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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132
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Poes is terug! 
Heel veel dank 
aan iedereen voor 
het meeleven, 
meezoeken en 
hoop houden. 
We zijn 
ontzettend blij. 

Karin Eveleens

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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 Aalsmeer: omg. Karperstraat, Brasemstraat (140 kranten)
 Kudelstaart: omg. Gr. Willemlaan, Gozewijnstr. (185 kranten)

WIJ GAAN VERBOUWEN!

ELK 2e
ARTIKEL

€1,-
Aalsmeerderweg 213, Aalsmeer
www.kraanmode.nl

Actievoorwaarden in de winkel

Marloes Joore wint Hana Ike Battles
Veel belangstelling voor 
Aalsmeer Flower Festival
Aalsmeer - De vijfde editie van 
het Aalsmeer Flower Festival mag 
super geslaagd genoemd wor-
den. Er mochten zowel zaterdag 
als zondag vele bezoekers wel-
kom geheten worden op de twee 
locaties, The Beach aan de Oost-
einderweg en de Historische Tuin 
in het Centrum.

Hana Ike Battles
In The Beach werden beide da-
gen diverse extra activiteiten ge-
organiseerd en alle mochten re-
kenen op veel belangstelling. Zo 
is er muziek gemaakt en gedanst, 
zijn er maskers beschilderd, wer-

den rondleidingen gegeven door 
de vroegere veiling en kon ge-
luisterd worden naar het concert 
van Aalsmeers Harmonie. De ve-
le arrangementen van bloemen 
en planten oogstten grote be-
wondering en begrijpelijk. Alle 
zijn gemaakt onder leiding van 
Marloes Joore en deze Aalsmeer-
se mocht naast diverse compli-
menten ook de eerste prijs in ont-
vangst nemen. De Hana Ike Bat-
tles tussen arrangeurs uit Neder-
land en Japan is door Marloes ge-
wonnen en zij kreeg de beker uit-
gereikt door wethouder Robert 
van Rijn.

Hoe omgaan met groeiende vraag naar luchtvaart?
Gemeenteraad op werkbezoek bij 
Dick Benschop van Schiphol
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
middag 15 juni hebben de leden 
van de gemeenteraad kennisge-
maakt met de nieuwe CEO van 
Schiphol, Dick Benschop. In een 
open en constructief gesprek ver-
volgden de raadsleden het over-
leg dat zij vorig jaar met Schiphol 
zijn gestart. De raadsleden wa-
ren door Schiphol uitgenodigd 
vanwege de nieuwe samenstel-
ling van de gemeenteraad  en de 
recente aanstelling van de heer 
Benschop als nieuwe CEO van de 
Royal Schiphol Group. 

Toekomstvisie
Naast de wederzijdse kennisma-
king stond het gesprek vooral in 
het teken van een uitwisseling 
van ideeën en gedachtes over de 
toekomst van Schiphol en de im-
pact daarvan op Aalsmeer. Vanuit 
hun zorgen over de leefbaarheid 
in Aalsmeer hadden de raads-

leden vooraf aangegeven be-
nieuwd te zijn naar de toekomst-
visie van Schiphol, vooral in rela-
tie tot de omgeving. Zo wilden 
de raadsleden weten of groei het 
uitgangspunt voor de toekomst-
visie van Schiphol is. Belangrijk 
punt in het gesprek was hoe in de 
toekomst moet worden omge-
gaan met groeiende vraag naar 
luchtvaart. In hoeverre is groei 
überhaupt nodig om de positie 
van een sterke luchthaven te be-
houden? Wat is er in balans met 
de omgeving eigenlijk mogelijk? 
En wat vindt Schiphol van de ge-
dachte van een luchthaven in 
zee? 

Leefbaarheid verbeteren
In het gesprek was er duidelijk 
erkenning voor het grote ver-
schil tussen cijfers en beleving 
en dat er lokaal grote knelpun-
ten zijn, onder andere in de Zuid-

oosthoek. Het position paper ‘De 
mensen achter de cijfers’ is even-
eens ter sprake gekomen. De heer 
Benschop wil graag in gesprek 
over het position paper en samen 
met de gemeente Aalsmeer on-
derzoeken wat er mogelijk is om 
de leefbaarheid in dit deel van de 
Schipholregio te verbeteren. 

Nachtelijke hinder
De raadsleden hebben daarbij 
ook expliciet aandacht gevraagd 
voor de hinder van het nachte-
lijk gebruik van de Zwanenburg-
baan Zuid en de noodzaak onder-
streept om opnieuw naar isolatie 
van woningen te kijken. In het na-
jaar is er een vervolgbijeenkomst 
tussen de raadsleden en de verte-
genwoordigers van Schiphol om 
verder te spreken over de ontwik-
kelingen van Schiphol en de op-
lossingen voor de zorgen en wen-
sen vanuit de raad.

Ontdekkingsreis
In de Historische Tuin kon ge-
noten worden van arrangemen-
ten van Elise Eveleens en ook zij 
verdient een groot compliment. 
Het tuinbouwmuseum was om-
getoverd tot een ontdekkings-
reis langs allerlei leuke bloemen- 
en plantenarrangementen. Op de 
Historische Tuin was ook de ten-
toonstelling van Roooz en dit be-
tekende een kennismaking met 
heel veel soorten rozen. Prach-
tig om te zien. Tevens konden be-
zoekers plaatsnemen op de ban-
ken in de veilingzaal en bieden 
op mooie bossen bloemen. Vrolij-
ke, muzikale noten waren er van 
de Aalsmeerse band Ten Beers Af-
ter.

Toeristische attractie
Van de mogelijkheid om per wa-
tertaxi naar de twee locaties te 
pendelen is � ink gebruik ge-
maakt. Het weer werkte wat dit 
betreft ook mee. Twee zonnige 
dagen, niet te warm en slechts 
een licht windje. De organisatie 
van het Aalsmeer Flower Festival 
mag zichzelf een schouderklop-
je geven. Prima georganiseerd. 
Een familie-uitje voor inwoners 
en bezoekers uit de (verre) regio 
en een behoorlijke toeristische 
attractie. Uit diverse landen kwa-
men toeristen naar Aalsmeer. Ge-
weldig!
Foto: www.kicksfotos.nl

Elders in deze krant een sfeerver-
haal van Janna van Zon en natuur-
lijk nog meer mooie foto’s.

Vals adres na 
botsing

Aalsmeer - Vorige week maan-
dag 11 juni heeft even voor één 
uur in de middag een botsing 
plaatsgevonden op de Oostein-
derweg, bij de stoplichten voor 
de Burgemeester Kasteleinweg. 
Een automobilist stond hier te 
wachten om richting het Cen-
trum te rijden. Vanaf het � ets- 
en brommerpad draaide vanuit 
de richting Hoofddorp een scoo-
ter de Oosteinderweg op. De be-
stuurder nam een (te) korte bocht 

en belandde tegen de auto. De 
rechterkant van de auto raak-
te beschadigd. De automobilist 
heeft met de bestuurder en zijn 
passagier, twee jongens met een 
licht getinte huid, gegevens uit-
gewisseld om de schade te rege-
len. De jongens hebben echter 
een vals adres opgegeven in Uit-
hoorn. De betre� ende bewoners 
wisten van niets. 

De automobilist heeft aangifte 
gedaan bij de politie en hoopt 
dat er getuigen zijn die de bot-
sing hebben zien gebeuren. Bel-
len kan naar de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.
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DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

APOTHEEK
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

Oost-Inn: Quilten 
en ontmoeting

Aalsmeer - Woensdag 27 juni 
van 9.30 tot 11.30 uur is er weer 
de inloop en ontmoeting in Oost-
Inn. Tevens kan meegedaan wor-
den met het quilten of een an-
der handwerkje. Eén en al gezel-
ligheid onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Alle belang-
stellenden zijn hartelijk welkom 
in de Oost-Inn in de Mikado aan 
de Catharina Amalialaan 66.
Deze woensdag is de laatste Oost-
Inn van het seizoen. Vanaf woens-
dag 5 september worden de bij-
eenkomsten weer wekelijks ge-
houden. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Kater ‘Poes’ is 
weer thuis!

Aalsmeer - Sinds de nacht van 
vrijdag 1 op zaterdag 2 juni werd 
de kat van Karin Eveleens vermist 
vanaf de omgeving Dorpsstraat 
en Lijnbaan. Er is goed nieuws te 
melden: De Siamees, luisterend 
naar de naam ‘Poes’, is terecht. De 
kater van vijftien maanden oud 
was de Burgemeester Kastelein-
weg overgestoken en werd ge-
spot in een tuin aan de Ringvaart-
zijde. Poes is nu weer thuis en zijn 
bazen zijn heel gelukkig.
“Alle inspanningen hebben ge-
holpen, na twee volle weken is 

Vrijdagmiddag in gebouw Irene
Inloop neemt afscheid 
van Nadia met karaoke
Aalsmeer - Het ontmoetings-
centrum en inloop Odense huis 
in gebouw Irene heeft jaarlijks 
meerdere stagiaires die het vak 
van ‘ social work‘ eigen willen ma-
ken. Ook in het afgelopen jaar 
waren meerdere stagiaires actief. 
Nadia Steenbergen is één van die 
stagiaires die haar stage en te-
gelijkertijd haar opleiding soci-
aal maatschappelijk dienstverle-
ning positief zal afsluiten. Deel-
nemers raken gehecht aan de be-
kende gezichten van toekomstig 
beroepskrachten en zien ook de 
groei die de jonge mensen door-
maken. Vrijdagmiddag 22 juni zal 
Nadia voor de laatste keer een 
themamiddag organiseren met 
een door haarzelf bedacht the-
ma. Karaoke! Het is de bedoeling 
dat iedereen die komt meedenkt 
over muziek die in hun jeugdja-
ren bekendheid vond. Met be-
hulp van YouTube zal de tekst er-
bij gezocht worden waarna de 
liedjes zo veel mogelijk groeps-
gewijs meegezongen kunnen 

worden. Nadia zelf neemt af-
scheid met het zogenaamde ‘ba-
nanenlied’. Een lied dat volgens 
haar de stageperiode samenvat, 
niet alleen in het uitdelen van de 
bananen maar ook haar idee van 
energie en gekkigheid, recht pra-
ten wat krom is. Nadia staat bij de 
bezoekers van de donderdag en 
vrijdagmiddag bekend als ‘spring 
in het veld’, energiek en vrolijk. 
Natuurlijk is iedereen welkom 
op deze vrijdagmiddag. Tussen 
14.00 en 14.30 uur staat de koffie 
klaar in gebouw Irene in de Ka-
naalstraat 12 in het Centrum.

Kaasmaker te 
gast in Reede

Rijsenhout - Op maandag 25 juni 
organiseert Zorgzaam Rijsenhout 
een thema-middag in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. 
Deze middag komt Elly van Wees 
vertellen over het vak kaas ma-
ken. De aanwezigen kunnen de 
kazen ook proeven en eventu-
eel kopen. Ook kan bier, gebrou-
wen in Nieuw-Vennep, geproefd 
worden. De zaal gaat open vanaf 
13.30 uur en de aanvang is 14.00 
uur. De toegang is gratis.

Afscheidsdienst
Liesbet Geijlvoet

Aalsmeer - De kerkenraad van 
de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer nodigt belangstel-
lenden van harte uit voor de af-
scheidsdienst van dominee Lies-
bet Geijlvoet op zondag 24 ju-
ni vanaf 14.30 uur in de Doops-
gezinde kerk in de Zijdstraat 55. 
Dominee Liesbet zal zelf voor-
gaan in de dienst en muzika-
le medewerking wordt verleend 
door het Doopsgezind Kerkkoor 
Aalsmeer. Vanaf 14.00 uur staan 
koffie en thee klaar. Na afloop van 
de dienst zal er tot 17.30 uur ge-
legenheid zijn om onder het ge-
not van een drankje afscheid te 
nemen van dominee Liesbet en 
haar een goede tijd te wensen in 
de Hervormde Gemeenten Redu-
zum, Dearsum en Raerd in Fries-
land waar zij met ingang van 1 ju-
li in dienst zal treden. 

Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-
venvertolking en vertaling in 
het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en om 18.30u. met 
ds. P.J. den Hertog uit Amster-
dam.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag om 17u. in Kloos-
terhof Woordcommunievie-
ring met M. van Zoelen. Zon-
dag in Karmelkerk om 9.30u. 
Woordcommunieviering met 
J. Hoekstra m.m.v. klein koor 
en om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof 

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

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. G.H.F. Fredrikze uit 
Harderwijk.

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

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

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zaterdag 19u. Heilig Vorm-

sel. Zondag om 11u. Viering 
m.m.v. dames- en herenkoor 
en kinderkoor.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met dhr. Arno 
Post.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst met Willem 
Plaizier. Babyoppas en kinder-
werk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

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

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 14.30u.

Afscheidsdienst voor ds. Lies-
bet Geijlvoet m.m.v. Doops-
gezind kerkkoor. Collecte: Run 
for Freedom. Oppas op aan-
vraag: 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. M. Vermeij.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Or-
ganist: H. van Noord. In zorg-
centrum Aelsmeer dienst met 
dhr. E.R.H. Kramer, Aalsmeer. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. J. Haeck, Zeist. 
Organist: M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 

 Zondag 24 juni

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op 

maandag in gebouw Mendel, 
Zwarteweg 98. Zomerstop. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ont-
moetingsruimte Ons Twee-
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Zo-
merstop.

Expositie Amazing Amateurs
Zondag wandeling langs 
etalages met KCA
Aalsmeer - Op zondag 24 juni or-
ganiseert KCA met Heleen van 
Haaften een wandeling langs alle 
etalages waar de Amazing Ama-
teurs exposeren. 
De wandeling start om 13.00 uur 
vanaf het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 2. Tijdens de wande-
ling wordt het een en ander ver-
telt over de werken die in de eta-

lages hangen. Ook enkele Ama-
zing Amateurs zullen zelf deelne-
men aan de wandeling. Iedereen 
kan mee doen. 
Je hoeft je niet van tevoren op te 
geven. Er wordt wel geprobeerd 
om op tijd te vertrekken. Zondag 
24 juni om 13.00 uur vanaf het 
Oude Raadhuis.
Tekening: Elsbeth Gorter

Stichting ARG en studiegroep SGLO
Politieke aandacht voor 
vliegtuigbergingen
Aalsmeerderbrug -  In de afgelo-
pen maanden hebben De Stich-
ting Aircraft Recovery Group 
1940-1945 (ARG) en de Studie-
groep Luchtoorlog 1939-1945 
(SGLO) intensief contact gehad 
met een aantal Kamerleden om 
het bergen van in de Tweede we-
reldoorlog neergekomen vlieg-
tuigen op de politieke agenda 
te krijgen. De kern van de bood-
schap is dat de slachtoffers van 
deze gecrashte toestellen recht 
hebben op een waardige en her-
kenbare rustplaats. Uit eigen er-
varing weten CRASH en ARG dat 
de berging van deze vliegtui-
gen voor nabestaanden zeer be-
langrijk is om zo het gevoel van 
gemis te kunnen afsluiten, ook 
na soms meer dan 70 jaar na de 
crash. CRASH heeft diverse voor-
beelden die dit belang illustre-
ren en het streven naar het ber-
gen van de wrakken onderschrij-
vt. Beide musea willen zich daar-
om blijvend sterk maken voor het 
bergen van de gecrashte vliegtui-
gen, het identificeren van de be-
manning en het informeren van 
de nabestaanden.

Bergingsprogramma
In Den Haag hebben het CDA 
en de Christen Unie gepleit voor 
meer inspanning van de over-
heid om de nog resterende vlieg-
tuigwrakken boven de grond te 
halen. In die wrakken bevinden 
zich vermoedelijk nog slachtof-
fers.  Men wil de daarbij behoren-
de financiële lasten niet alleen bij 
de gemeenten leggen. Deze heb-
ben doorgaans andere prioritei-
ten.  Er moet een nationaal ber-
gingsprogramma komen om de 

laatste vliegtuigwrakken uit de 
Tweede Wereldoorlog te bergen. 
Coalitiegenoten CDA en Christen 
Unie willen dat het Rijk dat volle-
dig gaat betalen omdat dat “recht 
doet aan de soldaten die hun le-
ven gaven voor onze vrijheid.”

Samenwerken
De Stichting CRASH Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum ‘40-‘45 en de 
Stichting Aircraft Recovery Group 
1940-1945 onderschrijen dit initi-
atief van Aircraft Recovery Group 
1940-1945 (ARG) en De Studie-
groep Luchtoorlog 1939-1945 
(SGLO) volledig. CRASH en ARG 
hebben in Mei 2013 afgesproken 
op zoveel mogelijk fronten nau-
wer te gaan samenwerken. Meer 
informatie bij Peter de Raaf: voor-
zitter@crash40-45.nl of Johan 
Graas: johangraas@hotmail.com.

Poes terecht. Gesignaleerd op 
de Ringvaartzijde en godzijdank 
door een bewoner opgemerkt die 
de moeite heeft genomen mij te 
bellen. Wij zijn zo blij”, laat Karin 
in een reactie weten.
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21 JUNI

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

 Bingo tijdens feestweek Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20u.

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

 Openbare vergadering com-
missie Maatschappij en Be-
stuur en Ruimte en Economie 
in gemeentehuis vanaf 20u.

22 JUNI
 Kudelstaart Kulinair bij restau-

rants en café aan Kudelstaart-
seweg vanaf 17u.

 Midzomernacht zwemmen in 
het Oosterbad met livemu-
ziek. Jac. Takkade 1 van 19 tot 
00u.

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

  Eleonora Strino Quartet in 
cultureel café Bacchus, Gerbe-
rastraat. Open vanaf 21u.

23 JUNI
 Beachvolleybaltoernooi tijdens 

feestweek Kudelstaart achter 
het Dorpshuis vanaf 12u. Fina-
lewedstrijd vanaf 17.30u.

 Crash Museum open van 
11 tot 16u. Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderdijk, Aalsmeer-
derbrug. 

 Opening hommage aan Coq 
Scheltens in het Oude Raad-
huis, Dorpsstraat om 16u. Ex-
positie tot en met 29 juli elke 
donderdag tot en met zondag 
14 tot 17u.

  Uitgaansavond voor jongeren 
13-18 jaar met livemuziek en 
workshops in N201, Zwarte-
weg. Open vanaf 19.30u. Start 
20u.

 Dynamic Blues Band live in 
Joppe, Weteringstraat vanaf 
21.30u.

24 JUNI
 Fietstochten VZOD, laatste 

dag feestweek Kudelstaart. 
Start 9u. bij Fietsshop, Ku-
delstaartseweg.

 Wandeling langs etalages met 
werken van Amazing Ama-
teurs. Start 13u. bij het Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat 9.

 Watertoren aan Westeinder-
plassen open van 13 tot 17u.

 Afscheidsdienst ds. Liesbet 
Geijlvoet in Doopsgezinde 
kerk, Zijdstraat 55 vanaf 14u.

 Barrelhouse live in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u.

25 JUNI
 Klaverjassen in ’t Hofplein, Cle-

matisstraat, 13.30 tot 16.30u.
 Themamiddag Zorgzaam Rij-

senhout over kaas maken in 
De Reede vanaf 14u.

 Fietsschouw Dorpsraad door 
Kudelstaart. Verzamelen vanaf 
19.30u. bij restaurant Oevers, 
Kudelstaartseweg.

 Wijkoverleg Oosteinde in de 
Mikado, Catharina Amalialaan 
66 van 20 tot 22u.

26 JUNI
 Computerhulp Aalsmeer in ’t 

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

 Concert voor ouderen door Vi-
vace in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 10u. (reserveren ver-
plicht).

 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.

 Open repetitie popkoor So-
nority in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat vanaf 20.15u.

27 JUNI
 Inloop bij Oost-Inn in De Mi-

kado, Catharina 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.

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

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

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

28 JUNI
 Kaartsoos voor ouderen in 

het Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

29 JUNI
 Little Boogie Boy Hein Meijer 

in cultureel café Bacchus, Ger-
berastraat. Open vanaf 21u. 
Afsluiting seizoen.

 Start Jazzweekend op jacht-
haven Nieuwe Meer, Stom-
meerweg 2. Vrijdag Pete Bog’s 
Bigband (21u), zaterdag Fel-
lows Bigband (21u) en zondag 
Kosmosis Bigband (16u).

30 JUNI
 Familie-estafette, zwemwed-

strijd in Oosterbad, Jac. Takka-
de 1 vanaf 13u.

 Stratentoernooi bij RKDES, 
Wim Kandreef vanaf 14u.

 Kunstkast ‘Graffiti of the Wall’ 
expositie. Zaterdag 13 tot 17u. 
Zondag 1 juli van 12 tot 17u. 
Adres: Aalsmeerderweg 325.

 Slotconcert Ik Toon maand in 
gemeentehuis vanaf 16u.

 Bandjesavond outdoor in 
gras bij N201, Zwarteweg van 
16.30u tot 00u. Afterparty in 
N201 met dj 00-02u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Kindergitaren 1/2 en 3/4

(diverse kleuren) v/a € 69,-
Blokfl uit  ‘Yamaha’ 

(kunststof)  € 10,-

Drumstokken ‘Promark’
(LA Special) per set  € 7,95

Ook voor reparatie 
en onderhoud gitaren

 en violen

NIEUW:

Ook voor reparatie 
TIP:KOOPJE:

AANBIEDING:

Vergunning voor outdoor 
Bandjesavond bij N201
Aalsmeer - De Bandjesavond op 
30 juni in het Centrum gaat, zoals 
inmiddels bekend, niet door. Het 
idee van Sander Jongkind van 
N201 om toch te trakteren op een 
buitenfestival op deze laatste za-
terdag van de maand juni heeft 
groen licht gekregen. “Er is ver-
gunning, het weiland is gemaaid, 
het podium wordt mooi en de 
bands zijn tof! Dit wordt een heel 
leuk dagje”, laat Sander vrolijk we-
ten. En hij is natuurlijk niet de eni-
ge die blij is dat er in Aalsmeer 
toch nog genoten kan worden 
van livemuziek ‘op straat’. Bij wijze 
van spreken dan, want Bandjes-
avond N201 outdoor gaat plaats-
vinden op het grasveld naast het 
muziekcentrum aan de Zwarte-

weg 90 en begint zaterdag 30 ju-
ni al om 16.30 uur. Tot twaalf uur 
kan, al zittend in het gras of dan-
send voor het podium, geno-
ten worden van The Cover Crew, 
Mr. Ray Bass, The G’Bees, Never 
The Same en muzikanten van de 
Bandbrouwerij.

