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Zonnepanelen?

Krant dag
eerder

Ontvang nu de
BTW retour!

Aalsmeer - In verband met
hemelvaartsdag en bevrijdingsdag, donderdag 5 mei,
verschijnt de Nieuwe Meerbode volgende week een dag
eerder. Voor één keer komt de
krant op woensdag uit. Verhalen en advertenties kunnen tot
uiterlijk 12.00 uur op dinsdag
3 mei ingeleverd worden.

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

o.a.
Tel. 0297-321569

SENDYStingray

knippen 19.75
GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

Oranje was altijd al onze kleur! Gezellige Koningsdag!

Het beste personeel op de juiste plek

Powered by team Karin Eveleens
eveleens.nl

ZATERDAG 7 MEI

Dorpshuis Kudelstaart

Aanvang veiling 20.00 uur
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

HARTELUST B.V.

Nog niet eerder zoveel onderscheidingen uitgereikt

Lintjesregen: Veertien leden
en één Ridder in Aalsmeer
Aalsmeer - Op dinsdag 26 april
heeft burgemeester Jeroen Nobel,
uit naam van Zijne Majesteit de Koning, aan 15 Aalsmeerders de versierselen uitgereikt die behoren bij
een Koninklijke Onderscheiding.
Nog niet eerder zijn zoveel onderscheidingen uitgereikt in Aalsmeer.
Tijdens de ‘lintjesregen’, die plaatsvond in de burgerzaal van het gemeentehuis, zijn veertien inwoners benoemd tot lid in de Orde van
Oranje Nassau en is Tineke Loogman-Verbruggen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw Loogman werd geridderd
voor al haar activiteiten voor het gehandicapten golf in Nederland en
daarbuiten, onder andere meer bij
Nederlandse Golfvereniging voor
Gehandicapten, het Dutch Disabled
Open toernooi, het Golf Mee project
en golfcentrum aan de Amsteldijk.
Coby Dekker-van der Beek is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar activiteiten bij
de EHBO, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, de VVD en
de OVAK. Wim Ernst, broeder in de
orde van de Karmelieten, ontving de
onderscheiding voor zijn activiteiten
als stervensbegeleider/ziekenbezoeker en het Zwerverscafé en drugspastoraat in Amsterdam. Koninklij-

ke dank was er ook voor Gerard den
Hertog vanwege zijn jarenlange inzet voor de Scouting Wiol & Willem
Barendsz. groep. Peter Hogeweg
ontving de onderscheiding voor zijn
activiteiten bij de Open Hof Kerk, zalencentrum ’t Baken, Stichting Watertoren en het Landelijk Centrum
voor Gereformeerd Jeugdwerk. Ook
Annet de Jong-van Eerse is in het
koninklijke zonnetje gezet. Zij kreeg
de onderscheiding voor haar activiteiten bij de Aalsmeerse Christelijke Oratorium Vereniging, de Levend
Evangelie Gemeente en Watersportvereniging Aalsmeer. Henk Kanters
is benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau voor zijn activiteiten
bij KMTP Groei en Bloei, de jaarlijkse
Geraniummarkt, het Groene Blaadje
en andere functies binnen de KMTP.
Frans Kiel heeft de onderscheiding
uitgereikt gekregen voor zijn activiteiten bij woonzorgcentrum Rozenholm en een tuincentrum in Nieuwveen. Terecht ook een onderscheiding voor Tineke van Kleef voor haar
activiteiten bij Toneelvereniging Kudelstaart, muziekvereniging Divertimento, voetbalvereniging RKDES
en ze is mantelzorger. Mevrouw To
van der Maarl-van der Dussen is
koninklijk beloond voor haar activiteiten voor de Hervormde gemeen-

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6
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Geen krant?