Afterparty met DJ Norman
Bezoekers die na middernacht 
verder willen feesten, worden op 
hun wenken bediend. Van 00.00 
tot 02.00 uur is er in N201 een af-
terparty waar DJ Norman classics 
uit de jaren tachtig en negentig 
ten gehore gaat brengen. En tot 
slot nog meer goed nieuws: De 
toegang tot zowel Bandjesavond 
outdoor als de afterparty is gratis!

Top bluesband live op Zondagmiddag

Barrelhouse in The Shack
Oude Meer - Barrelhouse mag 
zich al decennia lang in het rij-
tje beste bluesbands van Neder-
land plaatsen. Na 40 jaar club op-
tredens en onder andere op festi-
vals als North Sea Jazz, Peer Blues 
Festival, Moulin Blues, twee tour-
nee’s met Albert Collins en voor-
programma’s zoals bij BB King in 
Frankfurt heeft deze fantastische 
band nog steeds dezelfde ener-
gie, intimiteit en vitaliteit als bij 
hun eerste optreden. Alles bij el-
kaar al meer dan 2000 optredens 
in dezelfde bezetting. Zangeres 
Tineke Schoemaker is in 2012 uit-
geroepen tot beste blueszange-
res van Nederland, staan ze in 
de Dutch Blues Hall of Fame en 
is de cd ‘Almost There’ vorig jaar 
juni bekroond met een Edison. 
Met dit alles op hun muzikale cv 
bewijst Barrelhouse tot de beste 
bluesbands te behoren. De hoog-
ste tijd dus om deze muzikanten 
een plaats te geven op het podi-
um in The Shack. Zondag 24 ju-
ni is het zover; een wervelende 
bluesshow met: Tineke Schoe-
maker (zang), Guus Laporte (gi-
taar en zang), Johnny Laporte (gi-
taar), Jan Willem Sligting (bass en  
accordeon), Han van Dam (piano) 
en Bob Dros (drums).

Ben Levin, Chaja en André
Zaterdag 30 juni verzorgt Ben Le-
vin (USA) met band een optreden 

in The Shack. Ben is 18 jaar jong, 
een supertalentvol op de piano 
en hij komt mét een fantastisch 
swingende band! Een aanrader 
voor de liefhebben van swinging 
blues en boogie woogie. 
Zondag 1 juli spelen, uiteraard 
met mooi weer, Chaja van der 
Heide en André van Solinge op 
het terras van The Shack. Cha-
ja is de zangeres van de Fleet-
wood Mac tribute band Mirage. 
Met haar geweldig mooie stem 
en dito begeleiding van André 
op de akoestische gitaar, spelen 
ze prachtige bluesy en country 
songs.

Guns ‘n Roses
Vrijdag 6 juli sluit The Shack dit 
undercoversessie seizoen af met 
een spectaculair eerbetoon aan 
Guns ‘n Roses. De line-up is al 
even vet als de muziek van deze 
Amerikaanse Rockband: de su-
perstrot van Andrew Elt (Sleeze 
Beez en Led Zeppelin Experien-
ce), David Aferiat en Guido Vrou-
we (The Metallicas) en Jeroen 
Polderman en Jasper Verbruggen 
(Ultimate Guns ‘n Roses Tribute). 
Een moddervette aanrader dus!
Zondagmiddag 24 juni is The 
Shack open vanaf 15.00 ur en 
aanvang Barrelhouse is om 16.00 
uur. Entree 15 euro. Voor alle in-
fo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

Dynamic Gentlemen live 
in café Joppe zaterdag
Aalsmeer - Op de eerste rij staan 
bij de Dynamic Gentlemen? Het 
kan aanstaande zaterdag 23 ju-
ni in café Joppe. Een energie-
ke mix van klassieke en moder-
ne rock, pop en funk brengen de 
vier muzikanten van deze deels 
lokale band ten gehore. De vier-
mansformatie staat garant voor 
een dynamische avond waar de 
energie van afspat. De rasech-
te Aalsmeerder Marc Verschu-
ren neemt achter de zangmicro-
foon plaats. Naast hem staat Klaa-
sjan Ouwens, een multi-instru-
mentalist die in deze formatie de 
rol van sologitarist voor zijn reke-
ning neemt. Bassist Arjen Bran-
denburgh staat persoonlijk ga-
rant voor een heerlijke groove, 
maar ook een onmisbare tweede 
stem. En dan achter het drumstel 

drummer Joris van de Sande, die 
vorig jaar met zijn band Zwemjas 
(toen ‘Beyond the Joke’) de feest-
tent in Aalsmeer letterlijk heeft 
doen schudden. Performen is 
genieten. En genieten doe je sa-
men, zo vindt de Dynamic Blues-
band. De vier muzikanten belo-
ven een fantastische avond vol 
bruisende herkenbaarheid, met 
muziek van de jaren zestig tot nu. 
Een avond  waarop Elvis en Red 
Hot Chili Peppers moeiteloos in 
elkaar zullen overlopen. De kans 
is aanwezig dat je de volgende 
dag schor bent, wakker wordt 
met lichte spierpijn en een ietwat 
zwaar hoofd, maar spijt zul je niet 
hebben. Aanvang zaterdag 21.30 
uur in café Joppe in de Wetering-
straat. De toegang is, zoals altijd, 
gratis.

Bijzondere toegift na jazzseizoen
Eleonora Strino Quartet 
vrijdagavond in Bacchus
Aalsmeer - Na het jazzseizoen in 
Bacchus volgt nog een bijzonde-
re toegift! Ditmaal niet op zater-
dagavond, maar op vrijdagavond 
22 juni. Een buitenkansje. Eleono-
ra Strino is een jonge jazzgitaris-
te uit Turijn. Ze studeerde af aan 
het conservatorium van Napels 
en Amsterdam. Daarna schuimde 
ze de Italiaanse jazzscene af, vaak 
aan de zijde van gerenommeer-
de jazzmuzikanten uit binnen- en 
buitenland.
De laatste week van juni treedt 
Eleonora op in Nederland met 
haar Spaans-Italiaanse kwartet 
waarin ‘oude bekenden’ van Bac-
chus aan te treffen zijn. Saxofo-
nist Fernando Sanches speel-

de met Okaku op 12 mei nog de 
sterren uit de Bacchus-hemel. 
Bassist Mauro Cottone was in no-
vember in Bacchus te zien en te 
horen met de saxofonist Bernard 
van Rossem en drummer Joan Te-
rol Amigó is als stuwende kracht 
in de band van zowel Bernard van 
Rossem, als van Maartje Meijer en 
van Yaşam Hancılar.
Dit unieke kwartet staat garant 
voor de dynamische jazz zoals die 
alleen in Bacchus te horen is! Het 
KCA jazzconcert in cultureel café 
Bacchus aan de Gerberastraat be-
gint vrijdag 22 juni om 21.30 uur. 
Toegang: uw gift. Inlichtingen: 
Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en 
Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

Vrijdag 29, zaterdag 30 juni en zondag 1 juli

Vijf jaar jazzweekend bij 
jachthaven Nieuwe Meer
Aalsmeer - Vijf jaar jazzweekend 
op jachthaven de Nieuwe Meer: 
dat gaat gevierd worden op vrij-
dag 29 en zaterdag 30 juni en zon-
dagmiddag 1 juli. Er treden maar 
liefst drie spetterende bigbands 
op, afkomstig uit de regio. Dat 
betekent drie dagen met soepe-
le swing, vette blues, opzwepen-
de latin, loeistrakke funk en dam-
pende rock. Met dit ‘Big Band-
Weekend’ sluit KCA het jazz-sei-
zoen groots af. Op vrijdagavond 

29 juni komt Pete Bog’s Bigband 
optreden. Zaterdagavond 30 ju-
ni gaan de spots aan voor de Fel-
lows Bigband en zondagmiddag 
1 juli kan genoten worden van de 
Kosmosis Bigband. De optredens 
vrijdag- en zaterdagavond begin-
nen om 21.00 uur, de grand finale 
op zondagmiddag om 16.00 uur. 
Adres: Stommeerweg 2. Toegang: 
uw gift. Inlichtingen: Henny Es-
senberg tel. 0297-327698 en Pier-
re Tuning, tel. 0297-360355.

Zaterdag 7 juli op Westeinderplassen
‘FabTwo’ akoestisch op Plaspop

Aalsmeer - FabTwo bestaat uit de 
in Aalsmeer geboren en getogen 
zangeres Sanne Boomhouwer en 
gitariste Jessica van de Brug en 
dit tweetal komt ook optreden 
tijdens Plaspop op de Westeinder 
op zaterdag 7 juli. 

Sanne en Jessica kennen elkaar 
van hun middelbare schooltijd, 
waar zij zo’n 20 jaar geleden voor 
het eerst samen optraden. Inmid-
dels heeft Sanne een internatio-
nale zangcarrière in de dance mu-
ziek opgebouwd. Zij reist daar-
voor regelmatig over de wereld 
met internationaal bekende DJ’s. 
Toch vindt zij het optreden in wat 
kleinschaliger omgeving met live 
muzikanten nog steeds erg leuk. 
Tijdens Plaspop zal FabTwo een 
heerlijke, akoestische set ten ge-
hore brengen. De intieme sfeer 
die gecreëerd wordt, zal zeker ge-
waardeerd worden. Vooral door 
de liefhebbers van de muziek 
van London Grammar, Anouk 
en Kings of Leon. Een aanrader! 
FabTwo is te vinden in schuilha-
ven de Kodde. 





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan o�ciële 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 o�ciële 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.

O�ciële Mededelingen
21 juni 2018

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 gri�e 
via gri�e@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.o�cielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

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.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
aangevraagd:
- Surfeiland, Kudelstaartseweg 22 (Z18-002775) Westein-

derWaterWeek van 4 t/m 8 juli 2018, 12 juni 2018 ontvan-
gen.

- Molenplein (Z18-002491) Proef Aalsmeer op 13 juli 2018, 
31 mei 2018 ontvangen.

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Einsteinstraat (Z18-002095) Braderie Kudelstaart op 20 

juni 2018, verzonden 19 juni 2018
- Zwarteweg 90 (Z18-001442) Heatwave Festival op 23 juni 

2018, verzonden 19 juni 2018
- Kudelstaartseweg 295 1433GJ (Z18-001868) Kudelstaart 

Kulinair op 22 juni 2018, verzonden 19 juni 2018

COLLECTES

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

TER INZAGE

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 Horn-
meer - VVA terrein’ inclusief de bijlagen (Z-
2017/019074)

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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakin-
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 ‘O�ciële 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 desbetre�ende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 o�cieel 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.

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 beschikking

Huang J. 18-11-1999 11-06-2018

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 telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

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 “Be-
zwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de 
publiekshal van het gemeentehuis.

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

Adamkiewicz S. 12-10-1994 11-06-2018
Claassen W.H. 15-04-1968 15-06-2018
McKeowan T.P. 07-04-1941 15-06-2018
Schaaij E.A.H.A. 04-09-1951 15-06-2018
Trott S.F. 09-06-1968 15-06-2018

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.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Eiland Westeinderplassen nabij Torregat, kadastraal be-

kend perceel H 3494, (Z18-002711), het vervangen van 
een opslagschuurtje

- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE (Z18-002788), het 
verbouwen van een bedrijfsgebouw

- Touwslagerlaan 17, 1431 DE (Z18-002796), het plaatsen 
van een uitbouw aan de voorgevel

- Poldermeesterplein 7, 1432 JZ (Z18-002802), het plaatsen 
van een winkelwagenstalling t.b.v. supermarkt Aldi

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

- Oosteinderweg 170, 1432 AR (Z18-002833), het kappen 
van een boom i.v.m. het aantasten van de tuin en het huis

- Stommeerkade 7, 1431 EJ (Z18-002891), het realiseren 
van een terras, trap en keerwand

- Zwarteweg 100, 1431 VM (Z18-002905), het plaatsen van 
een stalen brand- vluchttrap t.b.v. de 1e verdieping aan 
de noordnoordoostelijke zijgevel van de woning

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is inge-
trokken:
- Alexiastraat 11, 1432 HL (Z18-001655), het plaatsen van 

een uitbouw aan de voorzijde van de hoekwoning
- Dreef 5, 1431 WC (Z18-002143), het aanleggen van een 

alarminstallatie in een pool & dart café
- Venkelhof 8, 1431 DX (Z18-000785), het plaatsen van een 

houten poort met stalen frame ombouw met loopdeur 
en draaideel op de oprit van de woning

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Aalsmeerderweg 63, 1432 CH (Z18-001739), het uitbrei-

den van een woonhuis
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z18-001740), het oprichten 

van een woonhuis.

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 184A, 1432 AR (Z18-001141), het legalise-

ren van de woning tot B&B. Verzonden: 13-06-20187
- Stommeerweg 31a, 1431 ES (Z18-001228), het bouwen 

van een serre aan 1 kant van het terras. Verzonden: 15-06-
2018 

- Hoofdweg 148 kwek, 1433 JX (Z18-002037), het ombou-
wen van kantoren/showroom tot ruitersportwinkel. Ver-
zonden: 18-6-2018

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:
- Uiterweg achter nr. 196 (Sectie H 4296, H 2713, H 2714 en 

H2715), 1431 AT (Z-2017/051691), het oprichten van een 
botenhuis/droogdok. Verzonden: 08-06-2018

- Herenweg 91, 1433 GX (Z-2017/060980), het oprichten 
van een woonhuis. Verzonden: 12-6-2018

- Aalsmeerderweg 22, 1432 CR (Z18-000790), het plaatsen 
van een inrijpoort op bestaande brug. Verzonden: 15-06-
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 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
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Meer (internationale) bezoekers bij 
vijfde Aalsmeer Flower Festival!

Twee locaties
Zaterdag begon het feest van be-
wondering voor de betalende be-
zoekers. Dit jaar had het bestuur 
van het AFF, bestaande uit Ma-
riska Foppen, Goos Bartels, Leo 
Bertoen en Cor Zomer, bewust 
gekozen voor twee locaties: The 
Beach (voormalig veiling Bloe-
menlust) en de Historische Tuin. 
Op die twee locaties moest dan 
zoveel te beleven zijn dat de be-
zoekers daar wel een paar uur 
konden zoet brengen. Per boot 
of met de bus was er een pen-
del verbinding tussen The Beach 
en de Historische Tuin. Twee loca-
ties  die beiden de geschiedenis 
van Aalsmeer en bloemen uitade-
men. Ook twee locaties die totaal 
verschillen van elkaar. Het indu-
striële gebouw waar nu sport 
wordt bedreven en een Tuin waar 
bloemen en planten dagelijks 
centraal staan.  

Eerste lustrum
Voor het vijfde jaar werd zater-
dag 16 en zondag 17 juni het 
Aalsmeer Flower Festival gehou-
den. Is in die vijf jaar het AFF ge-
groeid? Voor een deel is dat zeker 
zo, maar wanneer je de ambitie 
hebt om de lokale folklore naar 
een internationaal niveau te til-
len, dan is er voor de komende ja-
ren nog wel wat werk aan de win-
kel. Overigens niets ten nadele 
van de hoofdarrangeur Marloes 
Joore die de aankleding van The 

Beach onder haar hoede had. Wat 
dat betreft had zij het een stuk 
lastiger dan Elize Eveleens die in 
de Historische Tuin werkelijk fan-
tastische ontwerpen liet zien. Eli-
ze en partner Frits Nisters weten 
wat theater is en hoe je dat moet 
maken en tonen. Hun vakman-
schap, originaliteit en uitvoering  
is een feest om naar te kijken. 

Hana Ike Battles
De uit Japan overgewaaide at-
tractie Hana Ike Battles vond bij 
de bezoekers veel aftrek. Bij ie-
dere ronde stond het rond de 
bar van The Beach stampvol. De 
twee uit Japan overgekomen ar-
rangeurs Syou Sogabe en Mario 
Hirama namen het telkens op te-
gen Nederlandse arrangeurs. In 
vijf minuten tijd moesten zij een 
bloemstuk maken en het publiek 
beoordeelde wie de winnaar was. 
De doorgewinterde Japanners 
moesten het uiteindelijk afleggen 
tegen Marloes Joore. Zij ontving 
aan het eind van het twee daagse 
festijn uit handen van wethouder 
Robert van Rijn een beker. 

Aankleding
De hoeveelheid selfies die dit 
weekend in de Beach gemaakt 
zijn voor de daarvoor bedoelde 
wanden loopt in de honderden. 
Vijf door Marloes Joore geselec-
teerde arrangeurs hadden ieder 
een wand voor hun rekening ge-
nomen. Geassisteerd door vele 

vrijwilligers waren de wanden op-
gemaakt met de meest uiteenlo-
pen bloemen. Van veldboeket en 
minimalisme tot exotisch. In de 
hangmatten of achter een schil-
derijlijst nam jong en oud plaats 
om zichzelf te vereeuwigen. Niet 
alleen Aziatische bezoekers wa-
ren verrukt van de bloemen wan-
den, die bewondering werd ge-
deeld door het westerse publiek.
 
Workshops
Annefie van Itterzon en twee van 
haar assistentes hadden hun han-
den vol aan de grote hoeveelheid 
kinderen, hun ouders of opa’s en 
oma’s, die een masker wilden be-
schilderen. Er was grote vrolijk-
heid rond de lange tafel. Dat tel-
de ook voor de hoek waar het 
Cultuurpunt dans- en muziek-
les gaf. Zaterdag was er de mo-
gelijkheid om eens te voelen hoe 
het is om circusartiest te zijn. Zelf 
bloemstukjes maken hoorde ook 
tot de mogelijkheid en het was 
een komen en gaan van gegadig-
den die allemaal met een vrolijk 
tasje of schaaltje naar huis gin-
gen. In de verschillende kraam-
pjes werden een aantal activitei-
ten gedemonstreerd, onder an-
dere vingerveegkunst en Magda-
lena maakte van meisjes prinses-
jes met haar zelf gemaakte bloe-
mendiademen. Ook waren er, zo-
als de 7-jarige Livia het verwoord-
de: plantjes te eten. “Mag ik er ook 
een voor mijn papa? Die houdt zo 
van koken.” Leerlingen van het 
Wellant College promootte met 
veel enthousiasme de opleiding 
bloemen arrangeur en de net ge-
slaagde Femke Lek liet met haar 
ontwerpen zien tot welk resul-
taat dat kan leiden. Wat de kunst 
betreft was vooral de condole-
ance kist van Bob een veel be-
keken object. Zijn bloemenschil-
derijen waren een mooie aan-
vulling voor het totaal beeld. De 
Aalsmeer Photo wedstrijd werd 

goed bekeken. Niet alleen de ma-
kers kwamen langs, maar ook de 
bijna 6-jarige Lotte Manou Dun 
kwam in haar zelf gekozen rol-
stoel kijken. Er was een lach van 
herkenning.

Nostalgie
Henk de Gooyer bereikte met zijn 
verhaal een publiek dat genoot 
van alle herinneringen aan vroe-
ger. Maquettes van de bloemen-
corso praalwagens, nostalgische 
foto’s, de versierde klassieke luxe 
wagens haalde het verleden weer 
naar boven.

Muziek
Geen festival zonder muziek. In 
de Historische Tuin speelden op 
zaterdag Bites of Music en was 
het zondag aan Ten Beers After 
om het publiek op te zwepen. In 
The Beach verzorgden disc-joc-
keys van het Cultuurpunt voor 
vrolijke klanken en zondag gaf 
Aalsmeers Harmonie een concert. 
Hoewel de evaluatie nog moet 
plaats vinden wilde het bestuur 
toch wel al kwijt dat het wat hen 
betreft een geslaagde AFF is ge-
worden. Er waren bezoekers die 
graag wat meer spektakel had-
den gezien. Maar één van de be-
stuursleden gaf aan op de goede 
weg te zijn. “Het bezoekers aan-
tal ligt hoger, en de verscheiden-
heid is veel groter. Er komen nu 
ook heel wat meer buitenlandse 
gasten. Dit is nog maar het eer-
ste jaar in The Beach en natuurlijk 
hebben de verbeteringspunten 
onze aandacht.” Doch wat betreft 
de bezoekers, die als kind nog in 
de ringen hadden gehangen (“Ik 
weet nog wel dat ik er ooit eens 
uitgevallen ben”), en degenen, 
die eigenaar Ruud Vismans bij de 
start van The Beach hadden ge-
holpen met de eerste kruiwagens 
zand in de zandbak te gooien, zij 
vonden het prachtig. Hoofdarran-
geur Marloes Joore straalde, ook 
voor haar en voor Festival coör-
dinator Constantijn Hoffscholte 
was het een geslaagd Aalsmeer 
Flower Festival 2018.  
Janna van Zon 
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Vrijdag 15 juni waren na een welkomstoord van de 
voorzitter Mariska Foppen (Waterdrinker), Arne Bac (Rabobank 
Regio Schiphol),  Dennis van der Lubbe (Het bureau van blijd-
schap en geluk’) en Bert Kranendonk (Floriworld) aan de beurt 
om hun zegje te doen. Het trio zal nauw moeten gaan samen-
werken om nieuwe wegen in te slaan en Aalsmeer financieel nog 
meer te laten profiteren van de internationale bloemenmarkt. De 
toekomstblik is gericht op Azië want daar valt - met een opko-
mende welvaart - nog veel te halen. Geëscorteerd door een oog-
verblindende ‘bloemendame’ was het aan de heer Jaap Bond - af-
gevaardigde van de provincie Noord-Holland - en hoofdsponsor 
van het AFF om de officiële opening te verrichten.  
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Vervolg...
Amazing Amateurs in de 
etalages in het Centrum
Aalsmeer - Tijdens de Ik Toon 
maand, een landelijke initiatief 
ter bevordering van de amateur 
kunst, hebben KCA en het Cul-
tuurpunt een expositie georgani-
seerd waarvoor 42 amateur kun-
stenaars zijn geselecteerd. Hun 
werk is te zien in 26 etalages van 
verschillende ondernemers in 
het winkelcentrum van Aalsmeer. 
Een impressie. 