0251-674433

Deze zomer wordt knoop doorgehakt

Floriworld: Sierteeltsector
ontdekken in alle facetten
Aalsmeer - Deze zomer gaat de
knoop doorgehakt worden, gaat
Floriworld wel of niet tot bloei komen op het terrein tussen FloraHolland en Waterdrinker aan de Legmeerdijk? Het ziet er heel positief
uit, er zijn bedrijven geïnteresseerd
en ook de sector ziet deze nieuwe
promotie wel zitten. In 2018 kan Floriworld dus het centrum zijn voor
toeristen en bedrijven waar het volledig draait om het ontdekken van
de wereld van bloemen en planten. In De Oude Veiling organiseerde Aalsmeerse Belangen afgelopen maandag 24 april een informatieavond over deze nieuwe attractie, die de regio kan versterken, Amsterdam kan ontlasten en Aalsmeer
meer in beweging kan zetten. Uitgenodigd was Rick Pesik, die namens FloraHolland werkt aan deze

toeristische trekpleister. Per jaar bezoeken momenteel zo’n 60.000 tot
70.000 bezoekers de bloemenveiling
en met de komst van Floriworld zou
dit aantal naar de miljoenen kunnen
gaan. Het gebouw wordt 6.000 vierkante meter groot, krijgt vier verdiepingen en opvallend detail aan de
buitenzijde wordt een levensgrote
tulp. Getwijfeld is tussen een roos
en een tulp, maar laatstgenoemde
bloem is toch het bekendste handelsmerk van Nederland. Het is de
bedoeling dat Floriworld een inspiratiebron wordt voor de sierteeltsector, het bedrijfsleven en toeristen. Het dient passie voor bloemen
en planten weer te vergroten, want
de huidige generatie is niet zo meer
van een groen cadeau. De ambitie is
om consumenten van alle leeftijden
te laten verwonderen met kleuren,

te Aalsmeer-Zuid, de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen, woonzorgcentrum Rozenholm en als bestuurslid van het christelijk basisonderwijs. Jan Pannekoek kreeg de
onderscheiding opgespeld voor zijn
activiteiten voor Modelbouwvereniging Aalsmeer, de Film- en videoclub Aalsmeer en de Historische
tuin. Anneke Sikkema-Kamsteeg
heeft de onderscheiding ontvangen
voor haar activiteiten voor de Protestantse gemeente Samen op Weg in
Kudeltaart, het koor Song of Joy en
het interkerkelijk koor Caritas. Nel
Visser-Honcoop is koninklijk geëerd
voor haar activiteiten binnen de Hervormde wijkgemeente AalsmeerDorp, Zorgcentrum Aelsmeer en
Kringloopwinkel Dorcas. Gert Wentzel is in het koninklijke zonnetje gezet voor zijn activiteiten voor Stichting Oud Aalsmeer, sportvereniging Omnia, Fotogroep Aalsmeer.
En Wim Zandvliet heeft is benoemd
tot lid in de Orde van Oranje-Nassau
voor zijn activiteiten voor het Parochiehuis, zorgcentrum ’t Kloosterhof,
Scouting Tiflo en de Historische Tuin.
Net als andere jaren was er veel belangstelling voor de lintjesregen en
de sfeer in het gemeentehuis was
feestelijk en ontspannen.
geuren en de emotie van bloemen
en planten. Educatie en kennis gaan
ook belangrijke rollen spelen. Floriworld wordt geen ‘saai’ centrum,
maar een echt doe- en kijkcentrum
dat middels diverse attracties kennis laat maken met alle facetten van
de sierteeltsector. Een vrij zakelijk
concept presenteerde Rick, maar hij
gaf hierbij aan dat aan de emotie en
beleving verdere invulling gegeven
gaat worden. De aanwezigen, zo’n
veertig in totaal, reageerden positief, alhoewel er wel enige twijfels
waren over de toename van de verkeersdruk en de levensvatbaarheid.
Op de vraag of het centrum zeven
dagen per week open gaat, kon
Rick geen definitief antwoord gegeven. “Ik zeg ja, Amsterdam is ook
elke dag bedrijvig.” Hij benadrukte tot slot dat Floriworld zeker ook
voor Aalsmeer een mooie trekpleister kan worden! Een bezoek kan gecombineerd worden met aanwezige attracties als de Historische Tuin,
rondvaarten en fort Kudelstaart. Oh,
en wie tijdens het ‘rondje’ Floriworld
trek krijgt. Het nuttigen van maaltijden bereid met bloemen is ook in
het concept opgenomen..