Mooie compositie
Drie schilderijen van Gerard Ze-
len zijn te bewonderen in de eta-
lage van Fotowinkel Aalsmeer op 
het Raadhuisplein. Eigenlijk is dit 
realistische werk meer dan de 
moeite waard om van dicht bij te 
bekijken en er wat langer stil bij 
te blijven staan. Een goed  kleur-
gebruik, een mooie compositie 
en lichtval.  In de Zijdstraat bij 
Goemans Tapijt is het werk van 
Milly Brouwer wel heel passend. 
Tussen de bedden en het bed-
dengoed hangen twee schilde-
rijen van een slappende naakte 
vrouw.  Mooi van vorm en warm 
van kleur. 

Geslaagde uitdaging
In de etalage van Nico Dames 
dit keer geen protest pamfletten 
maar schilderijen van Jan Dre-
schler. Enigszins toch wat be-
vreesd voor het vallen in het 
zwarte gat na zijn pensionering, 
bedacht voormalig directeur van 
Zorgcentrum Aelsmeer zich voor-
af wat hij nu kon gaan doen. Iets 

heel anders wilde hij, een uitda-
ging aangaan. Zou schilderen 
iets voor hem zijn. Hij had dat 
nog nooit gedaan, geen tijd of 
het was gewoon niet aan de or-
de. Maar een  bewoonsters uit 
het Zorgcentrum had ooit eens 
tegen hem gezegd: ‘Iedereen kan 
schilderen.’ Hij was die woorden 
niet vergeten en ging, toen de 
vrije dagen een feit waren aan de 
slag. Nu kiezen de meeste begin-
ners voor een klein doekje maar 
Jan Dreschler pakte het meteen 
stevig aan. 
Hij koos voor een groot doek en 
schilderde een dorp. Het is een 
kijkfeest geworden, een schilderij 
waarin van alles gebeurt en waar 
steeds iets nieuws valt te ontdek-
ken. Iemand die nog nooit een 
penseel heeft vastgehouden en 
in twee jaar tijd zo een schilderij 
weet te maken heeft ten eerste 
talent, ongelooflijk veel plezier 
in het schilderen en vervolgens 
zich verdiept in techniek, kleur en 
compositie.
Creatief moest de voormalige di-
recteur sowieso al zijn, steeds 
zoeken naar oplossingen en toe-
komst gericht denken. Schilderen 
is echter van een geheel ande-
re orde hoewel je ook tijdens het 
schilderen regelmatig moet zoe-
ken naar oplossingen. Dit werk 
straalt plezier uit. Van het ge-
vreesde zwarte gat is geen spra-
ke meer wel van een geslaagde 
uitdaging!    
Janna van Zon 

Het schilderij van Jan Dreschler. 

Zaterdag opening nieuwe expositie
Oude Raadhuis: Hommage 
aan Coq Scheltens
Aalsmeer - Coq Scheltens was 
niet iemand die graag stil zat. De-
ze ras Aalsmeerse begon al op 
zesjarige leeftijd met tekenen. De 
rest van haar leven heeft ze de 
pen en kleurpotlood nooit meer 
losgelaten. Dat dit heel wat werk 
heeft opgeleverd is nu te zien in 
het Oude Raadhuis. In het retros-
pectief dat het KCA heeft samen-
gesteld is goed te zien hoe divers 
haar talent en haar werk was. Aan-
staande zaterdag 23 juni wordt 
de expositie om 16.00 uur ge-
opend door voormalig Boekhuis-
man Ernie Wesselius. Hij is gerui-
me tijd haar huurbaas geweest 
van haar studio achter het Boek-
huis waar Coq haar carrière be-
gon. Het KCA probeert ieder jaar 
ook een Aalsmeerse kunstenaar 
in het zonnetje te zetten. Dat kan 
een levende kunstenaar, maar 
ook een niet levende zijn. Daarbij 
staat het KCA op het standpunt 
dat het altijd leuk is om te zorgen 
dat een overleden kunstenaar 
even aan de vergetelheid onttrok-
ken wordt, omdat het belangrijk is 
om herinneringen levend te hou-
den. Deze keer Coq Scheltens-
Jongkind.

Drijvende kracht
Coq Scheltens overleed veel te 
vroeg in 2010. Tot dat moment 
is ze zo lang mogelijk doorge-
gaan. Ze was één van de drijven-
de krachten achter de oprichting 
van het KCA en dat was ze ook 
van de onlangs ter ziele gegane 
politieke partij Aalsmeerse Belan-
gen. Coq was niet alleen een gra-
ficus, maar ook een inspirator die 
heel wat mensen heeft aangezet 
zich artistiek te uiten. Coq kon je 
overal tegen komen. De ene keer 
was dat als raadslid en een ander 
keer weer als galeriehoudster. Ze 
had hart voor het cultureel erf-
goed van Aalsmeer en dat is goed 
te zien in de kunstwerken die ze 
maakte. Altijd met een tikje me-
lancholie, maar ook met een glim-
lach. 

Kassen en schoorstenen
Zo maakte ze pentekeningen van 
kassen, schoorstenen, dorpsge-
zichten en van markante gebou-
wen binnen de gemeentegren-
zen. En dat niet alleen. Ze schreef 
jarenlang de column ‘Van de hak 
op de tak’ waarin ze met haar typi-
sche stijl en handschrift in ging op 
Aalsmeerse zaken. En dat hand-
schrift is legendarisch want het 
was bijna typografisch. Ze schreef 

er ook theaterstukken mee voor 
het Kakeltheater dat destijds heel 
modern poppen- en theaterspel 
met elkaar combineerde. Heel 
wat kinderen hebben zo de avon-
turen van bijvoorbeeld De Groene 
Grip gezien in de bibliotheek, het 
dorpshuis of op school.

Eigen boekenlijn
Verder had Coq ook nog haar 
eigen boekenlijn waarmee ze 
Aalsmeerse schrijvers en dich-
ters een podium gaf. En dan zijn 
er nog de vrolijke tekeningen en 
kleurboeken die ze maakte over 
clowns, indianen en haar favo-
riet de oranjerode kater. En niet te 
vergeten al het werk dat ze voor 
de scouting heeft gedaan en ge-
maakt.

Onmiskenbaar verbonden
Ja, Coq Scheltens en Aalsmeer zijn 
en blijven onmiskenbaar verbon-
den. Tekenen hiervan zijn te zien 
op bijvoorbeeld het Wetering-
plantsoen waar het kunstwerk 
‘de kroon’ staat dat door Coq als 
wethouder werd geplaatst. Daar 
moesten wel wat bomen voor wij-
ken, voor de kunst. Of niet te mis-
sen aan het eind van de Zijstraat 
vlakbij het Oude Raadhuis, een re-
plica van de oude dorpspomp in 
grijs hardsteen. Jammer dat de 
pomp niet echt werkt. Het was 
één van haar laatste acties. En dan 
is er nog het idee om straks in de 
nieuwe Oude Veiling één van de 
zalen naar haar te vernoemen. 
Kortom Coq is niet meer, maar 
haar werk en haar naam wel de-
gelijk. Nu is er tot 29 juli een over-
zicht van haar werk te zien in het 
Oude Raadhuis in de Dorpsstraat, 
iedere donderdag tot en met zon-
dag geopend van 14.00 tot 17.00 
uur.

Wandelen langs kunstwerken (27)
Herinnering aan Maarse 
& Kroon: ‘De Vleugels’
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 daarna de 
nieuwe wijk Oosteinde bezocht. 
Hier de Steltlopers, het Rozen-
plein en de bronzen beelden in 
de Vlinderwijk bewonderd.
Nu weer terug richting het Cen-
trum in Aalsmeer. Nog één tus-
senstop wordt gemaakt, want op 
het voormalige terrein van bus-
maatschappij Maarse & Kroon is 
een prachtige wijk ontstaan die 
opgesierd wordt door een twee-
tal beelden. Allebei met een bij-
zonder verhaal. Centraal in de 
wijk staat het beeld ‘De Giraf’ van 
Miep Maarse (familie van) en aan 
de rand, te zien vanaf het Anjer-
hof, de herinnering aan de bus-
maatschappij: ‘De Vleugels’. 

Maarse & Kroon
Dit kunstwerk van Ben Guntenaar 
(1922-2009) heeft jarenlang de 
gevel opgesierd van de vestiging 
van autobusonderneming Maar-
se & Kroon aan de Stommeer-
weg. Het destijds riante hoofd-
kantoor van Maarse & Kroon is op 
28 augustus 1959 feestelijk ge-
opend door burgemeester G.G. 
Loggers. Op 13 maart 1990 zijn 
de deuren van de vestiging de-
finitief gesloten. De wijk Maarse 
& Kroon hof, die nu op deze plek 

is verrezen, en ‘De Vleugels’ her-
inneren aan dit stuk geschiede-
nis van Aalsmeer. Het kunstwerk 
is geschonken door Connexxion 
Openbaar Vervoer N.V.

Kerkhof en trein
‘De Vleugels’ is alweer het 27e 
beeld in de serie ‘Wandelen 
langs Kunstwerken’. De wande-
ling loopt ten einde. Terug via de 
Stommeerweg naar het Centrum. 
Onderweg nog even een kijkje 
nemen bij het Boomkwekerskerk-
hof is een aanrader. Het wordt wel 
een blik werpen voor de hekken, 
want deze oude begraafplaats is 
alleen in de maand september 
enkele malen geopend. Impo-
sant is onderweg ook wel de trein 
voor het oude spoorhuis. Een her-
innering aan de treinverbinding 
in Aalsmeer waar in de jaren vijf-
tig en zestig heel veel bloemen 
en planten mee zijn vervoerd 
naar wereldsteden. De naam van 
de wijk Baanhof (er achter) herin-
nert hier eveneens aan.

Superverkiezing in Let’s 
Go op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
en zaterdag stond ‘Let’s Go’ hele-
maal in het teken van Superhel-
den, het thema van de Junior Pra-
menrace 2018. De locatie uitzen-
ding vanaf het Stokkenland was 
weer een feestje om te doen, en 
dat gaan de presentatoren vrijdag 
dunnetjes over! Dan staat Let’s Go 
in het teken van de Super Verkie-
zingen. De afgelopen weken kon 
iedereen zijn/haar juf en meester 
aanmelden voor de titel Super Juf 
en Super Meester. Er waren veel 
aanmeldingen, vooral van Super 
Meesters. Uiteindelijk zijn er twee 
klassen uitgenodigd om vrijdag 
samen met hun juf en meester 
naar de studio te komen. Wie de 
juf en meester zijn hoor je vrijdag 

22 juni. Je hoort dan ook waar-
om zij de titel Super Juf en Super 
Meester verdienen. Vanaf 18.00 
uur vanuit een bomvolle studio. 

Sem over Chazz
Afgelopen zaterdag was jazzzan-
geres Katelijne van Otterloo te 
gast bij Sem en aanstaande za-
terdag 24 juni heeft hij weder-
om een jazzzangeres te gast: Co-
lette Wickenhagen. Zij is onlos-
makelijk verbonden met Chazz 
Festival, waar Sem vorig jaar ook 
aandacht voor had in zijn pro-
gramma. Chazz staat voor ‘Chari-
ty Jazz’ en staat in het teken van 
een goed doel. Dit jaar om moge-
lijkheden te bieden aan kinderen 
en jong volwassenen in Guatema-

la om zich via scholing te ontwik-
kelen. De opbrengst van deze edi-
tie is voor de volledige opleiding 
van kansarme kinderen in Gua-
temala en wel voor de bekosti-
ging van de middelbare school en 
twee jaar Pabo. Chazz is op 23 juni 
in De Hoef, Boerderij Stroomzicht, 
Westzijde 50, begint om 16.00 uur 
en gaat door tot 22.00 uur. Meer 
bij Sem zaterdag tussen 10.00 en 
12.00  uur en op de website www.
chazz.nl.

Dr. Jan Willem de Wijn 
Afgelopen maandag was oud-po-
liticus en belastinginspecteur Jaap 
Overbeek de 216e gast in Door de 
Mangel, de wekelijkse talkshow 
op Radio Aalsmeer. Het presen-
tatieduo Mylène en Elbert Huijts 
vroegen aan de Kudelstaarter wat 
de drie kernwoorden zijn die bij 
hem passen. “Sociaal, betrokken 
en harmonieus. Dat laatste werd 
ook wel eens negatief uitgelegd 
in mijn beoordelingsgesprekken, 
maar was bijvoorbeeld in de po-
litiek wel handig bij het compro-
missen sluiten”, aldus Overbeek. 
Ook Jaap heeft een nieuwe gast 
voor volgende week voorgedra-
gen. Aanstaande maandag 25 ju-
ni komt om 19.00 uur Jan Willem 
de Wijn als 217e gast naar de stu-
dio. “Jan Willem de Wijn is jaren 
voorzitter van ‘Oud Aalsmeer’ ge-
weest, maar is daar onlangs mee 
gestopt om op latere leeftijd nog 
een studie Geschiedenis te begin-
nen. Hij wil binnenkort promove-

ren. Waar haalt hij de drive van-
daan om nu nog dr. Jan Willem 
de Wijn te worden”, vraagt Over-
beek zich af. Mocht u als luiste-
raar een vraag hebben, mail deze 
dan naar info@radioaalsmeer.nl of 
bel tijdens de uitzending naar de 
studio. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal ra-
diokanaal 868 (Caiway) en via  
www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio 
Aalsmeer ook op Twitter en Face-
book 

Reizen en uitgaanstips
Italië!! Wat een heerlijk vakantie-
land. En er zijn zoveel keuzes en 
mogelijkheden. En wat dacht je 
van het eten daar? In de reisru-
briek van Ingrid Guezen hoor je 
deze vrijdagavond alles over dit 
fantastische vakantieland. Maar er 
is natuurlijk meer te horen in het 
Vrijdagavondcafé tussen 21.00 en 
23.00 uur. Presentator Ron Leeg-
water zet de deuren weer wijd 
open en ontvangt gasten en geeft 
uitgaanstips. Alles kort en omlijst 
met leuke items en veel muziek. 
Zo is er de Twitterhit, Ron’s ge-
zellige meezinger, de Soulshow-
classic en een nummer 1 hit uit 
het Top 40-archief. En je kunt als 
luisteraar weer telefonisch mee-
doen aan het hilarische radiospel-
letje Soundmemory. Je hoort 10 
willekeurige geluiden maar wel-
ke hoor je dubbel? De winnaar 
krijgt de mok met zijn of haar he-
le naam erop. 

Aalsmeer - In het zojuist versche-
nen blad Oud Nuus van de stich-
ting Oud Aalsmeer staat een af-
beelding van de aanleg van de 
eerste infrastructuur van de late-
re gemeente Haarlemmermeer. 
Op een prent van het gezicht op 
Aalsmeer vanaf het Haarlemmer-
meer, is een dijk zichtbaar op de 
plek waar nu de Aalsmeerderdijk 
bij Aalsmeerderbrug ligt. Maar 
dan tachtig jaar voor de droog-
making van het meer!

Volgens historicus Jan Willem de 
Wijn die de ongedateerde prent  
ontdekte in het Noord-Hollands 
Archief, moet de tekening in 1768 
gemaakt zijn. Het afgebeelde stuk 
dijk werd namelijk volgens gege-
vens van Rijnland in dat jaar aan-

gelegd. En in het stuk open wa-
ter rechts naast de dijk werd een 
jaar later pas een dijkstuk aange-
bracht. Dan moet tekenaar Pieter 
Idserts zijn schets dus wel in 1768 
gemaakt hebben.

Aanleg dijk
De hele dijk tussen Leimuiden en 
Nieuwe Meer werd in delen tus-
sen 1767 en 1777 aangelegd als 
een waterkering met een ring-
vaart erachter. Bij de droogma-
king van het Haarlemmermeer 
werd deze dijk hergebruikt (en 
aangedikt) en werd de vaart een 
waterberging, de huidige Ring-
vaart. Daarmee vormt de dijk de 
basis van de eerste infrastructuur 
van wat nu de gemeente Haar-
lemmermeer is. Hij dateert ech-

Afbeelding: Prent van Pieter Idserts: ‘Gezicht op Aalsmeer vanaf het Haar-
lemmermeer’. De dijk links werd later Haarlemmermeers eerste infrastruc-
tuur (Beeldbank Noord-Hollands Archief).

‘Oud Nuus’ van Oud Aalsmeer weer uit

Eerste infrastructuur van 
Haarlemmermeer ontdekt

ter niet van de droogmaking van 
het meer in 1848. Dat hij tach-
tig jaar ouder is, toonden Hans 
Alderden en Jan Willem de Wijn 
van de stichting Oud Aalsmeer 
in 2015 al cartografisch aan met 
hun tentoonstelling ‘De redding 
van Aalsmeer’. Maar nu is daar 
dus ook beeld als bewijs van op-
gedoken.

Jaarlijkse dankdag
De dijk heeft Aalsmeer in de acht-
tiende eeuw inderdaad gered 
van de woeste golven van de ‘wa-
terwolf’ Haarlemmermeer. Ge-
schiedschrijver Gevers van Ende-
geest schreef in 1852 een kloek 
boek over de inpoldering van het 
Haarlemmermeer. Over de oost-
zijde van het meer (dus de kant 
van Aalsmeer) vermeldde hij 

dat de polderdijk over een grote 
lengte: “gevestigd was op en te-
gen, of in vereniging gebragt met 
de bestaande dijkwerken ter be-
teugeling van het Haarlemmer-
meer uit de bijdragen van de Sta-
ten van Holland.” 
Toen de Staten van Holland in 
1767 hadden besloten geld vrij 
te maken voor de redding van 
Aalsmeer en achterliggende lan-
den, besloot het dorp daarop om 
een jaarlijkse dankdag te houden.
De nieuwe Oud Nuus is in de 
Aalsmeerse boekhandels ver-
krijgbaar en kost 6 euro. Maar een 
lidmaatschap van Oud Aalsmeer 
(met vier gratis nummers per 
jaar) kost slechts  21,20 euro. Aan-
melden als lid van Oud Aalsmeer 
kan door een mail te sturen naar 
info@stichtingoudaalsmeer.nl. “





Aalsmeer - De jonge slechtval-
ken zijn inmiddels uitgevlogen 
(dit keer 4 stuks!) en dit betekent 
dat de Aalsmeerse watertoren in-
gaande komende zondagmid-
dag 24 juni weer geopend kan 
worden voor alle publiek. Tus-
sen 13.00 en 17.00 uur kan ieder-
een het binneninterieur van deze 
unieke watertoren bewonderen 
en zien hoe men in vroegere  tij-
den extra waterdruk binnen het 
regionale drinkwaterleiding sy-
steem bewerkstelligde.

Naar boven klimmen
En er is uiteraard de mogelijk-
heid om naar boven te klimmen 
via trappen en trapjes langs de 
twee giga waterreservoirs om 
daarna op de buitentrans van cir-
ca 50 meter hoogte een prachtig 
uitzicht te hebben over Aalsmeer 
en haar verre regio. Vanuit iede-
re hoek heeft men zicht tot zelfs 
Utrecht aan toe, mits de weers-
omstandigheden hiervoor ge-
schikt zijn. Tevens zijn dan de ha-
vens van Amsterdam te zien, de 
Arena, Hoofddorp en Haarlem, 
uiteraard Schiphol met dalende 
en opstijgende vliegtuigen en is 
er zicht op Alphen aan de Rijn. 
Aalsmeer zelf en de Westeinder-
plassen liggen voor de voeten en 
kunnen tot in detail  bewonderd 
worden.

Iedere zondagmiddag
Dankzij de bereidwilligheid van 
de vrijwilligers gaat de waterto-
ren de komende twee maanden 
iedere zondagmiddag open, dus 
in deze vakantiemaanden is er 
uitgebreid de mogelijkheid om 
naar boven te klimmen. Dus van-
af 1 juli tot en met 26 augustus 
staat de poort van de toren iede-
re zondagmiddag open voor ie-
dereen. Wanneer men naar bo-
ven wil, is entreeprijs voor kinde-
ren 1 euro en volwassenen 2 eu-
ro. Deze entreeprijs kan zo laag 
worden gehouden, mede dankzij 
een groot aantal donateurs, die 

de watertoren en de activiteiten 
hierin een warm hart toedragen.

‘Horen in de Toren’
In het kader van het cultuurpro-
ject ‘Horen in de Toren’ komen 
binnenkort groepen basisschool-
kinderen uit Aalsmeer en ver-
re regio naar de watertoren toe 
voor een uitleg, de beklimming 
uiteraard en een akoestisch inter-
mezzo binnen de toren. Op 5 juli 
wordt een aantal groepen school-
kinderen ontvangen die deelne-
men aan de activiteiten van de 
Westeinder Waterweek.

Jubileum
Dit jaar is het precies 90 jaar ge-
leden, dat de watertoren werd 
opgeleverd en dienst kon gaan 
doen als drukverhoger binnen 
het drinkwatersysteem. Tot de ja-
ren negentig van de vorige eeuw 
werd dit systeem gebruikt, daar-
na werd het overgenomen door 
dan geschikte  pompen en tech-
nische drukverhogers. Momen-
teel is de -gerenoveerde- wa-
tertoren een rijksmonument en 
zal hierdoor voor altijd bewaard 
blijven. Opvallend is dat in 1928 
ook het Oosterbad en de Centra-
le Aalsmeerse Veiling in gebruik 
werden genomen en het unie-
ke is dat deze voorzieningen er 
eveneens nog steeds staan.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Foldervakprijs voor Shoeby
Aalsmeer - Modeketen Shoe-
by heeft een prijs gewonnen! De 
Foldervakprijs werd 14 juni uitge-
reikt aan Shoeby-oprichtster Mie-
ke van Deursen op het Brieven-
busreclame Congres. Deze prijs 
gaat jaarlijks naar de retailer die 
met zijn folder het best heeft ge-
presteerd op creativiteit, e� ectivi-
teit, activatie, vernieuwing, opval-
waarde en de integratie in de om-
nichannel communicatiemix.
Een vakjury kiest de winnaar. De-

ze is onafhankelijk en bestaat uit 
vakkundige professionals die per 
merk de folder beoordeelt. 
De jury roemde de Shoeby folder: 
“Eigenzinnig, smaakvol en mo-
disch  en met een personal touch 
van styliste en personal shopper 
Kiki.”
Overige genomineerden waren 
Flying Tiger, Intratuin, Hema en 
Trendhopper. Niet de minste dus! 
Shoeby is dan ook bijzonder trots 
op deze prijs.

Frank Wind van Etos Ophelialaan: 
“Ik zit hier zeker nog wel 25 jaar”

Aalsmeer - Bloemenzegels plak-
ken is een begrip in Aalsmeer. Per 
twee euro aan boodschappen 
ontvang je een zegel. Een vol-
le kaart is twee euro waard, wel-
ke je inlevert bij de deelnemende 

winkeliers. Vervolgens zijn er en-
kele trekkingen per jaar waarbij 
prachtige prijzen te winnen zijn, 
met als hoofdprijs een auto. Dus, 
plakken loont! Dit jaar bestaat de 
Vereniging van Aalsmeerse Bloe-

DE SCHIJNWERPER OP EEN 
BLOEMENZEGELWINKELIER:

menzegelwinkeliers vierenzestig 
jaar, vandaar dat de Meerbode de 
deelnemers in het zonnetje zet-
ten in deze rubriek. Er wordt hen 
een vijftal vragen voorgelegd. Vo-
rige maand werd Fred Romkema 
geïnterviewd van de gelijknami-
ge � etsenwinkel op de hoek van 
de Marktstraat en de Van Clee� -
kade. Deze keer is het de beurt 
aan Frank Wind van Drogisterij 
Etos Ophelialaan.

Wat voor winkel heb je?
“Al elf jaar een goede Etos drogis-
terij. Ik werk samen met zes per-
soneelsleden en waarin wij ons 
vooral specialiseren is voedings-
supplementen en vitamines. 
Daarnaast zijn wij wat exclusiever 
(dan andere Etos drogisterijen) in 
geuren en make-up.” 

Hoe lang en waarom ben je lid?
“Een jaar of zeven. Je onder-

scheidt je er echt mee. Mensen 
vragen er gewoon om. Het wordt 
alleen maar meer en het is zeker 
niet ouderwets.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Ik ben met een Aalsmeerse ge-
trouwd en woon in Kudelstaart. 
Ik kom oorspronkelijk uit Amstel-
veen, maar het dorpse wat hier 
heerst, vind ik erg leuk. Ons kent 
ons. Ook worden er leuke festivi-
teiten georganiseerd. Laatst nog 
Down Town Ophelia. Fantastisch! 
Ja, het bevalt me prima hier.” 

Wat is de invloed van internet 
op je bedrijf?
“Ik denk niet zo heel veel. Men-
sen willen toch advies en service 
en die verlenen wij.”

Hoe zie je de toekomst 
van je winkel?
“Voorlopig zit ik hier nog wel ze-
ker vijfentwintig jaar. En de op-
volging is gegarandeerd, want 
ik heb drie kleine kinderen.” De 
Etos van Frank Wind is te vinden 
aan de Ophelialaan 95 en is da-
gelijks, behalve op zondag, ge-
opend vanaf 09.00 uur. Tot een 
met donderdag tot 18.00 uur, op 
vrijdag tot 20.00 uur en zaterdag 
tot 17.00 uur. 
Door Miranda Gommans

Dinsdag eerste voorronde 
NK Bloemsierkunst
Aalsmeer - Op dinsdag 26 ju-
ni vindt de eerste voorronde 
van het Nederlands Kampioen-
schap Bloemsierkunst plaats in 
het Waterdrinker Green Trade 
Center (GTC) in Aalsmeer. Het NK 
Bloemsierkunst wordt georga-
niseerd door de bloemistenver-
eniging VBW en is bedoeld voor 
bloembind(st)ers die professio-
neel werkzaam zijn in de branche 
of daarvoor in opleiding zijn. 

Werkstukken
Decor voor de eerste van de twee 
voorrondes van het NK is het GTC 
in Aalsmeer. Hier nemen 14 kan-
didaten het tegen elkaar op. Elke 
kandidaat maakt drie werkstuk-
ken. Na afronding van elk werk-
stuk wordt dit kort geëxposeerd 
en gejureerd door de driekoppi-
ge jury. Die beoordeelt het werk 
volgens het door Florint vastge-
stelde internationale 100 punten-
systeem op de onderdelen idee, 
kleur, compositie en techniek. 
Om 10.00 uur begint dinsdag 26 
juni het voorbereidend werk voor 
het eerste werkstuk. Van 10.15 tot 
11.30 uur hebben de kandidaten 

de tijd om werkstuk 1 te maken. 
Hierna zullen zij de werkstukken 
exposeren. In de middag (15.15 
uur en 16.45 uur) worden nog 
twee werkstukken gemaakt. Om-
streeks 19.30 uur zal de jury de 
uitslagen bekendmaken. 
Benieuwd naar wat je collega-
bloemisten maken? Vakmedia en 
vakpubliek zijn van harte welkom 
om te komen kijken naar het werk 
van de kandidaten NK Bloemsier-
kunst. Kom ze aanmoedigen op 
26 juni en laat je enthousiasme-
ren door vakmanschap en het 
uitgebreide assortiment in een 
inspirerende omgeving. 

Slechtvalken zijn uitgevlogen
Watertoren zet de deur 
weer open voor publiek

Op 29 juni in Dorpshuis Kudelstaart
Energie Ontbijt Oosteinde 
een schot in de roos
Aalsmeer - Sienergie nodigt Ku-
delstaarters uit voor het Ener-
gie Ontbijt op vrijdag 29 juni om 
8.30 uur in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Ongetwijfeld zal de dis-
cussie dan net zo geanimeerd zijn 
als afgelopen vrijdag in buurt-
huis ’t Middelpunt in Oosteinde. 
De aanwezige woningeigenaren 
hadden in de loop der jaren al-
lemaal al iets aan woningisola-
tie gedaan. Een enkeling kwam 
uit het nieuwe gedeelte van Oos-
teinde. Allen waren vooral be-
nieuwd naar hoe je de overstap 
naar aardgasloos wonen het bes-
te kunt maken.

Het begint bij het zo warm moge-
lijk inpakken van je woning. Isole-
ren dus. En daarbij kent elk bouw-
jaar zijn eigen uitdaging. Wonin-
gen van voor 1980 werden nog 
niet geïsoleerd. Na-isolatie levert 
veel energie- en comfortwinst op. 
Woningen van na 1980 kregen bij 
de bouw wel al isolatie mee, maar 
die heeft nauwelijks nog isoleren-
de werking en zadelt de bewo-
ners met vochtproblemen op. En 
ook de nieuwbouwwoningen in 
Oosteinde, waarvan je mag ver-
onderstellen dat ze zeer energie-
zuinig zijn, tonen gebreken als 
tocht en warmteverlies. En: zij zijn 
nog aangesloten op aardgas.

Krachten bundelen
Dat er veel energie bespaard en 
comfort gewonnen kan worden 
was voor iedereen wel duidelijk. 
Al snel was men het er met el-
kaar eens dat het slim is om met 
de buurt de krachten te bundelen 
en samen met een onafhankelijke 
begeleider, zoals Sienergie, aan 
de slag te gaan. Dan hoeft niet 
iedereen zelf het wiel uit te vin-
den. En het brengt kostenvoorde-
len met zich mee om gezamen-

lijk woningisolatie in te kopen. Of 
bijvoorbeeld een warmtepomp 
voor het hele blok aan te schaf-
fen. Maatregelen verdienen zich 
terug met kostenbesparing en 
verhoging van de woningwaarde. 
Maar ze moeten wel eerst worden 
opgehoest. 

Subsidie of lening
En dus kwam het hoofdstuk � -
nanciering uitgebreid aan bod. 
Subsidie op een warmtepomp en 
zonneboiler kan de pijn verzach-
ten. Voor wie het geld niet heeft 
liggen of niet kan missen, springt 
de gemeente bij met de zeer aan-
trekkelijke Duurzaamheidslening. 
Daarnaast komen er steeds meer 
nieuwe � nancieringsvormen op 
de markt, zoals een woningge-
bonden � nanciering en leasen 
van de installatie. Sienergie orga-
niseert direct na de zomer een in-
foavond hierover. En gaat aan de 
slag met het opstarten van een 
buurtproject in de Oranjebuurt.
Kortom, het was een zeer ge-
slaagd Energie Ontbijt. 
Het eerstvolgende Energie Ont-
bijt is dus op vrijdag 29 juni aan-
staande om 8.30 uur in Dorpshuis 
Kudelstaart. Iedereen is welkom, 
men moet zich wel aanmelden 
en dit kan via www.sienergie.nl/
energieontbijt of telefonisch via 
06-52667700.

Energie Ontbijt in ’t Middelpunt. Foto: Sienergie

Wijkoverleg in Oosteinde
Aalsmeer - Voor alle bewoners 
van Aalsmeer Oosteinde vindt op 
maandagavond 25 juni het twee-
de wijkoverleg van 2018 plaats. 
Tijdens het wijkoverleg worden 
zaken besproken door buurtbe-
woners die zij belangrijk vinden 
voor de wijk. Wat maakt een wijk 
tot uw wijk? Wat is voor u belang-
rijk? Waarom is het in Aalsmeer 
� jn of niet � jn  wonen?

Verduurzamen woning
Op deze avond worden u en uw 
buren geïnformeerd over de mo-
gelijkheden om uw koopwoning 
te verduurzamen en hoe aan-
spraak te maken op het fonds van 
de Gemeente Aalsmeer hiervoor. 
Zonnepanelen? Isolatie? Warm-
tepomp? Het gaat om projecten 
voor een gezamenlijke aanschaf, 
dus neem uw buren mee?

Humanitas
Voor gezinnen met kinderen tot 
7 jaar komt Humanitas vertellen 
over de mogelijkheden voor on-
dersteuning in het Home Start 
project. Heeft u ook wat te ver-
tellen? Wilt u meer weten over de 
wijk waar in u woont? U bent van 
harte welkom: er is een informe-
le sfeer en u kunt zo binnenlopen. 
De toegang is uiteraard gratis. 

De bijeenkomst is van 20.00 tot 
22.00 uur in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. De zaal 
is geopend vanaf 19.45 uur. Na af-
loop is er gelegenheid wat na te 
praten onder het genot van een 
drankje. 

Meer informatie is te vinden op 
de website www.Wijkoverle-
gAalsmeer.nl

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

 Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 27 juni, een   
heerlijk 3 gangendiner met 
o.a. een komkommer crème 
soep met dille, gemarineerde 
kip�let + gebakken paprika 
reepjes, peper-roomsaus, 
doperwten, wortel, champig-
nons, ui, Aelsmeerse rauwkost, 
aardappelen uit de oven en ijs 
met perzik en aardbeiensaus 
voor maar € 13,- Voor reserve-
ringen tel. 0297-820979.

Thema avond in Voor Elkaer: 
Vrijdag 29 juni gaan wij een 
maaltijd geheel in de western 
sfeer bereiden. U kunt gaan 
genieten van een bloody 
mary soup, baguette and herb 
butter, beefburger with onion 
rings, jacket potato, kidney 
beans, louisiana coleslaw, 
American pancake with ice 
and fresh fruit. Kosten: €13,50 
p.p. Voor reserveringen tel. 
0297-820979.

Partnergroep
Zorgt u voor een partner met 
bijvoorbeeld dementie? Dat 
zorgen kan een zware belas-
ting zijn. Deelnemen aan een 
gespreksgroep kan helpen om 
de dagelijkse praktijk wat 

te verlichten. De bijeenkom-
sten worden georganiseerd 
door het Ontmoetingscen-
trum. Maandag 25 juni van 
14.00-15.30 uur bent u van 
harte welkom. Gebouw Irene, 
Kanaalstraat 12 in Aalsmeer. 
Voor meer informatie: Ellen 
Millenaar Tel. 06 -22468574 
coordinator Ontmoetings-
groep Aalsmeer. De volgende 
bijeenkomst zal zijn op vrijdag 
31 augustus van 10.15-11.45 
uur. 

Houdt u ook van Fietsen?
Voor het Wijkpunt voor Elkaer, 
Nobelhof 1, in Kudelstaart, zijn 
we op zoek naar fietsvrijwil-
ligers. Gezamenlijk een uurtje 
�etsen op een duo�ets met 
trapondersteuning. Per toer-
beurt gaat een van de cliënten 
met u mee, om er eens lekker 
tussen uit te zijn. U krijgt voor-
af instructie en training hoe de 
�ets te gebruiken. U kunt zich 
aanmelden bij  Tanja Eichholtz 
Vrijwilligerscoördinator
Aanwezig op dinsdag, woens-
dag in Aalsmeer Tel. 0297-
326050 en vrijdag ochtend in 
Kudelstaart 0297-820979

Dineren in Voor Elkaer

Activiteiten overzicht
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Junior Stenhuismaatjes 
wint Junior Pramenrace
Aalsmeer - Een heel gezellige 
middag op het water hebben de 
deelnemers aan de Junior Pra-
menrace beleefd zaterdag 16 ju-
ni. Het was een zonnige middag 
met slechts enkele spetters re-
gen. Thema van alweer de veer-
tiende editie was Superhelden en 
alle deelnemers (en begeleiders) 
hadden flink hun best gedaan om 
origineel en als superheld aan de 
start te verschijnen. Er waren vi-
kingen, supermannen, spider-
mannen, piraten, hulken, racers 
en onder andere voetbalhelden.

Eieren gooien populair
Onderweg waren er allerlei spel-
letjes en opdrachten voor de 
deelnemers en de bij elkaar ver-
kregen letters vormden uitein-
delijk een slogan en deze moest 
op een groot spandoek getoond 
worden bij de finish. Niet ieder 
team was erin geslaagd of had 
tijd gehad om tot een oplossing 
te komen, maar met ‘er is niets 
aan zonder lief publiek, bedankt’ 
konden de laatste, extra punten 
gescoord worden. 
De behaalde punten met de op-
drachten (vooral eieren gooien 

was populair) en de tijd dat over 
de Juniorrace was gevaren, be-
paalden de einduitslag.

Vleugels
Het team De Junior Stenhuis-
maatjes wist uiteindelijk de mees-
te punten te vergaren en heeft de 
grootste beker uitgereikt gekre-
gen. De jongens en meisjes be-
hoorden tot het Red Bull racing-
team en dit heeft ze misschien 
wel vleugels gegeven…
Leuk was dit jaar de verslagge-
ving door Radio Aalsmeer bij de 
finish. Er was als vanouds mu-
ziek van Kees en Marcel en er 
kon weer genoten worden van 
een drankje. Hier is best goed ge-
bruik van gemaakt, de finish van 
het merendeel van de totaal 22 
teams was later dan de geplan-
de drie uur. 
Even voor half vijf in de mid-
dag waren alle prijzen verdeeld 
en keerden de teams tevreden 
en vrolijk huiswaarts. Het nieu-
we bestuur verdient tot slot een 
compliment. Goed gedaan Mie-
ke, Sam en Pieter! De Juniorrace 
is prima verlopen.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

De jury bestond dit jaar uit wethouder Robbert-Jan van Duijn, Tim Ver-
meulen (twee keer d’Alpe d’Huzes op gefietst), Yfke Serne (bevrijdingsvuur 
naar Aalsmeer gelopen), Neve, Sylvie, Sanne en captain Jacco Penne. 
Foto: Judith Keessen

De commissie is met bloemen bedankt voor al het werk. Dit op initiatief 
van Rutger Tas. “Een heel mooi moment en een echte opsteker”, aldus 
voorzitter Erna van den Heuvel. Mieke Keessen, Pieter Bol en Sam Keessen 
hebben binnen 4 maanden een hele junior pramenrace georganiseerd. 
Vanuit het niets (er was geen draaiboek of andere spullen doorgegeven). 
Heel verdiend dus dit fleurige bedankje. Foto: Judith Keessen

De winnaars van de pechprijs. Het team De Kleine Keuregies moest zich 
vrijdags helaas afmelden vanwege een gebroken pols van de captain.

Prijzen 14e 
Juniorrace

Aalsmeer - Het gaat natuurlijk 
niet om het winnen, meedoen 
aan de Junior Pramenrace is al 
een geweldig feestje. Toch blijft 
het natuurlijk leuk om een prijs 
te winnen. De Junior Pramenrace 
heeft prijzen voor de drie snelste 
teams, maar ook bekers voor de 
mooiste praam, het leukste team, 
het origineelste knutselwerk en 
voor de hekkensluiter, als laat-
ste eindigen is met deze prijs niet 
eens heel erg...

1. Junior Stenhuismaatjes
2. Junioren van de 6 provinciën
3. De pennetjes
4. Tot dat ‘t Zinkt Junior 
5. Kids van De Vlijtbuiters 
6. De Buurtmeisjes 

7.  K-team 2 
8. Zeeuwse Kruumels 
 (prijs voor inleveropdracht)
9. Junior Prutpraam 
10. Aprameja 
11. OK-team 1 
12. De Dolfijnen (Scouting)
13. Slinger ém Erin
14.  Antoniusschool 
15. Aaltje Bagger Junior
16. Spider Busters 
 (Jan Stenhuis Trofee)
17. Dirk en de Piraten 
18. De Junior Wijzen 
 uit het Oosten 
19. De Huftertjes 
20. YoYojozefgang 
 (Vet Coolste Praam)
21. No Stress Mini’s 
 (Rode Lantaarn)
22. Goet Foud
23. Kleine Keuregies (Pech prijs, 

vanwege een gebroken pols 
van de captain kon dit team 
niet starten)
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Schat zoeken in het Bos
Amstelland - Kom op zondag-
middag 24 juni om 12.00, 13.30 
of 15.00 uur naar het Amsterdam-
se Bos om de piratenschat te zoe-
ken. Zeerover Aad Piraat zoekt 
stoere zeerovers! Kun jij zwaard-
vechten, over een parcours klim-
men en schatzoeken? Doe dan 
mee! Deze activiteit wordt ge-
organiseerd door Natuur is een 
Feest en is bedoeld voor kinde-
ren van 4 tot 7 jaar en (groot)ou-
ders/begeleiders. Kosten 5 euro 
per kind en 2,50 euro per volwas-
sene. Duur: 1 uur buiten.

Fietssafari
Of kom op zondagmiddag 24 ju-
ni om 14.00 uur op de fiets naar 
De Boswinkel. Fiets mee met bi-
oloog Wouter van der Wulp. Hij 
vertelt onderweg over bomen en 
bruggen, kunstwerken en dieren 
in het Amsterdamse Bos. De fiets-
tocht is geschikt voor iedereen 
ouder dan 12 jaar. Kosten 5 euro 
per persoon.

Duurzaam wildplukken
 Wandel mee op zondagmiddag 1 
juli van 12.30 tot 15.30 uur en leer 
van alles over eetbare planten in 
het Amsterdamse Bos. En hoe je 
de flora en fauna spaart. De work-

shop wordt afgesloten met proe-
ven van lekkere hapjes. Deze acti-
viteit staat onder leiding van bio-
loog Wies Teepe en is voor ieder-
een vanaf 12 jaar. Kosten 10 eu-
ro per persoon. Start bij parkeer-
plaats Groot Kinderbad. Dat is on-
geveer 10 minuten met de au-
to en 20 minuten op de fiets van-
af De Boswinkel. Aanmelden en 
vooraf betalen bij De Boswinkel.

Kabouterpretpark
Help op zondagmiddag 8 juli om 
12.00, 13.30 of 15.00 uur kabou-
ters Wipneus en Pim. Die verve-
len zich stierlijk. Er valt niets te 
spelen in het bos. Er gaan buiten 
met takjes en touw een pretpark
voor ze gemaakt worden. Deze 
activiteit staat onder leiding van   
Natuur is een Feest en is voor kin-
deren van 4 tot 7 jaar en (groot)
ouders of begeleiders. Kosten 5 
euro per kind en 2,50 euro per 
volwassene. Duur: 1 uur buiten 
en de start is bij De Boswinkel. 
Aanmelden voor alle activitei-
ten is verplicht en kan via: 020-
5456100,  www.amsterdamsebos.
nl of in De Boswinkel aan de Bos-
baanweg 5, iedere dinsdag tot en 
met zondag geopend van 10.00 
tot 17.00 uur.

Workshop vloggen in bieb
Amstelland - Tijdens de audiovi-
suele workshop vloggen voor kin-
deren van 12 tot en met 16 jaar le-
ren kinderen de fijne kneepjes 
van het vak! Samen met een ex-
pert op het gebied van YouTu-
be en video gaan ze aan de slag 
met filmen en editen voor hun ei-
gen vlog! Ze leren filmen, editten 
én krijgen uitleg hoe ze hun vlog 
succesvol onder de aandacht 
kunnen brengen. 
Niet alleen leuk, maar ook leer-
zaam! Ze worden namelijk gesti-
muleerd om te spelen met beeld 
en in teamverband tot een mooi 
resultaat te komen waarbij oog 
voor detail en nauwkeurigheid 
belangrijke aspecten zijn. Alles 
onder de professionele begelei-
ding van 4XM, aanbieder van cul-
turele én educatieve workshops. 

Een vlog (afkorting voor vi-
deo weblog) is een video dag-
boek waarbij je gebeurtenissen 
uit je dagelijks leven vastlegt en 
op aantrekkelijke wijze in beeld 
brengt. Soms heeft een vlog een 
specifiek onderwerp (bijvoor-
beeld make-up of sport), maar 
het kan ook over heel algeme-
ne dingen gaan. Vandaag de dag 
is vloggen mateloos populair en 
hebben sommige vloggers meer 
dan een miljoen volgers (abon-
nees of subscribers op Youtube) 
die elk filmpje kijken. 
De workshop Vloggen wordt ge-
geven op zaterdag 23 juni van 
12.00 tot 14.00 uur in Bibliotheek 
Westwijk Amstelveen voor jeugd 
van 12 tot en met 16 jaar. Kosten: 
6 euro voor leden en 12 euro voor 
niet-leden. 