Twee pogingen
inbraak woning
Aalsmeer - Tussen vrijdag 22 en
zondag 24 april is geprobeerd in te
breken in een woning in de Vuurdoornstraat. Aan de achterzijde zijn
door de bewoners braaksporen ontdekt. De woning lijkt in trek bij het
dievengilde. In de nacht van maandag 25 op dinsdag 26 april is opnieuw geprobeerd binnen te komen.
Dit keer zijn braaksporen aangetroffen bij de deur aan de voorzijde.

u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

www.antennagroep.nl

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

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer
Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem
Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

Confetti bij eerste paal
voor serre ‘t Kloosterhof
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
21 april vond een feestelijk moment
plaats bij ’t Kloosterhof in Aalsmeer.
Na jaren van voorbereiding werd
symbolisch de eerste paal geslagen voor de nieuwe serre. Wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg ging
de aanwezigen voor aan de touwen
van een antieke heistellage op deze heuglijke en zonnige dag. Een interne verbouwing en nieuwe gevel
voor het restaurant zorgen straks
voor meer ruimte en voor een aanzienlijke verbetering voor de bewoners. Deze keken dan ook samen
met buurtbewoners instemmend
toe bij de handelingen. De nieuwe aanbouw van ruim 140 vierkante meter maakt het straks mogelijk
om via een aparte toegang bezoekers uit de wijk te ontvangen in het
nieuwe Wijkontmoetingscentrum.
Een confettikanon zorgde voor een
extra feestelijk tintje en de aanwezigen genoten van een hapje en een
drankje. Diezelfde avond vond een

Themamaaltijd plaats en de tafels
werden gedekt voor rond 60 personen uit de wijk. Na de zomer is er
ruimte voor meer personen in het
Wijkontmoetingscentrum.
Wethouder Zorg en Welzijn Ad
Verburg: “Het is heel goed dat
de verpleegtehuizen in gemeente Aalsmeer zich opstellen voor
de omgeving. Zo ontstaan woonzorgzones. Inwoners blijven zelfstandig wonen, maar kunnen zo
wel gebruik maken van service en
zorg. Ook kunnen ze, als ze dat willen, elkaar op deze manier ontmoeten. Zorgcentrum ‘t Kloosterhof stelt
steeds meer activiteiten voor buurtbewoners beschikbaar. Door middel
van een Wijkservicepas kunnen omwonenden gebruik maken van bijvoorbeeld een maaltijdservice, klusdienst, schoonmaak aan huis, alarmering. Ook kunnen ze dan gebruik
maken van een maaltijd of langskomen bij de spelmiddagen.”

Van rechts naar links: Wethouder Ad Verburg, directeur Jan van der Linden,
Ass. Hoofd Ingrid Tas, voorzitter cliënten- en familieraad Arie Buijs, hoofd Zorg
& Welzijn Ingrid Vonk, coördinator facilitair Marianne Beterams, commissielid
Aat van der Zwaard en architect Wim Kristel.

2 Winkeldieven
betrapt
Aalsmeer - Op dinsdag 19 april om
tien over half zes in de middag is in
een super op het Poldermeesterplein een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats betrapt op
het willen stelen van vlees en boter.
Door medewerkers is de man overgedragen aan de politie.

Hij moet zich verantwoorden bij
justitie en hij heeft een winkelverbod gekregen. Op maandag 25 april
om kwart voor een ‘s middags is in
de super nog een winkeldief in de
kraag gevat. Deze 44-jarige inwoner
dacht de winkel te kunnen verlaten
zonder twee pakken koffie te betalen. De man is eerder betrapt op
diefstal. Hij heeft direct een boete
van 200 euro moeten betalen. Ook
deze dief heeft een winkelverbod
gekregen.

• 28 april 2016

INFORMATIEF
Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
ApotHeek
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer,
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
tAnDArts
In geval van klachten buiten
de praktijkuren raadpleeg de
mededelingen op het antwoordapp.
van uw eigen tandarts.
slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers
en betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in de
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een
afspraak of voor meer info. 09000101. www.slachtofferhulp.nl
klAcHten
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AAlsmEEr,
AAlsmEErDErbrug,
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT
Advertenties, redactie en
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl
redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
129e jaargang
oplAgE: 17.950
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht om brieven in te korten of
niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

www.mEErboDE.nl

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670
Inloop spreekuur ma t/m do 08.3009.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en
tel spreekuur: elke wo van 09.0010.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs
(VoA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Nationale Herdenking op
drie locaties in Aalsmeer
Aalsmeer - In het kader van de Nationale Herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog zijn
er in de gemeente op woensdag 4
mei verschillende herdenkingsbijeenkomsten.
Herdenking Raadhuisplein
De herdenking in het Centrum vindt
plaats bij de gedenksteen voor de
gevallenen bij de ingang van het gemeentehuis op het Raadhuisplein.
Om 19.35 uur start de plechtigheid
met muziek van muziekvereniging
Aalsmeers Harmonie. Om 19.40 uur
arriveert de stoet met burgemeester
Nobel, de heer Martijn, afgevaardigde van de gemeenteraad, mevrouw Van der Ven en de heer Veelenturf afgevaardigden van de ouderenbonden, namens de ouderen van Aalsmeer, leerlingen van
de Jozefschool namens de jongeren van Aalsmeer, de familieleden
van de gesneuvelden en de heren
Van Hest en Lucas namens Stichting 4-5 mei en de Veteranen. Vanaf 19.45 uur lezen leerlingen gedichten voor en houdt burgemeester Nobel een toespraak. Om 20.00
uur precies wordt twee minuten stilte gehouden, gevolgd door het Wilhelmus, het loslaten van de vredesduiven en kranslegging door de gemeente, senioren, de jongeren en
Stichting 4-5 mei en Veteranen en
leggen van bloemen door de familieleden van gesneuvelden en andere belangstellenden. Rond 20.15 uur
wordt koffie in het gemeentehuis
geserveerd. In de trouwzaal wordt
de bijzondere documentaire over
Aalsmeer in de Tweede Wereldoorlog, gemaakt door videoproducent
Ton Offerman en journalist Han Carpay, gedraaid.
Herdenking Kudelstaart
De herdenking in Kudelstaart vindt
plaats bij het monument De Propeller aan de Schweitzerstraat en
start om 19.30 uur met muziek van
muziekvereniging Flora onder leiding van Erwin ter Bogt. Om 19.35
uur wordt eenieder welkom geheten door Jaap Overbeek, voorzit-