Aalsmeer - Een geweldige bui-
tenspeelmiddag hebben meer 
dan 1.000 kinderen beleefd in 
Aalsmeer en Kudelstaart op 
woensdag 13 juni. In de Snoek-
baarsstraat was de organisatie in 
handen van Bobby’s Buitenspeel-
dag met als grote animator Ma-
rie-Louise Boom. Er werden aller-
lei spelletjes gespeeld, waaron-
der voetbal en knikkeren en mu-
ziek maken met het Cultuurpunt, 
en voor verkoeling tijdens de 
warme middag kwam de brand-
weer zorgen. Dit tot grote vreug-
de van alle jongens en meisjes. 
De kinderen werden via JOGG ge-
trakteerd op gezonde hapjes en 
drankjes.

Binding en Cultuurpunt
In Kudelstaart en in het Centrum 
is de buitenspeelmiddag geor-
ganiseerd door de Binding, die 
mocht rekenen op veel hulp van 
vrijwilligers. In het Centrum is ge-
trommeld met de medewerkers 
van het Cultuurpunt en zijn spel-
letjes gespeeld. In Kudelstaart 
werden de jongens en meisjes 

getrakteerd op een avontuurlij-
ke (opblaas)piratenboot, is een 
voetbal-toernooitje gehouden en 
mocht er trampoline gesprongen 
worden in de Proosdijhal. Voor de 
jeugdige bezoekertjes was er vis-
sen vangen en voor allemaal ook 
broodjes bakken.

Kinderburgemeester
In Kudelstaart konden de kinde-
ren ook stemmen voor de nieuwe 
kinderburgemeester. De zes kan-
didaten, Kyra, Hannah, Alisa, Lau-
ren Tycho en Mark, waren naar de 
speelmiddag gekomen om pro-
motie voor zichzelf te maken. 
Het was voor de eerste keer dat 
de gemeente de kinderen in Ku-
delstaart de mogelijkheid gaf om 
in ‘eigen dorp’ te stemmen. Zater-
dag 16 juni kregen alle kinderen 
in de gemeente de mogelijkheid 
om hun keuze te maken. De zes 
toppers waren aanwezig tijdens 
de eerste dag van het Aalsmeer 
Flower Festival. Wie de vierde kin-
derburgemeester van Aalsmeer is 
geworden: Hannah Fokkema uit 
Kudelstaart. Gefeliciteerd!

Voetballen tijdens de buitenspeelmiddag in Kudelstaart. 
Foto: De Binding

Meer dan 1.000 kinderen 
op buitenspeeldag

Kudelstaartse neemt stokje van Derek over

Hannah Fokkema nieuwe 
kinderburgemeester
Aalsmeer - Hannah Fokkema uit 
Kudelstaart is de nieuwe kinder-
burgemeester van Aalsmeer! Op 
maandag 18 juni werd Hannah 
gebeld met het goede nieuws 
door locoburgemeester en wet-
houder jeugd Robbert Jan van 
Duijn dat ze de verkiezingen voor 
kinderburgemeester had gewon-
nen. Vandaag, dinsdag, werd ze in 
haar klas op de OBS Kudelstaart 
door hem met bloemen gefelici-
teerd. 
Met een stevige campagne na-
men zes kandidaten de afgelo-
pen weken deel aan de verkie-
zingsstrijd. In totaal hebben 290 
Aalsmeerse kinderen gestemd. 
Met een verschil van 20 stemmen 
won Hannah de verkiezingen.

Gejuich en bloemen
Toen Hannah dinsdagmorgen op 
school de klas in kwam stond lo-
co burgemeester en wethou-
der jeugd Robbert-Jan van Duijn 
haar op te wachten met een grote 
bos bloemen. Onder luid gejuich 
van haar klasgenoten kwam ze 

de klas binnen. Voor Hannah een 
dubbel leuke dag, want ze ging 
deze dag ook nog op schoolreis. 

Natuurtalent
“Hannah is echt een natuurtalent. 
Ze presenteert zich heel goed 
aan de klas en de fotograaf. Dat 
belooft veel goeds voor de toe-
komst”, aldus de locoburgmees-
ter.
Van Duijn vergat hierbij niet te 
vertellen dat ook de kandidaten 
die het nét niet geworden zijn 
een groot applaus verdienen. 
“Ik vind het ongelooflijk stoer en 
knap van Kyra, Alisa, Lauren, Ty-
cho en Mark dat ze zich verkies-
baar hebben gesteld en ze mo-
gen echt trots zijn op de mooie 
campagne die ze hebben ge-
voerd!”

Officiële installatie
Op 5 juli wordt de Kudelstaartse 
Hannah officieel geïnstalleerd als 
kinderburgemeester en is het af-
scheid van de huidige kinderbur-
gemeester Derek Buikema.

High tea met lekkere hapjes en bingo
Supergezellige meiden-
middag bij RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 16 juni organiseerde de mei-
denafdeling van RKDES een ‘la-
dies only’ middag in de kantine 
aan de Wim Kan Dreef. Alle voet-
balmeiden van de club waren uit-
genodigd voor een high tea en 
een bingo. En dat meiden hier 
wel zin in hebben bleek uit de op-
komst: ongeveer 50 meiden van 
7 jaar oud tot en met de oudere 
jeugd van de dames 35+. De da-
mes van de bakploeg van RKDES 
hadden zich helemaal uitgeleefd 
in de keuken. Wat een heerlijke 
hapjes stonden er allemaal op ta-
fel: kwarktaart, brownies, carrot-
cake, vruchtencake, scones bij-
na teveel om op te eten. En na-
tuurlijk ontbrak de koude en war-

me thee niet. Nadat de meiden 
uitgesmikkeld waren werden er 
nog drie rondes bingo gespeeld. 
Er werd gestreden om diverse 
mooie gesponsorde prijzen. Tus-
sen de bedrijven door kon ‘We are 
the Champions’ nog worden ge-
draaid voor de MO17 die weder-
om kampioen is geworden. Een 
mooi voorbeeld voor alle jonge 
talentjes die met luid applaus de 
kampioenen toe konden zingen. 
Met een volle buik en een mooie 
prijs op zak werd deze eerste 
high tea en bingo afgesloten, 
een nieuwe traditie geboren? RK-
DES bedankt de bakploeg en de 
sponsoren voor het mogelijk ma-
ken van deze super gezellige mei-
denmiddag

Wedstrijdturnen
Zoë Lodder van Omnia 
wint brons op sprong
Aalsmeer - Op zondag 17 ju-
ni mochten drie turnsters van SV 
Omnia 2000 deelnemen aan de 
open rayonwedstrijd in de ca-
tegorie pre-instap D2. Mila van 
den Heuvel, Zoë Lodder en An-
ne Meijn turnden hun allereerste 
officiële wedstrijd onder leiding 
van trainster Anneke Nap. Train-
ster Ilse Sandifort was jurylid voor 
deze wedstrijd. Een beetje span-
nend was het wel. 
De wedstrijd begon met het on-
derdeel balk. Anne behaalde hier 
met een mooie oefening 12.50 
punten. Een mooi begin. Mi-
la maakte op de balk een hele 
mooie zweefstand, liet de koprol 
nog even weg en behaalde 11.70 
punten. Zoë liet een hele mooie 
handenstand zien, maar viel he-
laas daarna van de balk. Ze her-
stelde zich goed, want met de 
koprol bleef ze erop. Ze scoorde 
11.10 punten.
Bij de vloer was Anne even haar 
oefening kwijt, maar gelukkig 
ging bij haar na even nadenken 
toch het lichtje weer branden.  
Mila maakte een nette oefening 
en Zoë maakte zelfs een handen-

stand overslag met behulp van 
een springplank. Zoë behaalde 
hier de vierde plaats.
Bij de sprong maakte Mila de 
zweefrol, Anne en Zoë spron-
gen de handenstand en daarna 
komen tot rugligging. Op deze 
wedstrijd werden er ook medail-
les per toestel uitgereikt. Zodoen-
de kreeg Zoë voor haar mooie 
sprong een bronzen medaille 
voor de derde plaats.
Bij de brug lieten ze alle drie een 
mooie oefening zien. In het eind-
klassement eindigde in een veld 
van veertien deelneemsters Mila 
op de twaalfde, Anne op de elfde 
en Zoë op de achtste plaats. De 
eerste ervaringen op een officiële 
wedstrijd zijn opgedaan en zowel 
de turnsters als de trainster waren 
heel tevreden. 

Demo-middag
Nu gaan alle turnsters van SV Om-
nia trainen voor de demo-mid-
dag die op zondagmiddag 8 juli 
van 15.00 tot 17.00 uur in Sport-
centrum De Waterlelie gehouden 
zal worden. Publiek is van harte 
welkom

Schaakexamens bij AAS
Aalsmeer - Op de slotdag van 
het schaakseizoen is er bij AAS de 
mogelijkheid om een examen af 
te leggen om zo de geleerde ken-
nis in de praktijk te brengen en bij 
een goede score in aanmerking te 
komen voor een diploma. Liefst 
16 kinderen waren afgelopen vrij-
dagavond aanwezig om een exa-
men af te nemen.  Door het gro-
te aantal kinderen was zelfs de 
examencoördinator van de Leid-
se Schaakbond bereidt om per-
soonlijk de examens in Aalsmeer 
te komen afnemen. Vanaf 19.30 
uur hadden de kinderen die exa-
men deden in Stap 1 tot en met 
Stap 3 een uur de tijd om de 24 
schaakopgaven op te lossen en 

voor Stap 4 kwam daar nog een 
kwartier bij. Tijd die de kinderen 
zeker nodig hadden om alle op-
gaven te kunnen maken. Met het 
wegtikken van de gegeven tijd 
nam de spanning zienderogen 
toe. Lukte het om alle opgaven 
tijdig af te krijgen? Van de 24 op-
gaven mochten er 7 fout worden 

gemaakt om nog voor een diplo-
ma in aanmerking te komen.  Na 
het inleveren van de examens 
horen de kinderen binnen twee 
weken wie er geslaagd is en wie 
niet. In september beginnen de 
schaaklessen voor de jeugd weer 
bij AAS. Kijk voor meer informatie 
op:  www.aas.leisb.nl.
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Gereedschap 
uit bus weg

Aalsmeer - In de avond of 
nacht van woensdag 13 op 
donderdag 14 juni is inge-
broken in een in de Vlinder-
straat geparkeerde bestelbus. 
Om binnen te komen heb-
ben de dieven een ruitje inge-
slagen. Uit de bus is een be-
hoorlijke hoeveelheid klein 
gereedschap gestolen. De 
inbraak heeft tussen negen 
uur ‘s avonds en half acht in 
de morgen plaatsgevonden. 
Mogelijk zijn er getuigen, zij 
worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 
0900-8844. Regelmatig wordt 
de laatste tijd ingebroken in 
bestelbussen van klusbedrij-
ven. De politie raadt aan de 
wagens als mogelijk binnen 
in een garage of loods te par-
keren. Mocht dit niet moge-
lijk zijn, zorg dan in ieder ge-
val voor alarm op de bus en 
codeer alle gereedschappen. 

Laptop uit huis 
gestolen

Aalsmeer - Op zondag 17 of 
maandag 18 juni is uit een 
woning in de Zijdstraat een 
laptop gestolen. De bewoon-
ster vermoedt dat de laptop 
ontvreemd is via een open-
staand raam. De diefstal heeft 
plaatsgevonden tussen drie 
uur op zondagmiddag en 
maandagavond zes uur. Iets 
gezien of meer informatie? 
De politie hoort het graag via 
0900-8844.

Stel onwel door 
spacecake

Aalsmeer - Op zondag 17 juni 
rond half tien in de avond zijn 
de hulpdiensten gealarmeerd 
voor twee onwel geworden 
personen op de Uiterweg. 
Een man en een vrouw, bei-
den 38 jaar en zonder vaste 
woon- of verblijfplaats, ble-
ken onder invloed te verke-
ren. Ze hadden spacecake ge-
geten. De medewerkers van 
de ambulancedienst heeft de 
twee nagekeken en hen aan-
geraden hun roes te gaan uit-
slapen. 

Wasmachine in 
sloot gedumpt

Aalsmeer - In de sloot bij de 
Julianalaan is een wasmachi-
ne aangetroffen. Volgens en-
kele bewoners heeft de was-
machine lange tijd in een tuin 
van een woning gestaan. Of 
deze bewoners of vandalen 
hebben de machine in het 
water gedumpt. Er is mel-
ding gedaan bij de gemeen-
te. De politie doet verder on-
derzoek.

Ladder brandweer bood uitkomst
Jongetje uit boom gehaald
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
19 juni rond kwart over zes in de 
avond werd de brandweer van 
Aalsmeer gevraagd hulp te bie-
den. Een jongetje was in het Se-
ringenpark in een boom geklom-
men. Eenmaal boven durfde de 

avonturier niet meer naar be-
neden. De lange ladder van de 
brandweer bood uitkomst. Het 
jongetje is ongedeerd gebleven. 
De brandweermannen zijn uiter-
aard hartelijk bedankt.
Foto: Brandweer Aalsmeer

College presenteert Lentenota 2018: 

‘Solide financieel beleid 
vraagt om keuzes’
Aalsmeer - Komende jaren staat 
de gemeente Aalsmeer voor uit-
dagingen om de financiën duur-
zaam op orde te houden. Dat is 
het beeld dat naar voren komt 
in de Lentenota 2018, waarin het 
college inzicht geeft in de finan-
ciële kaders voor komende vier 
jaar.  Uitgangspunten zijn een so-
lide financieel beleid en de las-
ten voor inwoners zo laag mo-
gelijk houden. Het nieuwe colle-
ge is eind mei van start gegaan 
en werkt op dit moment aan het 
collegeprogramma waarbij zij 
ook de raad om inbreng heeft 
gevraagd. Deze lentenota bevat 
daarom nog niet veel nieuwe be-
leidsvoorstellen, maar laat wel 

zien dat er vanaf 2022 een tekort 
is als de gemeente geen maatre-
gelen neemt. 

Grote projecten
De begroting laat tot en met 2021 
een overschot zien en een tekort 
vanaf 2022. Dat komt omdat de 
precario-inkomsten in 2022 weg-
vallen en de gemeente verwacht 
dat, in lijn met de landelijke trend, 
de kosten voor de jeugdhulp ko-
mende jaren zullen stijgen. In de-
ze Lentenota is nog niet verwerkt 
wat de gevolgen zijn van de mei-
circulaire, waarin het Rijk bekend 
maakt hoeveel geld gemeenten 
krijgen. In de Lentenota is reke-
ning gehouden met een aantal 

grote projecten, zoals de herin-
richting van het VVA-terrein, het 
Machinepark, het Waterfront en 
de aanleg van de Burgemeester 
Hoffscholteweg. 

Nieuwe ambities
De gemeente beschikt nog 
steeds over voldoende reserves, 
maar nieuwe ambities van colle-
ge en raad vragen om keuzes. De 
Lentenota biedt een eerste gele-
genheid om hier met elkaar over 
in gesprek te gaan. Voor de zomer 
wil het college van burgemeester 
en wehtouders het collegepro-
gramma met de raad bespreken. 
Ook daarin zal het over keuzes en 
prioriteiten gaan. 

Chauffeur onder invloed van alcohol
Flinke schade taxibus na 
botsing met vrachtwagens
Aalsmeer - Omstreeks 12.30 uur  
is maandag 18 juni een vracht-
wagen op een taxibusje gebotst. 
Het taxibusje schoof door de klap 
naar voren en kwam tot stilstand 
tegen een andere vrachtwagen. 
De aanrijding vond plaats op de 
Burgemeester Kasteleinweg ter-
hoogte van de Legmeerdijk.
Er zijn geen gewonden gevallen. 
Wel is een inzittende van de taxi-
bus door de ambulance nageke-
ken, maar deze persoon hoefde 
niet mee naar het ziekenhuis. 
De schade is flink. Een berger 
moest ter plaatse komen om de 

beschadigde voertuigen af te sle-
pen. De afslag vanuit Kudelstaart 
is enige tijd afgesloten geweest. 
De veroorzaker van het ongeval, 
een 42-jarige chauffeur uit Fin-
land, is door de politie aange-
houden en meegenomen naar 
het bureau. Hij bleek onder in-
vloed van alcohol te verkeren. 
Het ademanalyseapparaat stok-
te bij  890 Ugl. ofwel meer dan 2 
promille. De chauffeur heeft een 
rijverbod gekregen en kan reke-
nen op een flinke boete.
Foto: Davey Photography / 
Rob Franken 

Aanhouding 64-jarige Kudelstaarter
Politie zoekt slachtoffers 
van bandenprikker
Aalsmeer - De politie is dringend 
op zoek naar autobezitters die 
ook slachtoffer zijn geweest van 
de bandenprikker in Aalsmeer, 
maar die nog geen aangifte ge-
daan hebben. In de Ophelialaan, 
tussen de Hortensialaan en de 
Burgemeester Kasteleinweg, was 
al enige tijd een bandenprikker 
actief. Met grote regelmaat wer-
den er autobanden lek gestoken 
en/of geprikt. 
Het kostte enig speurwerk en ge-
duld om het bewijs rond te krij-
gen, maar afgelopen zaterdag 16 
juni is een verdachte aangehou-
den door de politie. De banden-
prikker is een 64-jarige man uit 
Kudelstaart. Wat nog ontbreekt 
zijn aangiftes. De politie weet dat 
er de afgelopen maanden onge-
veer twintig banden van auto’s 
lek gestoken zijn, maar meer dan 
de helft van deze gedupeerden 
heeft nog geen aangifte gedaan. 
De politie verzoekt hen om con-
tact op te nemen via 0900-8844 
om een aangifte te plannen. Kent 
u iemand die slachtoffer is ge-
weest van de bandenprikker en 
die nog geen aangifte heeft ge-
daan? Maak hem of haar dan at-

tent op deze oproep van de po-
litie. De politie hoopt om meer 
aangiftes om de bandenprikker 
te kunnen laten veroordelen.
Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn

Zaterdag 30 juni open dag!
Brandweer Aalsmeer 
zoekt nieuwe collega’s
Aalsmeer - Het aantal mensen 
dat in dienst is van de brand-
weer is het afgelopen jaar iets ge-
groeid. Ruim 28.000 personen in 
Nederland zijn voor de brand-
weer aan het werk. Ook het aan-
tal vrijwilligers bij de brandweer 
(1.900) is licht gegroeid. Ondanks 

deze positieve groei, ziet het 
korps Aalsmeer graag haar vrij-
willigersteam nog groeien. “Om 
ons werk goed te kunnen blijven 
doen, zijn we op zoek naar nieu-
we collega’s die ons brandweer-
team komen versterken”, aldus 
de brandweer in een oproep. Wie 

Leden van het brandweerteam Aalsmeer tijdens een oefening.

vrijwilliger wordt bij de brand-
weer kan rekenen op een geva-
rieerde en actieve ‘baan’, want 
naast blussen van branden ver-
leent het team ook assistentie 
bij aanrijdingen, is inzetbaar bij 
camaliteiten, geeft voorlichting 
en is actief op het water. “Durf jij 
het aan? Stap dan in en meld je 
snel aan”, vervolgt de brandweer 
haar oproep. Aanmelden kan via 
www.vrijwilligerbijdebrandweer.
nl. Eerst nader kennis maken met 
het brandweerteam Aalsmeer 
kan natuurlijk altijd. Er wordt ie-
dere maandagavond bij de kazer-
ne aan de Zwarteweg allerlei fa-
cetten van het vak geoefend. Be-
langstellenden mogen een kijkje 
komen nemen.

Demonstraties en activiteiten
Het team ‘echt’ aan het werk zien, 
kan op zaterdag 30 juni tijdens 
de open dag. Deze dag zijn ove-
rigens alle inwoners welkom. 
Er worden diverse (spectaculai-
re) demonstraties gegeven, voor 
kinderen zijn er allerlei activitei-
ten en ook andere hulpdiensten 
zijn aanwezig. De open dag is van 
10.00 tot 16.00 uur in en rond de 
kazerne aan de Zwarteweg. Al-
vast noteren in de agenda!

Herinrichting ‘vierkante’ bocht in de Mozartlaan
Aalsmeer - Inwoner René Boon 
had de gemeente een brief ge-
stuurd over de ‘vierkante’ bocht 
bij de Mozartlaan. Hij stelde voor 
strepen op het wegdek te ma-
ken, zodat auto’s in de bocht op 
hun eigen helft blijven rijden in 
plaats van deze ruim te nemen. 
De gemeente kan zich vinden in 
het voorstel van de heer Boon, 
echter de witte geleiding in de 
bocht gaat er vooralsnog niet 
komen. Er ligt namelijk een ont-
werp voor herinrichting van deze 
bocht klaar en deze gaat nog dit 
jaar uitgevoerd worden. Er gaan 
fietsstroken in het rood met on-
derbroken markering op het 50 
kilometer gedeelte van de Mo-
zartlaan (tot aan de 30 kilometer-

zone) aangebracht worden. Ook 
wordt de bocht aangepast, inclu-
sief de aansluiting met het fiets-
pad. De bocht wordt helemaal 
rond gemaakt, in plaats van de 
rechte hoeken die nu uitkomen 
bij het fietspad. Hierdoor wordt 
de bocht smaller en wordt de 
oversteek voor fietsers een stuk 
kleiner. Dit alles ten goede van de 
verkeersveiligheid.
Vanwege deze ontwikkelingen 
wordt er gewacht met het plaats 
van een geleiding op het midden 
van de rijbaan in de bocht. De ge-
meente verwacht dat de wegge-
bruikers de lijn van de fietsstro-
ken zullen volgen en daarmee de 
weg vrijwel niet meer zullen af-
snijden.
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Nieuwkoop Europe slaat 
1e paal voor nieuwbouw
De Kwakel - Woensdag 13 juni is 
de eerste paal geslagen van het 
nieuwbouwproject van Nieuw-
koop Europe. Het bedrijf dat zo-
wel importeert, kweekt als han-
delt in hydrocultuur, potplanten 
en plantenbakken gaat haar or-
ganisatie uitbreiden met circa 
25.000 vierkante meter, grenzend 
aan de huidige locatie van 75.000 
vierkante meter in De Kwakel aan 
de Hoofdweg. “Hiermee vergroot 
de onderneming niet alleen haar 
productiecapaciteit, maar schept 
ook ruimte voor operationele en 
logistieke optimalisatie”, vertelt 
Danny Gerritsen, Algemeen di-
recteur van Nieuwkoop Europe.
 