ter van de Dorpsraad Kudelstaart.
Daarna is er muziek en voordrachten door leerlingen van de O.B.S.
Kudelstaart, Nina Buskermolen, Gijs
Wentzel en Rowayada Zagougi. En
muziek en voordrachten door kinderen uit Kudelstaart: Maud Fontaine, Isis Buskermolen, Laetischa van
de Bijtel, Justin van de Graft, Ashley Kiburg, Ravi van der Ham, Thijs
van Zelst, Xylan Roetman en Jade
van Arkel. Om 19.48 uur verzorgt
de heer Bouwmeester, afgevaardigde van het gemeentebestuur, een
toespraak Om 19.53 uur: Muziek
van muziekvereniging Flora. Om
19.59 uur: Taptoe door Franka du
Pau. 20.00 uur: Twee minuten stilte. Gevolgd door het Wilhelmus en
kransleggingen door de Gemeente,
Dorpsraad, Veteranen Vincent van
Ent en Menno Vreeken en de kinderen. Tot slot vanaf 20.10 uur dankwoord door de heer Overbeek, gelegenheid tot napraten en een kop
koffie in het Dorpshuis.
Herdenking Oosteinde
De herdenking in Oosteinde vindt
plaats bij het monument Hell’s Fury aan het plantsoen aan de H.
Buismalaan. Om 19.20 uur start de
plechtigheid met muziek. Om 19.30
uur heet Frans Huijbregts namens
wijkbestuur Oosteinde alle aanwezigen welkom. Om 19.32 uur volgen korte toespraken van de oorlogsveteranen, de heren Stevens en
Van de Coolwijk. Om 19.35 uur gaat
Aalsmeers mannenkoor Con Amore
zingen, waarna vanaf 19.41 uur gedichten worden voorgelezen door
kinderen uit Oosteinde, Noa van
de Meer, Julian van der Wielen en
Roos de Moor. Om 19.50 uur begint
de toespraak door de heer Rik Rolleman, afgevaardigde van het gemeentebestuur. Daarna om 19.55
uur weer zang van Con Amore, om
19.49 uur taptoe door Wouter Bossen en om 20.00 uur precies twee
minuten stilte, gevolgd door het Wilhelmus en kransleggingen. Tot slot
een dankwoord door Frans Huijbregts. Koffie en thee worden geserveerd in De Mikado.

Oud papier bij
Con Amore
Aalsmeer - Aalsmeers Mannenkoor Con Amore zamelt oud papier in. Hiervoor staat op maandag
4 mei de container weer klaar op de
parkeerplaats van The Beach aan
de Oosteinderweg 247a. Inbrengen
kan van 9.00 tot 19.00 uur. De papiercontainer staat er niet alleen
voor particulieren, ook bedrijven en
winkeliers kunnen hier hun oud papier inleveren. Voor informatie: Arie
Koningen, tel. 0297-323847.

Huis aan huis
voor papier
Rijsenhout - Zaterdag 30 april
gaan de leden van Drumfanfare
Melomanie en handboogvereniging
Target weer huis aan huis oud papier ophalen. De lopers hopen natuurlijk weer op de medewerking
van alle inwoners en dat zij het papier in tilbare dozen aan de rand
van de weg plaatsen. De opbrengst
van het oud papier komt ten goede
aan beide verenigingen. De volgende ophaalronde is zaterdag 28 mei.

Jongerendienst
Baan7 bij LEG
Aalsmeerderbrug - Zondag 1 mei
is er om 19.00 uur een Baan7 jongerendienst in de Levend Evangelie Gemeente. Of je nu vaker in een
kerk komt of helemaal nooit, je bent
van harte welkom. Het thema van
de avond is ‘Freedom’. Coen Nuijten zal hier op een eigentijdse manier over spreken. Daarnaast speelt
de Baan7 band en kun je elkaar na
afloop ontmoeten in het Baan7 café.
Coen Nuijten is een inspirerende
spreker. Hij werkt voor Fun, Teach
& Impact en spreekt door het hele land vol passie over Jezus. Drie
maanden geleden is er een boek
van hem uitgekomen met de titel
‘Held op sokken’. Tijdens Baan7 zal
dit boek verkrijgbaar zijn. Hij daagt
jongeren uit om het boek te kopen
en te leren om samen te werken
met Jezus, die hij zijn Held noemt.
Baan7 is voor jongeren tussen de 12
en 20 jaar en wordt elke eerste zondag van de maand gehouden in de
Levend Evangelie Gemeente, Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Meer info is te vinden op facebook.com/
baan7.