 
Groeiende vraag naar planten
De laatste jaren is er steeds meer 
aandacht ontstaan voor groen in 
woon-, werk- en leefomgeving. 
Met name de positieve effecten 
van planten op de gezondheid, 
het arbeidsklimaat en ieders wel-
bevinden zijn een veelvoorko-
mend onderwerp in vakbladen, 
landelijke media en woonbladen. 
Als gevolg hiervan is de vraag 

naar planten flink toegenomen.
Door het concentreren van de im-
port, productie en handelsactivi-
teiten op één locatie kan het be-
drijf optimaal profiteren van haar 
schaalvoordelen. 
Een belangrijk onderdeel van het 
nieuwbouwproject is dan ook de 
herziening van de interne logis-
tieke operatie, waarbij de pro-
ductie- en handelsfunctie beter 
op elkaar worden afgestemd en 
de logistieke lijnen zo kort mo-
gelijk worden. De planning is dat 
de nieuwbouw in mei 2019 wordt 
opgeleverd.
 
Jongeren zijn de toekomst
De drie kinderen van Henk 
Nieuwkoop, Algemeen directeur 
en DGA van het bedrijf, hebben 
de eerste paal geslagen. 
Henk Nieuwkoop zegt: “Het is van 
belang dat wij jongeren enthou-
siasmeren voor een toekomst in 
de sierteeltsector. De sector biedt 
namelijk kleurrijke kansen voor 
een nieuwe generatie.” Zijn zoon 
Bruno (14 jaar) kan in ieder geval 
niet wachten om op de stoel van 
zijn vader te zitten.

Nationale nachtvlindernacht
Amstelland - Tijdens de lang-
ste dagen van het jaar, van 22 tot 
en met 24 juni, kun je na je ge-
wone dag- en avondbezigheden 
ook nog naar nachtvlinders kij-
ken. Dan is namelijk de veertien-
de Nationale Nachtvlindernacht. 
Verspreid over het hele land wor-
den nachtvlinderactiviteiten ge-
houden.
Juni is een leuke maand om naar 
nachtvlinders te kijken: er zijn 
heel veel soorten te verwach-
ten, waaronder spectaculaire 
pijlstaarten zoals groot en klein 
avondrood en pauwoogpijlstaart. 
Ook spinneruilen met vervaarlijk 
klinkende namen als grote beer 
en gele tijger, en tandvlinders 
waaronder snuitvlinder en wa-
pendrager, kunnen worden aan-
getroffen.

Iedereen is welkom
Nachtvlinders kunnen worden 
gelokt met een wit laken met 
daarachter een lamp. Zodra het 
donker wordt, komen er nacht-

vlinders op het doek af. Ook een 
stroopmengsel dat op de bomen 
wordt gesmeerd, is voor hen aan-
trekkelijk. Weet je nog niets van 
nachtvlinders, dan is dat geen 
probleem. Overal zijn specialisten 
aanwezig die meer over nacht-
vlinders kunnen vertellen en hel-
pen om uit te zoeken welke soor-
ten er rondvliegen. En op sommi-
ge plaatsen wordt een inleidende 
lezing gehouden als kennisma-
king met de nachtvlinders.

Organisatie
De Nachtvlindernacht wordt ge-
organiseerd door De Vlinderstich-
ting in samenwerking met WVF 
(Werkgroep Vlinderfaunistiek van 
EIS-NL). Het doel is zoveel mo-
gelijk mensen op een spannen-
de manier kennis te laten maken 
met nachtvlinders en tegelijker-
tijd gegevens van nachtvlinders 
te verzamelen. Kijk voor een over-
zicht van alle excursiepunten op 
de website www.nachtvlinder-
nacht.nl.

Nieuw evenement AKU
Eerste rondje Zijdelmeer 
een groot succes
Uithoorn - Op 15 juni vond het 
Rondje Zijdelmeer plaats, een 
nieuw evenement op de Uit-
hoornse kalender. Voor de or-
ganisatie van atletiekvereniging 
AKU was het onzeker of deze eer-
ste hardloopversie van het Rond-
je Zijdelmeer zou aanslaan bij de 
inwoners van Uithoorn en omge-
ving. Voor velen is het rondje iets 
dat zij regelmatig lopen, maar het 
is natuurlijk altijd de vraag of de-
ze lopers aan dit loopevenement 
mee zullen doen.
De organisatoren waren aange-
naam verrast toen vanaf 19.00 
uur een bont gezelschap enthou-
siaste lopers het terrein van Ho-
tel Lakesite op kwamen lopen 
en fietsen om zich in te schrij-
ven: ouders met kinderen, beken-
de en ervaren lopers en mensen 
die niet zo vaak hard lopen maar 
wel de uitdaging van de 3 kilome-
ter Rondje Zijdelmeer aan wilden 
gaan. De goede weersomstan-
digheden hebben zeker een po-
sitieve invloed gehad, een heer-
lijke temperatuur en weinig wind.

110 Deelnemers
Uiteindelijk stonden om 20.00 
uur 110 lopers aan de start, de 
jongste deelnemer was 6 jaar 
en de oudsten waren de 70 ge-
passeerd. Het was opvallend dat 

veel jonge  leden van AKU aan de 
startstreep stonden en met een 
van de ouders de strijd aanging 
wie het eerste aan de finish zou 
komen. De meeste deelnemers 
schreven zich in voor 1 rondje van 
3 kilometer, voor ruim 30 lopers 
was dat niet genoeg en zij liepen 
twee keer het Rondje Zijdelmeer, 
totaal 6 kilometer.

Eerste Zijdelmeercup
De winnaars bij de Dames en de 
Heren ontvingen elk een fraaie 
Rondje Zijdelmeer beker. Daar-
naast ook de grote Zijdelmeer-
cup, de wisselbeker die een jaar 
bij de winnaar komt te staan en 
waar elk jaar ook de naam van de 
winnaar in wordt gegraveerd.
Dit jaar was dat een familiege-
beurtenis, bij de heren won Sjoe-
rd Heemskerk met grote over-
macht en bij de dames kwam zijn 
zus Kristen Heemskerk als eerste 
over de streep. 

Met de Zijdelmeercup wisselbe-
ker maakt AKU van het Rondje Zij-
delmeer een jaarlijks terugkerend 
sportevenement dat hopelijk een 
mooie traditie gaat worden op de 
sportkalender van de gemeente.  
Het succes van deze editie is een 
opmaat naar nog meer sportieve 
lopers aan de start in 2019.Optreden Indian folk- en 

rockband Omkar in P60
Amstelveen - P60 maakt zich 
klaar voor het optreden van Om-
kar op zaterdag 7 juli. De Indian 
folk en rockband speelt op deze 
avond een speciale gratis (!) show 
op het podium van P60.
De in Amsterdam gevormde 
band Omkar is één van de eerste 
Indian folk en rock bands van Ne-
derland. In 2015 kwam de groep 
van muziekliefhebbers bij elkaar 
en speelde sindsdien op meer-

dere Indiase feesten. Nu staan ze 
met hun eigen individuele show 
in P60.
Omkar presenteert de Fusion Re-
vive Rock show: Rock & Fusion Re-
created. Ter gelegenheid van de-
ze show zal Omkar Indische folk 
songs naar eigen hand zetten en 
in een rock jasje steken. Zaterdag 
7 juli, zaal open vanaf 18.00 uur, 
aanvang 19.00 uur. Toegang gra-
tis. Meer informatie: www.p60.nl.

Biobased brug geopend op 
Schiphol Logistics Park
Rozenburg - Schiphol Logistics 
Park heeft maandag 18 juni de 
biobased brug op het logistieke 
bedrijvenpark in Rozenburg (NH) 
officieel in gebruik genomen. 
Schiphol Logistics Park, Fiber-
Core Europe en TU Delft hebben 
voor deze bijzondere voetgan-
gersbrug de handen ineengesla-
gen.  Nog niet eerder is het gelukt 
om een brugconstructie in een 
regulier bouwproces met zulke 
duurzame producten te produce-
ren. De samenstelling van de ma-
terialen maakt de brug innova-
tief en bijzonder. Architect Rafail 
Gkaidatzis heeft in het kader van 
zijn afstudeeronderzoek binnen 
de Bridge Design Group van de 
TU Delft onderzoek gedaan naar 
een voetgangersbrug van zoveel 
mogelijk biobased materialen. 
Het resultaat is een zogenaam-
de bio-basalt-balsa (B3) brug van 
15 meter lang en 2 meter breed. 
De brug ligt over de sloot tussen 
het Ringdijkpark en de Naritaweg 
op Schiphol Logistics Park en is 
openbaar toegankelijk. Zo kun-
nen de werknemers van het be-
drijvenpark gebruik maken van 
het groene park en kunnen de 
bewoners van de naastliggende 
Aalsmeerderdijk via de brug naar 
de bushalte op Schiphol Logistics 
Park.
 
Zeker 100 jaar
Het brugdek is zoveel mogelijk 
biobased geproduceerd. Basalt-
vezels en biobased polyester-
hars zijn de voornaamste grond-
stoffen van het brugdek. Voorde-
len van vezelversterkte kunststof 
(ook wel composiet genoemd) 
ten opzichte van traditione-
le bouwmaterialen zijn hun ho-
ge sterkte, de geringe energiebe-
hoefte tijdens de bouw, de lage 
onderhoudsbehoefte en de lan-
ge levensduur. Behalve veilig is 
het daarmee ook een duurzaam 
bouwmateriaal. De constructieve 
eigenschappen van het materi-
aal zijn niet onderhevig aan rot of 

corrosie. Hierdoor gaat het mate-
riaal naar verwachting zeker hon-
derd jaar mee, en hoeft tussen-
tijds niet vervangen en minimaal 
onderhouden te worden.

Stolling van lava
Basaltvezels worden gemaakt 
van het basaltgesteente, het vul-
kanisch stollingsgesteente dat 
ontstaat door stolling van lava. 
Het grootste voordeel van het ge-
bruik van de basaltvezel ten op-
zichte van andere technische ve-
zels (zoals glasvezel) is de sterkte 
van het materiaal. Doordat de ve-
zel zo sterk is, is er minder materi-
aal nodig en ontstaat een lichtge-
wicht brug. 
Naast de sterkte van de vezel is 
het materiaal ook volledig recy-
clebaar. Omdat het een vulka-
nisch gesteente is, kan de vezel 
na beëindiging van de levens-
duur van de brug worden omge-
smolten en geëxtraheerd, zodat 
het materiaal opnieuw kan wor-
den gebruikt. De hars die voor de-
ze brug wordt gebruikt, is gedeel-
telijk van natuurlijke oorsprong. 
Polyesterhars wordt gemaakt uit 
een reactie van een groot aan-
tal moleculen met zowel een car-
bonzuur als een alcoholgroep 
in de molecuulketen. Om dit te 
maken, wordt biohars glycol ge-
bruikt dat afkomstig is van plant-
aardige glycerine.
 
Verduurzamen
FiberCore Europe heeft ruime er-
varing met het bouwen van com-
posietbruggen, en heeft in 2012 
al een brug met biohars geleverd. 
In de brug voor Schiphol Logis-
tics Park zijn nog meer materialen 
biobased. Het is deze combina-
tie van materialen die het project 
zo uniek maken. Deze materia-
len zijn nog nooit gebruikt in een 
brugconstructie. Zij vormen een 
belangrijke stap in het verduurza-
men van het product en leveren 
zo een bijdrage aan het realiseren 
van een duurzame samenleving.

Open repetitie Sonority
Aalsmeer - Op dinsdagavond 26 
juni houdt Sonority, in het ka-
der van de Iktoon-maand, een 
open repetitie. Tijdens de Iktoon-
maand tonen amateurkunste-
naars en –verenigingen wat zij in 
huis hebben. Heel Nederland is 
deze maand het podium van alle 
vrijetijds-kunstenaars.
Sonority staat onder leiding van 
dirigent Kamila Sezer-Starkows-
ka en zingt hedendaagse pop-
nummers. De locatie waar het 
koor tijdelijk repeteert is het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat 6. 

Aanvang 20.15 uur. De toegang 
is gratis, consumpties na afloop 
van de repetitie zijn voor eigen 
rekening. De open repetitie is een 
mooie gelegenheid om vrijblij-
vend kennis te komen maken en 
misschien wel lid te worden van 
Sonority; er zijn een paar open 
plaatsen. Of je nu wilt komen kij-
ken, wilt meezingen of alleen wilt 
komen luisteren, iedereen is van 
harte welkom om deze open re-
petitie bij te wonen. Kijk voor 
meer informatie of contact op de 
website www.sonority.nl

Lustrum Jazz in het Dorp
Amstelveen - Op zondag 9 sep-
tember vindt van 14.00 tot 21.00 
uur de vijfde editie van Jazz in 
het Dorp plaats in het Oude Dorp 
van Amstelveen. Een lustrum, en 
dat wordt gevierd! Dit jaar zijn op 
zes podia álle denkbare jazzstijlen 
te horen en kan in het hele dorp 
weer worden genoten van heer-
lijke hapjes en drankjes. Ook is er 
een daverend kinderprogramma 
met dit jaar niemand minder dan 
kinderheld Dirk Scheele! Het fes-
tival is ook deze editie weer gratis 
toegankelijk.

Wat vooraf ging
Het begon in 2013. Ergens op een 
zonnig Amstelveens terras ont-
stond het wilde plan om een jazz-
festival te organiseren. Een festival 
door Amstelveners, voor Amstel-
veners. Amper drie maanden later 
was het zover: de eerste editie van 
Jazz in het Dorp was een feit. En 
waar de organisatie jaar zelf hoop-
te op 800 bezoekers, werden dat 
er het eerste jaar al het tienvoudi-
ge. Het was direct duidelijk: Jazz in 
het Dorp moest een traditie wor-
den. En zo geschiedde.

Vijf jaar later
Dit jaar vinden zo’n 26 optredens 
plaats op zes verschillende po-
dia in het dorp. Van klassieke jazz 
tot swingende soul, van funk tot 
Dixieland en TechnoJazz (want 
zelfs dát bestaat): op Jazz in het 
Dorp is het allemaal te horen. De 
line-up zal dit jaar een aantal klin-
kende namen bevatten, maar ook 
veel jong, aanstormend jazztalent 
en Amstelveense artiesten voor 

een echte ‘couleur locale’. Het vol-
ledige programma wordt later de-
ze zomer bekend gemaakt. 

Eten en drinken
Jazz in het Dorp vindt traditiege-
trouw plaats op de eerste zondag 
na de zomervakantie: een per-
fect moment voor een reünie met 
vrienden en bekenden. Aan de in-
wendige mens wordt dan ook ge-
dacht: door het hele dorp heen 
zijn heerlijke hapjes en drank-
jes te verkrijgen. Het volledige 
programma wordt de komende 
maanden bekend gemaakt. Hou 
de website www.jazzinhetdorp.nl 
in de gaten, maar kruis vooral 9 
september alvast af in de agenda!

Vrijwilligers gezocht
De (100% vrijwillige) organisatie is 
nog hard op zoek naar vrijwilligers 
die willen helpen op de dag zelf of 
bij de opbouw en afbraak, en ook 
sponsoren die hun naam aan het 
evenement willen verbinden zijn 
va harte welkom! Op www.jazzin-
hetdorp.nl staat meer informatie 
en mailen kan natuurlijk ook naar 
info@jazzinhetdorp.nl.

Braderie pakt zonnig uit
Kudelstaart - “De braderie heeft 
altijd mooi weer”, was te horen 
tussen het winkelend publiek 
langs de kramen in het centrum 
van Kudelstaart. Zo op de rand 
van voorjaar en zomer is dat ook 
niet vreemd natuurlijk en er zal 
heus wel eens een regenachtige 
aflevering tussen gezeten heb-
ben, maar de gezellige markt in 
Kudelstaart is inderdaad altijd 

zonnig en vrolijk. Ook nu, woens-
dag 20 juni, werkte het weer mee 
en was er van begin af aan al veel 
‘volk’ op de braderie. Lekker met 
de fiets natuurlijk, want parkeer-
plekken zijn tijdens dit soort eve-
nementen schaars. Naast kramen 
met werkelijk van alles, waren er 
leuke food-tentjes zoals de bam-
boe-toko waar onder meer lekke-
re sateetjes gretig aftrek vonden.
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Bridgeclub naar  
Hornmeer

Aalsmeer - Met 22 bridgeparen 
was de vrije speelavond van BC 
Onder Ons redelijk bezocht. Oud-
gedienden en nieuwe gezich-
ten hadden de weg naar Studio’s 
Aalsmeer gevonden. In de A-lijn is 
de hoogste eer behaald door Mi-
mi Janszen en Toon Schutte met 
63.44%. Op twee Christa Leu-
ven en Rita Ritzen met 58.07% 
en plaats drie was voor Cock van 
der Maarl en Yola Sweering met 
54.95%. In de B-lijn wisten Rie-
ki en Wim Stokman met 64.17% 
te winnen, voor Edwin Geleijn 
en Henny van der Laarse met 
60.00%. De derde plaats was Jan 
en Ans van Maanen met 57.08%.
Op woensdag 27 juni wordt er 
voor de laatste keer in Studio’s 
Aalsmeer gespeeld. Vanaf 4 ju-
li verhuizen de bridgers van On-
der Ons naar buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. Bridge-liefheb-
bers zijnook hier welkom. Aan-
wezig voor inschrijving om 19.15 
uur.

Winst Greet op 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur.
Op donderdag 14 juni is het jo-
keren gewonnen door Gerard de 
Wit met 346 punten. De tweede 
plaats was voor Riet Pothuizen 
met 420 punten en op drie is Nico 
de Ron geëindigd met 547 pun-
ten. Bij het klaverjassen was de-
ze week Greet de Jong met 5320 
punten de beste, gevolgd door 
Marry Akse met 4934 punten en 
Loes Versteeg met 4742 punten.
De poedelprijs is behaald door 
Nic de Jong met 3798 punten.
De Ouderensoos blijft ook in de 
vakantieperiode ‘gewoon’ kaar-
ten op donderdagmiddag. Be-
langstelling? Zowel jokeraars als 
klaverjassers zijn van harte wel-
kom. Kom gerust eens kijken en/
of meespelen. Inlichtingen bij 
mevrouw R. Pothuizen via 0297-
340776

Tom wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is  op woensdag 27 juni 
vanaf  14.00 uur voor leden in het 
Parochiehuis in de Gerberastraat. 
Het kaarten op 13 juni is gewon-
nen door Tom Verlaan met 5354 
punten. Op twee Dirk van Dam 
met 5179 punten, op drie Loek 
Pieterse met 4979 punten en 
plaats vier was voor Ria Pieterse 
met 4935 punten.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 

Record aantal deelnemers 
bij 4e Prutrace Kudelstaart
Kudelstaart - Mensen met smet-
vrees konden zondagmiddag 
maar beter niet in de buurt van 
het RKDES terrein komen. Hier 
vond de Kudelstaartse Prut-
race plaats. Een sportief evene-
ment dat dit jaar als onderdeel 
van de feestweek voor de vier-
de keer georganiseerd werd in 
de Kudelstaartse sloten. Voor ve-
len een afkoeling die welkom 
was door de enorme hitte de af-
gelopen zondag. En dus werd er 
flink wat aangemodderd in Ku-
delstaart. Totaal 174 deelnemers, 
een nieuw record sinds de op-
richting, zijn uiteindelijk in de Ku-
delstaartse modder beland en 
hebben het parcours afgelopen. 
Nieuw dit jaar was de ouder/kind 
race waarbij zowel jong en oud 
elkaar moesten helpen om het 
parcours af te leggen. 
 
Prutbakken
De organisatie had naast de tal-
rijke prutsloten die voor han-
den waren, een aantal prutbak-
ken. Een turfbak met een net er-
over gespannen waar de deelne-
mers doorheen moesten bagge-
ren. Uiteraard kwam niemand de-
ze hindernis ongeschonden voor-
bij. Schoon erin, als onherkenba-
re zwarte schimmen er weer uit. 
Bij de sloten was de stank niet 
te harden. Zodra de eerste ren-
ners kopje onder waren gegaan, 
kwam er een penetrante geur 
naar de oppervlakte. Het talrijke 
publiek, vooral samen geklonterd 
op de diverse bruggetjes, kon 
er de humor wel van inzien. Jui-
chend en applaudiserend zagen 
ze hun favorieten passeren. 

Baanrecord
In totaal zijn er drie verschillende 
heats gelopen waarbij er bij de 
volwassenheat een baanrecord 
van 23.40 is gelopen door Tom 
Roeleveld. De race bij de vrouwen 

werd gewonnen door Sharon Ver-
steeg. De jeugdraces zijn gewon-
nen door Mika en Iris. 

Mike Multi Foundation
Van elke inschrijving gaat er 1 eu-
ro naar de Mike Multi Foundation. 
Deze foundation steunt kinderen 
met een lichamelijke en/of ver-
standelijk beperking en steunen 
dit door het kwantitatief verbe-
teren van sportaanbod en op ver-
schillende wijzes meer aandacht 
te vragen voor de gehandicap-
tensport. Een geweldig doel dat 
de organisatie maar al te graag 
steunt! Met de race is er in totaal 
275 euro opgehaald voor dit goe-
de doel.

Bingo en Beachvolleybal
De Feestweek van Kudelstaart 
heeft nog een paar dagen te 
gaan. Allereerst is er vanavond 
(donderdag 21 juni) nog de kien-
avond in het Dorpshuis. De orga-
nisatie heeft heel wat leuke prij-
zen voor de deelnemers in pet-
to. Vanaf 20.00 gaan de ballen 
rollen. Vrijdag 22 juni nog Ku-
delstaart Kulinair waarbij de res-
taurants Jones en Oevers en café 
op de Hoek zullen uitpakken met 
onder andere een aantal food-
trucks. Welkom vanaf ongeveer 
17.00 uur. Zaterdag 23 juni is het 
traditionele Beachvolleybaltoer-
nooi op het parkeerterrein ach-
ter het Dorpshuis. Dit keer geen 
24, maar liefst 32 teams die gaan 
strijden in de daarvoor speciaal 
gefabriceerde zandbak. De in-
schrijving is gesloten, maar pu-
bliek is altijd welkom. Zondag 24 
juni kunnen liefhebbers starten 
voor een tweetal fietstochten, uit-
gestippeld door schaatstrainings-
groep van VZOD. Starten bij Meer 
voor Fietsen aan de Kudelstaart-
seweg. Kijk voor meer informatie 
op www.feestweekkudelstaart.nl.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Ruim 400 gasten op botendag!
Feestje op het water 
met Dag van je Leven
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
16 juni is weer de Dag van je Le-
ven botendag gehouden. Dit jaar 
mochten ruim vierhonderd gas-
ten het water op in één van de 
vijfenzeventig boten. Van speed-
boot en sloep, tot zeilboot of mo-
torjacht, er voer van alles mee. 
Voor de vijftiende keer werden 
mensen met een verstandelijke 
beperking in de watten gelegd 
en konden zij genieten van de 
mooie Westeinderplassen. 
Tegen elf uur hadden alle gasten 
met behulp van een bordje met 
daarop een nummer de juiste 
booteigenaar gevonden en kon-
den ze aan boord van de boten. 
Maar niet voordat Geert Dijks, di-
recteur van de HISWA vereniging, 
iedereen had toegesproken in de 
jachthaven van Kempers Water-
sport bij Leimuiden. Samen met 
een deelnemer luidden ze de 
scheepsbel en kon het ruime sop 
gekozen worden. Mensen in een 
rolstoel mochten aan boord van 
het Partyschip. 

Juryboot
De meeste boten waren vro-
lijk versierd met slingers en bal-
lonnen. Alles om er een gezellig 
feestje op het water van te ma-
ken. Bart Kempers had samen 
met Geert Dijks van de Hiswa de 
eer om als juryboot te fungeren 
en de boten te beoordelen. Bij te-
rugkomst werd de taart voor de 
origineelst versierde boot uitge-
reikt aan de ‘berenboot’. De en-
thousiaste bemanning was zelfs 
verkleed als beer. De een genoot 

van de rust op het water en de 
mooie natuur en de ander kon 
niet wachten om zelf achter het 
roer plaats te nemen. Maar dui-
delijk was dat iedereen een paar 
mooie uurtjes ontspanning heeft 
gehad op de Aalsmeerse wate-
ren. 
Ook de booteigenaren hebben 
plezier gehad met hun speciale 
gasten. Veel van hen varen al ja-
ren mee en blijven enthousiast. 

Voorbeeld campagne
Bij terugkomst in de haven ging 
het feestje nog even door. Dennis 
Wijnhout de Zingende DJ zorg-
de voor de nodige polonaises en 
er werd nog even gezellig nage-
praat over het plezier op het wa-
ter. Tegen twee uur kwamen de 
bussen weer voorrijden om de 
deelnemers weer naar hun woon-
voorzieningen te brengen. Een 
paar groepen mochten naar huis 
in één van de oude bussen van 
Stichting Veteraan Autobussen. 

Leuk is dat het concept van de 
botendag van Dag van je Leven 
als voorbeeld wordt gebruikt 
voor een campagne van de HIS-
WA. Het idee om mensen kennis 
te laten maken met het water of 
de watersport aan boord van een 
particuliere boot wordt door de 
watervereniging landelijk verder 
uitgewerkt. Niet specifiek voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking, maar voor een breder 
publiek. Meer informatie en foto’s 
van de botendag zijn te vinden 
op www.dagvanjeleven.org.

Rondrit langs diverse ontwikkelingen
Fietsschouw Dorpsraad 
door Kudelstaart
Kudelstaart - Voor maandag 25 
juni staat weer een Bewoners-
overleg van de Dorpsraad Ku-
delstaart op de agenda. Daar 
het de laatste bijeenkomst voor 
de zomer is en er weinig bijzon-
derheden zijn voor een zinvolle 
agenda heeft het bestuur van de 
Dorpsraad besloten deze avond 
weer op de fiets te stappen en 
een rondrit door het dorp te ma-
ken. Er wordt stil gestaan bij diver-
se ontwikkelingen in Kudelstaart 
voor een korte toelichting; denk 
aan bouwactiviteiten, speelter-
reintjes, onderhoud groen en 
meer. Mocht u situaties weten 
die u het bestuur wilt laten zien, 
geef die dan vooraf even door via 
de mail. Het bestuur heeft de uit-
nodiging ook naar de nieuwe Ge-
meenteraad gestuurd. Wellicht 
zijn er raadsleden die Kudelstaart 
nog niet zo goed kennen en deze 
fietstocht mee willen fietsen zo-
dat ze voortaan weten over welke 

locatie ze praten als er weer een 
bouwplan langs komt, zoals bij-
voorbeeld deze maand de wijzi-
ging van het bestemmingsplan 
voor de bouw van vijf boerderij-
woningen aan de Kudelstaartse-
weg 67-73.

Verzamelen voor de fietsschouw 
om 19.30 uur bij Oevers op het 
terras voor een kop koffie of thee. 
Daarna wordt om 20.00 uur op de 
fiets gestapt. De groep probeert 
om 21.30 uur weer terug te zijn 
bij Oevers om onder het genot 
van een drankje nog even na te 
praten. Het bestuur hoopt dat het 
net als vorig jaar weer een leu-
ke en informatieve fietstocht zal 
worden waar ook best weer de 
nodige actiepunten uit voort mo-
gen komen voor de Dorpsraad.

Geef luchtvaart 
een rood sein

Amstelland - Op zaterdag 23 ju-
ni start om 13.00 uur de landelij-
ke protestactie tegen luchtvaart-
groei. Bewonersorganisaties rond 
de zes luchthavens maken zich 
sterk om de groei van het lucht-
verkeer tegen te gaan. In de zes 
steden rondom de Nederlandse 
luchthavens gaan bewoners met 
honderden deelnemers tegelijk 

de straat op. Aalsmeerders die 
actie willen voeren zijn welkom 
op het Museumplein in Amster-
dam.  Er wordt een rood sein uit-
gebeeld en dit wordt vastgelegd 
vanuit de lucht. Trek daarom de-
ze dag rode kleren aan en neem 
een rood attribuut mee (sjaal, 
ping-pong batje, paraplu, etc.). 
Zo geven de organisaties en om-
wonenden gezamenlijk een dui-
delijk signaal af aan Schiphol: ge-
noeg is genoeg! Aanmelden voor 
de actie en meer informatie op 
www.stopluchtvaartgroei.nl

is van harte welkom bij Klaver-
jasclub de Geluksvogels. Er wordt 
het hele jaar door op de woens-
dagavond gekaart in het Dorps-
huis van Kudelstaart vanaf 20.00 
uur. Op 13 juni is het klaverjas-
sen gewonnen door Ubel van der 
Blom met 5664 punten. Jan Raad-
schelders werd tweede met 5590 
punten en Ben Bon derde met 
5396 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Guda Kluinhaar 
met 3567 punten

Wielrennen
Veteranen UWTC in vorm
Uithoorn - Het afgelopen week-
end hebben de UWTC renners 
Leen Blom en Guus Zantingh ve-
teranen wedstrijden gereden bij 
de 69+. Zaterdag 16 juni gingen 
de renners van start in Amers-
foort. Even voor half koers wis-
ten vier renner een kleine voor-
sprong te nemen met daarbij 
Leen Blom, maar met nog acht 
ronden te gaan werden zij inge-
lopen en kreeg niemand meer 
de ruimte om weg te komen. De 
wedstrijd werd gewonnen door 
Guus Zantingh uit Mijdecht voor 
Kees Verdouw uit Driehuis, der-
de werd Hans van Bavel uit Sint 
Anthonis. Leen Blom finishte als 
tiende. Zondag 17 juni stonden 
de renners aan de start in Woer-
den. Bij de 69+ werd er vanaf aan-
vang volop gedemarreerd en na 
vijftien ronden ontstond een kop-
groep van vijf renners met daar-
bij Leen Blom en Guus Zantingh, 
maar zij wisten helaas niet voor-

uit te blijven. De wedstrijd werd 
gewonnen door Guus Zantingh 
voor Hans Van Bavel en derde 
werd Piet Gruteke uit Rotterdam. 
Leen eindigde als zesde.
Donderdag 14 juni is de laatste 
wedstrijd van het Joop van Nim-
wegenklassement verreden. Tien 
donderdagavonden koers voor 
de veteranen op de Nedereind-
seberg in Nieuwegein. In de laat-
ste wedstrijd was het John Tromp 
die na vijftien minuten koers suc-
cesvol uit het peloton wist te ont-
snappen. Na twee rondes wist 
Ron Pfaffen aan te sluiten en sa-
men wisten ze na een half uur 
hard fietsen, ondanks de harde 
wind, het peloton op een ronde 
te zetten. Uit dit peloton waren 
Jan Willem van Soest en Piet Hoe-
vers weggereden. Ron Pfaffen 
had nog energie over en reed so-
lo naar van Soest en Hoevers toe. 
In de eindfase van de wedstrijd 
naderde zij heel dicht het pelo-

ton. Pfaffen sprong echter weg en 
pakte zo zeer sterk de winst. John 
Tromp zag zijn inspanningen be-
loond met de tweede plaats en 
het podium werd compleet ge-
maakt met Piet Hoevers op de 
derde plaats. In het eindklasse-
ment werd John Tromp vierde, hij 
had één wedstrijd uit de serie ge-
mist.

NK voor jeugd
Zondag 17 juni mochten twee 
UWTC jeugdleden meedoen aan 
het NK. Altijd weer een hele er-
varing voor de kinderen. Het NK 
werd op een vrij smal stratenpar-
cours verreden in Steenbergen. 
Mike moest om 10.30 uur star-
ten in categorie 6. Na de start 
ging het meteen enorm hard en 
na één ronde was er al een kop-

groep weg. Mike reed van ach-
teren en kon nog wel wat ren-
ners inhalen. Helaas werden de 
gedubbelde renners al vroeg uit 
de wedstrijd gehaald, maar Mike 
vond het weer een leuke erva-
ring. Hij werd 56e. Om 16.45 uur 
maakte Emilie Fransen haar de-
buut op het NK bij de meisjes ca-
tegorie 3. Ruim 45 jonge dames 
aan de start. En ook Emilie deed 
weer een mooie ervaring op, zij 
werd 32e.
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Met optredens de Klugt en Sasja Brouwers

Midzomernacht zwemmen 
in het Oosterbad vrijdag
Aalsmeer - Het is weer zover, het 
evenement waar door de jeugd al-
tijd naar wordt uitgekeken: zwem-
men op de langste dag van het jaar 
totdat het donker wordt. Ook dit 
jaar is er midzomernacht zwem-
men in Het Oosterbad aan de Mr 
Jac Takkade 1 en wel aanstaande 
vrijdag 22 juni. Er ligt dit jaar een 
grote krokodil in het diepe bad in 
de vorm van een opblaasrun van 10 
meter die beklommen kan worden.

Muzikale omlijsting
Op het mooie nieuwe terras van 
het 90-jarige Oosterbad zal van 
20.00 tot 22.00 uur de Aalsmeerse 
band ‘de Klught’ voor muzikale on-
dersteuning zorgen, gevolgd door 
een optreden van zangeres Sasja 
Brouwers met haar vaste geluids-
man Eric. Alle muzikanten doen dit 
belangeloos voor de jubilaris. Me-
de door de optredens zal het een 
geweldige feestavond worden in 
Het Oosterbad. De deuren gaan 
open om 19.00 uur en sluiten om 
00.00 uur.

Familie-estafette
Dan is er op zaterdag 30 juni om 
13.00 uur de traditionele familie-/
wisselslag-estafette. De twee fa-
milies die altijd meedoen, willen 
graag iets meer tegenstand, dus 
stel een team samen (drie familie-
leden en één ‘buitenstaander’) en 
doe mee aan dit sportieve evene-
ment. Wie weet zal de uitslag dit 
jaar verrassender zijn. Het water 
in het Oosterbad is van goede 
kwaliteit en ook de temperatuur 
is boven het gemiddelde voor de 
tijd van het jaar. Kijk voor al het 
actuele nieuws op Facebook en 
op www.hetoosterbad.nl.

Door Loek Brommer-Lucassen

Westeinder Sloeproei 
Team 3e in Zwolle
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond er weer een roeiwedstrijd 
plaats, ditmaal door de grachten 
van Zwolle. Deze wedstrijd telt 
mee voor de Grachtencup voor 
het Westeinder Sloeproei Team 
en niet voor het NL. De Grachten-
cup is voor het team wat het bes-
te presteert over de wedstrijden 
in Leeuwarden, Utrecht, Zwol-
le en Amsterdam. Allemaal wed-
strijden die dwars door de stad 
en dus alle grachten heen voert. 
Een parcours wat het team uit 
Aalsmeer erg goed ligt, want de 
afgelopen twee jaar is de Grach-
tencup gewonnen door het team 
uit Aalsmeer. Erg vroeg moest het 
team uit de veren, omdat de start 
al om 10:52 uur was. En dat bete-
kende dus vroeg aan de rit begin-
nen en vroeg de sloep het water 
in kranen. De start was gelijk met 
de Zeeleeuw en direct bij het be-
gin moet er al gesprint worden. 
De eerste bocht komt al na 200 
meter en dan wil je voorop lig-
gen in de grachten. Dat deed het 
Westeinder Sloeproei Team ook 
en ging direct voorop na de start. 
Het eerste stuk van de race voert 
door de grachten van Zwolle, 
waar het moeilijk inhalen is. Maar 
na een rondje ga je het open wa-
ter op en kan er volop ingehaald 
worden. Vanaf het open water 
gaan alle sloepen weer de grach-

ten van Zwolle in, om nog twee-
maal het rondje door de stad 
heen te roeien. Om daarna te fi-
nishen in het centrum van Zwolle. 
Het Westeinder Sloeproei Team 
uit Aalsmeer begon goed aan de 
wedstrijd. Aan boord waren drie 
nieuwe roeiers. Met snelheden 
rond de 8,9 kilometer per uur had 
het team een zeer mooi tempo te 
pakken. De grootste uitdaging in 
een grachtenrace ligt niet alleen 
in het moeilijk inhalen, maar ook 
in alle bruggen die de sloepen te-
genkomen. Hierbij moeten de 
riemen langs de sloep gebracht 
worden, en daarna iedere keer 
weer de snelheid opnieuw opge-
pakt worden. Een continue aan-
slag op je spieren, om de sloep 
weer op gang te krijgen.  

Mooie score
Het team uit Aalsmeer roeide uit-
eindelijk 1 uur, 42 minuten en 58 
seconden over de ruim 15 kilo-
meter lange wedstrijd. En dit le-
verde het team een mooie derde 
plaats op in de einduitslag en een 
zeer mooie score voor de Grach-
tencup. Op dit moment staat het 
team tweede in dit aparte klasse-
ment met nog een wedstrijd te 
gaan in Amsterdam. De volgen-
de wedstrijd voor het Westeinder 
Sloeproei Team vindt plaats op 7 
juli en is in Culemborg. 

Oceanus scoort in Eindhoven en Alkmaar

Zwemster Romee Veldt 
derde van Nederland!
Aalsmeer - Romee Veldt was de 
enige Oceanus deelnemer die 
zich gekwalificeerd had voor de 
Nederlands Junioren en Jeugd-
kampioenschappen in Eindho-
ven waar de limieten om te mo-
gen deelnemen dit jaar heel erg 
strak waren. Met maar liefst drie 
afstanden verscheen zij aan de 
start. En ze liet zien wat ze waard 
was. Derde plaats van Nederland 
op de 100 meter rugslag. Daar 
kan je trots op zijn.

Regiokampioenschappen
De rest van de Oceanus junioren-
ploeg verdedigde de eer in Alk-
maar. Daar vonden de regiokam-
pioenschappen B finale Midwest 
plaats als afsluiting van de regio-
competitie Groot Amsterdam. 
En ook die ploeg verdedigde 
vol vuur de eer van Oceanus. Als 
eerste verscheen Michael Mas-
seurs aan de start op de 50 meter 
schoolslag met een schitteren-
de tijd. Olivia Schalekamp greep 
net naast de derde plaats op de 
50 meter rugslag, maar op de 100 
meter schoolslag behaalde zij het 
felbegeerde brons en de 200 me-
ter wisselslag leverde haar een 
felbegeerde gouden plak op.
Op de 100 meter vrije slag werd 
het dringen op het podium. Nina 
Bellaart behaalde zilver en Dani-
que Pannekoek brons. Maar voor 
Nina lag er nog een pot met goud 
te wachten. Op de 50 meter en de 
100 meter vlinderslag behaalde 
zij de eerste plaats en bij de 200 
meter wisselslag pakte ze nog 
even het zilver.
Madelief liet zich niet kennen 
ondanks het feit dat ze ziek was. 
Ze vocht voor wat ze waard was. 
Chloe van Parera had er zin in. “Als 
het pijn doet, dan gaan we door.” 
That’s the spirit en die spirit werd 
uitbetaald in een bronzen me-

daille bij de 50 meter vrije slag 
waar de aanwijzingen zo goed 
waren opgevolgd dat het resul-
taat er absoluut mocht wezen. 
Ook Phaedra Molenwijk liet zich 
niet kennen. Na het volleybal-
kamp verscheen zij vol goe-
de moed aan de start van de 
50 schoolslag. Het leverde he-
laas een diskwalificatie op om-
dat ze met de borstcrawl begon 
in plaats van de schoolslag. Zon-
de want de tijd die door de coach 
werd geklokt was erg goed, ze re-
vancheerde zich bij de vrije slag. 
Lisa van Overloop behaalde een 
pracht van een persoonlijk record 
op de schoolslag met een korte 
slag ging ze door de baan heen. 
Sebastiaan van de Born had het 
geweldig naar zijn zin en behaal-
de zilver op de 100 meter school-
slag. Een mooie afsluiting van een 
gezellig weekend met een gezel-
lige ploeg. Wat heet! Naomi Vis-
ser zag zaterdag haar 100 me-
ter vrije slag tijd en haar 50 me-
ter vlinderslag voorzichtig aan-
gescherpt worden, maar elk per-
soonlijke record is er een, of het 
nou om tiendes of secondes gaat, 
deze tijd staat. Het binnen sei-
zoen 2017/2018 zit erop, een jaar 
waarin menig persoonlijk record 
is gezwommen en veel successen 
zijn behaald.

Voetbal
Dubbel kampioenschap 
RKDES MO17 meiden
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 16 juni, tijdens de jaarlijkse 
high tea en bingo voor alle voet-
balmeiden van RKDES, werd één 
team extra in het zonnetje ge-
zet: de MO17! Deze meiden haal-
den namelijk de dubbel binnen: 
najaars- en voorjaarskampioen. 
Het zag er aan het einde van de 
competitie eerst nog naar uit dat 
het kampioenschap aan de neus 
van deze sportieve meiden voor-
bij zou gaan, maar dankzij winst 
van FC Aalsmeer tegen KDO, en 
een onverwacht verlies van Hert-
ha, kon zaterdag toch de (kinder)
champagne worden ontkurkt: 
Kampioen! Het is een mooie be-
kroning voor een top seizoen, 
waar ondanks veel blessureleed, 
ook nog zeer verdienstelijk de 
halve finales van de beker wer-

den bereikt. De competitie werd 
op deze manier voor de MO17 
heel feestelijk afgesloten met 
‘We are the Champions’, omringd 
door alle voetbalmeiden jong en 
oud, tijdens de high tea bij RK-
DES. Tijdens de seizoensafslui-
ting op 30 juni zal er zeer zeker 
nog volop gevierd gaan worden 
als ze net als alle andere kampi-
oenen van afgelopen seizoen for-
meel worden bekroond. 
Joëlle, Alyssa, Roos, Jorien, Tinka, 
Merle, Sofie, Lisanne, Kes, Solenn, 
Manon, Eva, Danique, CLeo en 
Myra, en niet te vergeten leiders 
Paul en Johan en trainers Joyce, 
Hanneke en Eva, van harte gefe-
liciteerd met het dubbele kampi-
oenschap van dit mooie seizoen. 
Nu lekker uitrusten van alle in-
spanningen!

Hockey: Meisjes C4 van 
Qui Vive kampioen!
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag was een hele spannende dag 
voor het hockeyteam meisjes C4 
van Qui Vive. Na een florissante 
start van de voorjaarscompeti-
tie pakte ze meteen de kopposi-
tie. Maar als snel kwamen de mei-
den door veel pech op een twee-
de plaats terecht.
Om uitzicht te houden op de ti-
tel moest alles gewonnen wor-
den en met ruime cijfers voor 
het doelsaldo. Twee weken gele-
den moest Qui Vive MC4 het op-
nemen tegen de koploper Athe-

na. Hier werd met 3-1 thuis van 
gewonnen. Hierdoor pakte het 
team de koppositie weer terug op 
het doelsaldo. Echter afgelopen 
zaterdag wist de concurrent met 
ruime cijfers te winnen van Heer-
hugowaard met 2-8. Om 15.30 
uur moesten de meiden van Qui 
Vive het doelsaldo goedmaken 
tegen Hurley. De zeer zenuwslo-
pende wedstrijd werd uiteindelijk 
gewonnen met 3-6 waardoor de 
meiden van Qui Vive met 1 doel-
punt verschil het kampioenschap 
binnen wisten te slepen.