Column 9

DaarOM
Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Waarom laat het OM wel eens
beelden van een verdachte in de
media zien?
Wie Opsporing Verzocht kijkt, valt
het waarschijnlijk op dat politie
en justitie hiermee op een bijzondere wijze aan opsporing doen.
Normaal gesproken zijn we zeer
terughoudend met het delen van
opsporingsinformatie, maar in
sommige gevallen roepen we de
hulp van het publiek in om nieuwe aanknopingspunten te vinden.
Daarvoor kunnen we camerabeelden, foto’s of een tekening publiceren waarop een verdachte te
zien is. Dat mogen we niet zonder meer doen; de inzet van opsporingsberichtgeving is namelijk
een ingrijpend middel.
Communicatie via internet en televisie weet zich snel te verspreiden: via sociale media kan een
foto van een verdachte binnen
korte tijd onder een grote groep
mensen gedeeld worden. Zulke
berichtgeving heeft bovendien
een groot bereik.
Door het vertonen van camerabeelden van een winkeldiefstal
op Opsporing Verzocht kunnen
we bij wijze van spreken iedereen vragen of hij iets gezien heeft
wat met het delict te maken heeft
– en niet zonder resultaat. Zo kon
in 2014 mede door tips van kijkers
een aanhouding worden gedaan
in 45% van de zaken die bij Opsporing Verzocht zijn besproken.
Als de zaak zich ervoor leent, maken we daarom graag gebruik van
het bereik en de snelheid van televisie, krant of internet.
Maar is het tonen van camerabeelden of andere gegevens van
een verdachte niet een inbreuk

KERKDIENSTEN
1 en 5 mei

Gevarieerd programma
op Bevrijdingsdag
Aalsmeer - Ook dit jaar heet Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer voor Bevrijdingsdag donderdag 5 mei aanstaande weer een mooi programma in petto om op deze bijzondere dag onze vrijheid te vieren.
Meer informatie is te vinden op
www.4en5meiaalsmeer.nl.
Bevrijdingsvuur
Van 10.45 tot 11.30 uur vindt bij het
gemeentehuis een bevrijdingsceremonie plaats. Veertien atleten halen
op 4 mei ’s nachts in Wageningen
het Bevrijdingsvuur op en brengen
dat hardlopend naar Aalsmeer. Op
de laatste etappe vanaf circa 10.45
uur van de Kolenhaven via de Stationsstraat naar het Raadhuisplein
wordt de Aalsmeerse estafetteploeg begeleid door Drum & Mallet Corps Ophelia. Bij het gemeentehuis vindt vervolgens de ceremonie
plaats met de spectaculaire ontsteking van het Aalsmeers bevrijdingsvuur en een optreden van Drum &
Mallet Corps Ophelia.
Concert ‘Yes We Meet Again’
Van 16.00 tot circa 17.30 uur kan in
het Crown Theater Aalsmeer genoten worden van het Bevrijdings The-

Oecumenische
viering 4 mei
Aalsmeer - Op woensdagavond
4 mei zal diaken Jeroen Hoekstra
voorgaan in een korte viering in de
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55.
De dienst, die is voorbereid met de
liturgiegroep van de Raad van Kerken, begint om 19.00 uur en duurt
40 minuten. Thema is ‘De vrijheid
omarmd’. Na afloop is er de mogelijkheid aan te sluiten bij de herdenking op het Raadhuisplein.