Teams Dance Improvement 
dansen zich in de prijzen
Aalsmeer - De jonge dansers 
van Dance Improvement hebben 
zondag weer fantastisch gepres-
teerd bij een danswedstrijd in Vi-
anen. Dit keer dansten ze op een 
nieuwe wedstrijd met de naam 4 
Dance Competition. De organisa-
tie van deze wedstrijd hoopt dat 
de dansers op het podium voor-
al enorm veel plezier beleven aan 
het dansen. Het is een competitie 
waarbij respect, elkaar ontmoe-
ten, elkaar inspireren, elkaar mo-
tiveren en de fun dus helemaal 
centraal staan. Alle stijlen, waar-
van de oorsprong op straat te 
vinden is, komen naar voren: Hip 
hop, breakdance, dancehall, pop-
ping, locking, house, enz. De or-
ganisatie wil graag enthousiaste 
dansers zien, liefst met alle mo-
gelijke skills en in allerlei discipli-
nes met al hun beste moves. Voor 
Dance Improvement stond in de 
categorie Meet the Streets Kids 
(leeftijden tot en met 12 jaar) het 
team Turbulance, bestaande uit: 
Sjors, Sanyah, Viona, Sam, Sienna, 
Hailey en Selena. In de catego-
rie Meet the Streets Teens (leeftij-
den tot en met 18 jaar) stond het 
team Another Dimension ft. Back 
2 Basic, bestaande uit: Mara, Bibi, 
Kelcey, Lotus, Emili, Felicia, Nessa, 
Maud, Jada en Jessie.
 
Gelegenheidscoaches
De teams stonden deze dag on-
der de bezielende leiding van 
de twee gelegenheidscoaches 
Samantha Looyen en Sabrina de 
Vrijer. Door persoonlijke omstan-
digheden van danscoach Jas-
mina Kazlagic (ze mocht samen 
met haar partner moeder wor-

den van een premature twee-
ling, twee hard vechtende jonge-
tjes) waardoor zij haar taken plot-
seling uit handen moest geven.. 
Ook compagnon Vanessa be-
viel al recent van een mooi meis-
je, dus de leiding van DI was de-
ze dag even héél anders georga-
niseerd. De twee dapper optre-
dende moeders, die een dank-
bare vermelding meer dan ver-
dienen, hebben een geweldige 
taak volbracht én deze zelfs met 
een glansrijk resultaat afgesloten. 
Beiden teams scoorden de eer-
ste plaats op de wedstrijd! Trots 
en tevreden keerden dansers én 
coaches terug naar huis.

Amsterdam Dance Battle
Ook andere dansers van DI za-
ten niet stil. Selena danste Solo 
bij Amsterdam Dance Battle en 
behaalde een fantastische twee-
de plaats. Grote klasse. Op deze 
wedstrijd dansten ook Kelcey en 
Mara in de categorie Duo en zij 
werden daar derde. Ook een ui-
terste knappe prestatie.
 
Zondag dansshow
Aanstaande zondag 24 juni is de 
jaarlijkse dansshow van Dance 
Improvement in het KKC van Am-
stelveen. Het wordt hopelijk een 
mooie, waardevolle afsluiting van 
een zeer succesvol dansseizoen! 
Heel veel plezier voor alle dansers 
en natuurlijk ook voor het ver-
wachtingsvolle publiek dat ge-
trakteerd zal worden op veel leu-
ke herinneringen en mogelijke 
dansende beloften voor alles wat 
nog gaat komen in de nabije toe-
komst.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 22 
juni is er weer koppelkaarten bij 

Buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Aan-
vang 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. Iedereen is van har-
te welkom. Het koppelkaarten 
op vrijdag 15 juni is gewonnen 
door Wil Jak en Martin van Stijn 

met 5559 punten. Op twee Marja 
Joore en Mia Huijkman met 5169 
punten en plaats drie was voor 
Plony de Langen en Paolo Molia 
met 5043 punten De poedelprijs 
is uitgereikt aan Tonny Favie en 
Corrie Durieux met 3678 punten.
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Aanmelden is nog mogelijk!
Stratentoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Op zaterdag 30 
juni sluit RKDES het voetbalsei-
zoen af met een gezellig 7 tegen 
7 toernooi voor heel Kudelstaart 
én omstreken! Heb jij zin om een 
middag lekker te komen voet-
ballen met je vrienden, collega’s, 
voetbalmaatjes, buurtjes of fami-
lie? Meld je dan aan voor het stra-
tentoernooi bij RKDES! Het toer-
nooi wordt gespeeld vanaf 14.00 
op een half veld met teams be-
staande uit zeven personen. Ie-
der team dient altijd minimaal 

één vrouw in het veld te heb-
ben staan én scoort een vrouw 
dan telt dit doelpunt dubbel. Het 
toernooi wordt rond 18.00 uur 
afgesloten en daarna is er gele-
genheid om na te praten onder 
het genot van een drankje en 
een hapje van de barbecue. Aan-
melden voor het stratentoernooi 
kan tot en met zaterdag 23 juni 
via www.ecrkdes.tk. Deelname is 
gratis. Kijkers zijn natuurlijk ook 
welkom bij RKDES aan de Wim 
Kandreef.

Afscheid Nels de Vries 
van ‘haar’ trimclubs
Aalsmeer - Bewegen is goed 
voor iedereen, is het motto van 
Nels de Vries en dat heeft zij de 
afgelopen 16 jaar in praktijk ge-
bracht. Elke maandagochtend in 
het Hornmeerpark en elke don-
derdagochtend in het Amster-
damse Bos trimde zij met haar 
‘senioren’. Op donderdag 14 juni 
heeft Nels afscheid genomen van 
haar twee trimclubs. Niet omdat 
zij het niet meer leuk vindt, maar 
zoals zij zelf zegt, om meer vrije 
tijd te hebben. Nels heeft echter 
wel voor een opvolger gezorgd, 
dus na de zomervakantie gaat 

het trimmen gewoon door, want: 
Bewegen is goed voor iedereen!

Gerhard kampioen middagcompetitie
Biljart seizoen is voorbij
Aalsmeer - De tweede helft van 
de Biljartcompetitie is gespeeld 
op de nieuwe locatie aan de Oos-
teinderweg. Voor de zeven teams 
van Biljartvereniging Aalsmeer 
waren het de laatste wedstrijden 
van het seizoen. In de thuiswed-
strijd tegen Rijnegom was er voor 
het team van Wil Piet een kleine 
winst. Wil Piet won zijn wedstrijd 
van Gijs de Groot. Flip Eskes had 
geen problemen tegen Jan Klif-
fen. Jacco v/d Laarse moest zijn 
meerdere erkennen in Jan Cor-
net en Wijnand Knol moest de eer 
laten aan Henk Veen. Eindstand: 
Aalsmeer 39 en Rijnegom 36 pun-
ten. In het team van Arnold Heu-
zen tegen Westerhaven waren het 
Fred Pol en Wim Nederstigt die 
beide hun 12 punten lieten no-
teren. Wim Berghoef verloor zijn 
partij van  Evert Koper. Ook Arnold 
Heuzen kwam een paar carambo-
les tekort tegen Heinz Waardijk. 
Eindstand: Aalsmeer 37 en Wes-
terhaven 40 punten. Het samen-
gestelde team van Aalsmeer C 
liep een zware nederlaag op  te-
gen Westerhaven A. Eindstand: 
33-42. Het was een tegenvallend 
seizoen voor de Dagcompetitie. 
Team Wil Piet eindigde in deze 
competitie op de 16e plaats, team 
Arnold Heuzen op de 17e plaats 
en team Harry Batenburg op 
plaats 12. Ook voor het Aalsmeer 
C1 Team van Wim Besselse was 
de laatste competitie een thuis-

wedstrijd tegen De Sport 37. Het 
leverde weinig problemen op. 
Wim Besselse verloor wel zijn par-
tij tegen Evert van Beek en  kreeg 
daarvoor 7 punten, een serie van 
46 kon het niet veranderen. Teun 
van Leeuwen speelde een gewel-
dige partij; 126 caramboles in 9 
beurten en hij liet Arie schoenma-
ker achter met een tekort 23 ca-
ramboles. Rob ten Brink  had 16 
beurten nodig en deed het dun-
netjes over tegen Tom van Beek, 
die een tekort had van 41 caram-
boles. Eindstand: Aalsmeer C1 31 
en De Sport 23 punten. In dit sei-
zoen van het Libre competitie 
heeft Aalsmeer vier teams in de 
diverse poules en allen zijn  rede-
lijk tevreden met de standen op 
de eindlijst met een 4e, 5e, 9e en 
10e plaats. De teams van de dag-
competitie en de avondcompe-
titie zijn weer compleet voor het 
seizoen 2018/2019 en gaan weer 
hun best doen in de nieuwe lo-
catie aan de Oosteinderweg 287. 
Ook de club competities van de 
middagen gaan met vakantie. 
Tijdens de gehouden open dag 
op 12 mei heeft een aantal nieu-
we leden zich aangemeld die op 
een van de middagen en/of avon-
den gaan spelen. Gerhard Verlaan 
is kampioen geworden van de sa-
mengevoegde middagcompeti-
tie. De reactie van Gerhard: “Het is 
en blijft een leuk spelletje.”   
Piet Maarsen

Atletiek: NK Junioren in Emmeloord
Brons voor Nienke van 
Dok op steeplechase
Aalsmeer - Nog geen jaar gele-
den besloot Nienke van Dok om 
naast haar specialisatie op de 
1500 en 3000 meter de steeple-
chase in het trainingsprogramma 
op te nemen. Afgelopen jaar is er 
hard gewerkt aan de hordentech-
niek en de waterbakpassages. 
Het harde werken betaalde zich 
uit met een fraaie derde plaats op 
de 2000 meter steeplechase tij-
dens het NK junioren in Emme-
loord van 15 tot en met 17 juni.
Nienke, die zoals vooraf bespro-
ken met haar trainer Erik Wit-
peerd, vanaf het begin de wed-
strijd hard maakte, vocht de laat-
ste 150 meter van de 2000 meter-
lange race een verbeten strijd om 
zilveren medaille, maar kwam in 
de eindsprint net te kort. 

Eerste NK medaille
Haar tijd van 7:28,92 minuten be-
tekent eveneens een tijd in de 

top 15 allertijden op dit onder-
deel. Voor Atletiekvereniging 
Aalsmeer is dit een eerste NK me-
daille bij de meisjes sinds 35 jaar.
Op vrijdag liep Nienke ook nog 
een 3000 meter in 10:44,71 minu-
ten en dit leverde haar de achtste 
plaats op. 

Milan en Thijmen
Milan Biesheuvel maakte vrijdag 
zijn NK-debuut bij de B-junioren 
op de 800 meter. Milan liep een 
sterke serie waarbij hij net boven 
zijn persoonlijk record bleef ste-
ken in een tijd van 2:08,15 minu-
ten. Op zaterdag begon Thijmen 
Alderden aan zijn laatste NK-ju-
nioren. De tweedejaars A-junior 
ging van start op zijn 1500 me-
ter in een snelle serie. Hij kon de 
kopgroep lange tijd volgen, maar 
zijn tijd van 4:18,05 minuten was 
net niet voldoende om de finale 
te halen.

Nienke van Dok (startnummer 717). Foto: Erik Witpeerd

Wielrennen
49e Ronde van Ouderkerk: 
Winst voor allersterksten
Amstelland - De 49e Ronde van 
Ouderkerk was afgelopen zon-
dag 17 juni wederom een zwa-
re koers voor alle categorie-
en. Met mooie koersen en enke-
le podiumplaatsen was het voor 
de thuisrijders ook een succes-
volle editie. Het was niet zo heet 
als vorig jaar in Ouderkerk, maar 
de ronde is altijd zwaar, dat bleek 
ook dit jaar weer. Alleen de sterk-
sten stonden op het podium, en 
dat na telkens lange ontsnappin-
gen. In het slotstuk van de dag, 
de koers voor Amateurs/Junio-
ren, was het vooral een spannen-
de koers. 
De beuk ging er meteen in en 
vooral de sterke winnaar van vo-
rig jaar, Utrechter Frank Visser, 
werd in de gaten gehouden. Toch 
waren er steeds groepjes weg. 
Ook Ouderkerker Victor Broex liet 
zich meerdere keren in de aan-
val zien, maar ondanks lange ont-
snappingen kwam hij niet weg. 
Uiteindelijk waren het twee ren-
ners van de Utrechtse wielerver-
eniging De Volharding, Imo de 
Pruijssenaere en Christiaan de 
Rijk, die in de laatste vijf kilome-
ter ontsnapten en met een klei-
ne 100 meter voorsprong op de 
streep af gingen. De Pruijssenae-
re, die de hele koers actief was, 
wist afgetekend van zijn clubge-
noot te winnen. De winnaar van 
Amstelveen, Almeerder Martin 
van Plateringen, mocht als der-
de het podium op. Hij klopte de 
winnaar van het overkoepelen-
de klassement van de drie Am-
stelrondes, Badhoevedorper Jor-
ne Videler, die vierde werd. In de 
Dameswedstrijd was er meteen 

uit een vertrek een kopgroep met 
Friezin Nicole Steigenga en Roos 
Markus uit de Zwarte Kat. Na eni-
ge tijd kwam er nog één renster 
aansluiten en gedrieën wisten ze 
het peloton te dubbelen. Roos 
kwam ten val, maar kon toch 
door. Ondanks de schaafwonden 
wist Markus toch de derde plaats 
te bemachtigen, terwijl Steigin-
ga het peloton nog een keer wist 
te dubbelen. Voor de Dames wa-
ren er koersen voor de Jeugd van 
12 tot 16 jaar. En dat was voor het 
eerst in Ouderkerk en zeker een 
succes. Twee pelotons van ruim 
20 renners reden prachtige koer-
sen. Lance Venema uit Heerhugo-
waard was de winnaar in de jong-
ste klasse, en Niels Reemeijer uit 
Haarlem was bij de oudsten het 
snelste. Hij klopte de Amstel ren-
ners Nick Luijten, Alexander Kok 
en Maurits Kool die tweede, der-
de en vierde werden. Aan het be-
gin van de dag waren er ook nog 
twee podiumplaatsen bij de Mas-
ters 40+. Caspar Hermans werd 
tweede achter Volendammer 
Snoek, en Edwin Commandeur 
werd derde. In de achtervolgen-
de groep werd thuisrijder Auke 
Broex zevende en Amstelvener 
Michiel Winthagen negende.

Volgend jaar jubileum
Met mooie koersen voor alle leef-
tijden, zonder ongelukken, was 
het een geslaagde wielerdag. De 
organisatie van de 49e ronde be-
raadt zich nu op een passend ju-
bileum in 2019. De organisatie 
zou die jubileumronde graag in 
de Ronde Hoep laten plaatsvin-
den.

Postduivenvereniging de Telegraaf
Cees van Vliet winnaar 
vlucht vanuit Sezanne

Aalsmeer - Zaterdag 16 juni was 
het weer goed om de duiven om 
07.30 uur in de Franse plaats Se-
zanne in vrijheid te stellen. Een 
vlucht van gemiddeld 403 kilo-
meter. 
Er stond een ZW wind, dus 
werd het een snelle vlucht. Om 
12.01.17 uur landde de 15-844 bij 
Cees van Vliet in Kudelstaart op 

de klep en met een gemiddelde 
snelheid van 1472,058 meter per 
minuut betekende dit de eerste 
prijs. De tweede ging naar Comb. 
van Ackooy uit Hoofddorp en de 
derde naar John van Duren uit 
Amstelveen. De volledige uitslag 
is als volgt:
1.  C. van Vliet Kudelstaart
2.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
3.  J.H. van Duren Amstelveen
4. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
5.  P. v.d. Meijden Aalsmeerder-

brug
6.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
7.  A.J. van Belzen Kudelstaart
8.  M. de Block Aalsmeer
9.  Darek Jachowski Mijdrecht
10. Th. v.d. Wie Aalsmeer
11. J. van Dijk Aalsmeer
12. A. v.d. Wie Aalsmeer
13. W. Wij�e De Kwakel

Winst Thamen honkballers  
op RCH/Pinguins
De Kwakel - Na het verlies afge-
lopen week van de Thamen honk-
ballers tegen Cromtigers thuis 
was het tijd om weer wat winst-
punten te pakken bij RCH/Pin-
guins in Heemstede op vrijdag-
avond. Thamen begon meteen 
voortvarend met een honkslag 
van Ernst Koole die kon scoren 
op de tweehonkslag van Men-
no Schouten. Rick Groen slaat 
met zijn honkslag Schouten bin-
nen en Farley Nurse zijn twee-
honkslag zorgt ervoor dat Groen 
ook kan scoren. Lucas Blonk slaat 
een honkslag waarop Nurse nog 
kan scoren en Thamen gaat de 
eerste slagbeurt uit met een 0-4 
voorsprong. Door blessures en 
andere verplichtingen begon op 
de heuvel voor Thamen Bart Ha-
gendoorn en dat deed hij meer 
dan prima, want na vier slagmen-
sen van RCH/Pinguins was het al-
weer wisselen. In de derde inning 
scoort Thamen nog een punt na 
een tweehonkslag van Groen die 
door een foutje en een doorge-
schoten bal bij de catcher weet 
te scoren, 0-5. In de vierde inning 
loopt Thamen nog twee punten 
uit. Schouten komt op de hon-
ken door een velderskeus actie 
waarop Jelle Vogelaar ‘uit’ gaat. 

Maikel Benner slaat een honk-
slag en op de tweehonkslag van 
wederom Groen weten beide he-
ren te scoren: 0-7. Thamen scoort 
in de zesde inning ook nog een 
punt. Koole bereikt het tweede 
honk na een foutieve aangooi 
van de derdehonkman van RCH 
en op de honkslag van Schou-
ten scoort hij de 0-8. In de gelijk-
makende zesde inning wordt Ha-
gendoorn, die een prima wed-
strijd stond te gooien, op de pit-
cherplaat vervangen door Lucas 
Vos. De eerste slagman van RCH 
slaat meteen een honkslag, maar 
daarna komen de heren van Tha-
men prima de inning uit. In de ze-
vende inning weet RCH eigenlijk 
echt pas wat terug te doen, met 
twee uit bereiken de volgende 
twee slagmensen de honken met 
vier wijd. Vos wordt vervangen op 
de heuvel door Benner, een veld-
fout zorgt voor het eerste punt en 
even later bereikt ook het twee-
de en derde punt de thuisplaat. 
Daarna gooit de Thamen verde-
diging de deur op slot en is de 
stand na negen innings 3-8 voor 
Thamen. Komend weekend zijn 
de heren vrij, maar op woensdag 
27 juni spelen de heren om 19.00 
uur bij Herons in Heerhugowaard.

Bart Hagendoorn op de heuvel voor Thamen. Foto: Huib Vogelaar

Tweede in Ronde van Rijsenhout
Net geen thuiszege voor 
wielrenner Owen Geleijn
Rijsenhout - Wat is mooier voor 
een wielrenner dan winnen in 
eigen woonplaats? Owen Ge-
leijn was vorige week donderdag 
dicht bij zo’n ego-strelend resul-
taat in de Ronde van Rijsenhout 
voor amateurs en junioren. In de 
eindsprint moest hij alleen voor-
rang verlenen aan Bram Mens uit 
Wateringen. Halverwege de race 
over 65 kilometer reed de plaat-
selijke favoriet in gezelschap van 
zeven anderen weg uit het pelo-
ton. Drie ronden voor het einde 
probeerde hij zijn medevluchters 
te verrassen met een felle aanval, 
maar dit opzetje mislukte. Vervol-
gens werd er gesprint om de prij-
zen. Opvallend: van de 78 inge-
schreven renners verschenen er 
slechts 31 aan de start. De ron-
despeaker sprak er schande van. 
“Een trieste dag voor het wiel-
rennen”, noemde hij de massale 
absentie. Gelukkig lieten de eli-
terenners in het hoofdnummer 
van de dag de organisatoren niet 
in de steek. Er waren zo’n tachtig 
vertrekkers, als altijd belust op 
de nauwelijks aflatende premie-
regen. Onder hen veel nationale 
toppers en enkele  Amerikanen. 
Anders dan de vorig jaar domi-
nant aanwezige Australiërs, kon-
den deze wielermigranten niet 

lekker uit de voeten op het kor-
te, lastige rondje. Mitchell Huen-
ders uit Veenendaal had minder 
moeite met het voortdurend op-
trekken na de bochten en werd 
na een levendige koers de win-
naar, gevolgd door Jorn Buning 
uit Alkmaar en streekfavoriet 
Koos Jeroen Kers uit Amstelveen. 
Bij de vrouwen en meisjes ging 
de zege naar Yvette de Koning.

Kampioenschappen
De broers Tristan en Owen Ge-
leijn uit Rijsenhout en Sven Bus-
kermolen uit Kudelstaart zijn ko-
mende zaterdag de eerste plaat-
selijke renners die zich gaan 
mengen in wedstrijden om de 
nationale titels. Ze doen dat in 
het Zeeuws-Vlaamse Philippine. 
Tristan en Sven vertrekken voor 
een rit van 80 kilometer bij de 
nieuwelingen, Owen rijdt mee in 
het NK voor junioren over 120 ki-
lometer. Het drietal treft het dat 
ze kunnen fietsen op een par-
cours met kasseistroken. Ervaren 
als ze zijn in het veldrijden kun-
nen ze wel aarden op slecht ge-
effende wegen. Tristan en Sven 
mogen hopen op een nette uit-
slag, 
Owen, vorig jaar tweede op het 
NK voor nieuwelingen, is een 

niet te onderschatten outsider. 
Woensdag 27 juni start Owen 
Geleijn ook in het kampioen-
schap tijdrijden voor junioren, 
dat in Bergen op Zoom wordt af-
gewerkt. Op dezelfde plaats en 
dag komt in de categorie belof-
ten Nils Eekhoff aan de start. voor 
zijn solorit van ruim 25 kilometer. 
Drie dagen later wacht de ren-
ner van opleidingsteam Sunweb 
de wegwedstrijd in Hoogerheide. 
Op zondag 1 juli is het ten slotte 
de beurt aan Jordy Buskermolen 
van Team Monkey Town die in ac-
tie komt bij de beroepsrenners. 
Hij moet het onder meer opne-
men tegen toppers als Wilco Kel-
derman, Robert Gesink en Dylan 
Groenewegen.

Sterke man
UWTC-renner John Tromp ging 

vorige week donderdag vroeg in 
de aanval in de laatste rit om de 
Van Nimwegen-trofee in Nieuwe-
gein, een wedstrijd voor 60-plus-
sers. Slechts één renner kon nog 
bij de sterke man uit Kudelstaart 
aansluiten en hem vervolgens 
in de slotfase achterlaten. In de 
eindstand van de wedstrijden-
reeks werd Tromp vierde.