aterconcert ‘Yes, We Meet Again’.
Nederlandse topartiesten als Mariska van Kolck, Jasper Taconis en The
Triolettes en de Koos Mark Bigband
belichten de hits uit de periode van
1930 tot 1945. Deze prachtige uitvoering met beeld en muziek, dans
en zang en de interessante weetjes
mag u niet missen. Reguliere kaartprijs 26,50 euro. Zie www.crowntheateraalsmeer.nl voor kaarten en
meer informatie.
Vrijheidslezing
Van 20.00 tot 22.00 uur verzorgt
Margriet Brandsma een vrijheidslezing in de Oude Veiling in de Marktstraat. De lezing is in samenwerking
met Boekhuis Aalsmeer. NOS journalist/schrijver Margriet Brandsma zal vertellen over haar ervaringen als verslaggever in brandhaarden en over het ‘nieuwe’ Duitsland.
In de pauze kunnen bezoekers boeken van Margriet Brandsma aanschaffen en door haar laten signeren. Entree is 5 euro per persoon inclusief een consumptie. Reserveren
kan via boekhuis@boekenhof.nl of
bel 0297-324454. Ook kaartverkoop
op de avond zelf bij de Oude Veiling
indien nog voorradig.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 4
mei houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw de Spil aan de Spilstraat 5,
zijstraat van de Bilderdammerweg. De aanvang is 10.00 uur. Iedereen is welkom en de toegang is
gratis. Koffie en thee staan klaar. Er
zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven aan zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. U/jij komt toch ook en
neem gerust iemand mee.

Foto: Loes van der Meer
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Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met Joop
Strietman.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag
dienst om 10u. Spreker Michiel
Santman. Babyoppas, kinder- en
tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u. met ds. J. Groenleer. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool. Op 5 mei 10u. dienst met
ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst
met br. Leo Bakker. Collecte: Ouderenwerk. Opvang 0-4 jaar via
oppas@dgaalsmeer.nl. Op 4 mei
19u. Oecumenische viering.
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met dhr. Van
Bloemen, Aalsmeer. Op 5 mei 10u.
dienst met ds. M. Vermeij.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. zangdienst met
dhr. E.R.H. Kramer, Aalsmeer. Organist: Fr. Baggerman. Op 5 mei
10u. dienst met dhr. P.J. Verhagen,
Harderwijk. Organist: F. van Santen.
- Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag 10u. dienst met ds.
Westerman, Aalsmeer. Organist:
Th. Griekspoor. Op 5 mei om 10u.
dienst met ds. J. Haeck uit Zeist.
Organist: J. v/d Zwaard.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. samenkomsten met
dovenvertolking en vertaling in
Engels. Spreker: Jason Upton. Babyoppas en aparte bijeenkomsten
voor kinderen. Om 19u. Baan7
jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. J. Schelhaas uit
Zwolle en 16.30u. met ds. P.A. van

op zijn privacy? Ja, in veel gevallen wel. Zo’n inbreuk is soms toegestaan, maar het OM is hiervoor wel aan regels gebonden:
zo mag de opsporingsberichtgeving alleen in bepaalde situaties
gebruikt worden en is toestemming van de (hoofd)officier van
justitie vereist. Een belangrijke
regel is verder dat het OM altijd
een zorgvuldige afweging maakt
van de verschillende belangen
die op het spel staan. Vaak gaat
het aan de ene kant om de privacy van verdachte, en aan de andere kant om het belang om de samenleving te beschermen tegen
gevaarlijke personen: als een verdachte met een duidelijk signalement voortvluchtig en vuurwapengevaarlijk is, weegt het belang
om de samenleving te beschermen zwaarder dan de privacy van
de verdachte.
Met het oog op de belangenafweging zijn we ons ervan bewust dat
berichten die eenmaal in de media terecht komen zich niet meer
gemakkelijk laten verwijderen.
Dat kan niet alleen gevolgen hebben voor de persoon van de verdachte, maar ook het slachtoffer
of eventuele getuigen.
Daarom kijken we of we de verdachte niet eerst kunnen opsporen op een manier die geen, of
een minder grote inbreuk maakt
op de privacy.
Tot slot houden we in de belangenafweging rekening met de
vraag of zo’n zwaar opsporingsmiddel wel in verhouding staat
tot de ernst van het misdrijf.

Veelen, Wormer. Op 5 mei 10u.
dienst met ds. M. Hogenbirk, gez.
in CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 17u. Woord-communieviering met N. Kuiper in Kloosterhof.
Zondag 9.30u. Eucharistieviering
m.m.v. Karmelkoor. Om 14u. Poolse dienst met Krzysztof. Op 4 mei
om 9.30u. viering in Karmelkerk
en 19u. dienst in Doopsgezinde
kerk. Op 5 mei om 9.30u. Eucharistieviering in Karmelkerk m.m.v.
Karmelkoor.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 10u.
Heilige Liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat.
Zondag 10u. dienst met ds. A.
Creemer, Kudelstaart. Tevens tienerdienst om 10u. Op 5 mei 9.30u.
dienst met dhr. M.A. Boelen uit
Rijsenhout.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. dienst met ds. J. van
Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 11u. Woco. Op 5 mei 11u.
eucharistieviering m.m.v. damesen herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst in de Parklaan
27 van september tot en met april.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw
Heliomare, Zwarteweg 98. Bijeenkomst op maandag 2 mei 20u.
met evang. Matthias Joosse.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Veel familiefilms tijdens vakantie

AGENDA

‘Carol’ en ‘Suffragette’
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Elke dag van de vakantie presenteert Bioscoop Aalsmeer
een scala aan jeugd- en familiefilms. Ook een tweetal films voor
volwassenen gaan gedraaid worden en zullen zeker indruk maken.
De film ‘Carol’ gaat over twee vrouwen, die op reis gaan door Amerika waarbij een onverwachte gebeurtenis hun beider levens overhoop gooit. Te zien vrijdag 29 april
om 21.15 uur.
Eerst kan deze vrijdag in het pluche plaatsgenomen worden voor
‘Suffragette’. Dit krachtige drama
gaat over de werkelijke strijders
bij de Suffragettes. Dat waren niet
de hoogopgeleide vrouwen uit de
hoogste klassen, maar de arbeidsters die ervoeren dat hun vreedzame protesten tot niets leidden. De

enige kans op verandering die overbleef was radicalisering en geweld.
In hun strijd voor gelijke rechten
zetten zij alles op het spel: hun banen, hun gezinnen, hun kinderen en
hun leven. Maud (Carey Mulligan)
was zo’n strijder. Het verhaal van
haar gevecht voor vrouwenrechten
is meeslepend en schokkend als
een thriller; en tegelijkertijd hartverscheurend en inspirerend. Vrijdag 29 april gaat hiervoor het licht
uit om 19.15 uur en maandag 2 mei
vanaf 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie en het
complete filmprogramma op www.
bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 of bioscoop@studiosaalsmeer en zijn te
koop in de bioswinkel in Studio’s
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15.

Zaterdagavond feestje bouwen

‘Rietveld Band’ in Joppe
Aalsmeer - De Rietveld band gaat
aanstaande zaterdag 30 april een
feestje bouwen met Irish folk, Country, Tex/Mex, Rock and Roll en alles wat de mannen leuk vinden om
te spelen in café Joppe in de Weteringstraat. Rietveld is Hans Millenaar op zang, banjo en gitaar, Leen
Mulder op fiddle en mandoline,
Ron Schalkwijk op drums en zang,

Piet van Leeuwen op bas en zang,
Dick Kuin op gitaar, banjo en zang
en Remco de Hundt op accordeon,
wasboard en overig materiaal. Het
zestal heeft er zin in en hoopt zaterdag alle fans en belangstellenden te
mogen begroeten. Kom op tijd, want
vol is vol. Het optreden begint rond
de klok van 21.30 uur en de toegang
tot Joppe is, zoals altijd, gratis.

Nacht pure en stevige techno

Nachtruis met Lolla Tek
en A++ zaterdag in N201

Zondagmiddag met special guests

Italiaans duo in The Shack
Oude Meer - Aangenaam verrast
waren ze in The Shack toen Marco Pandolfi en Federico Patarnello in de zomer van 2013 voor de
eerste keer optraden. En nu enorm
trots dat ze weer terug zijn, want deze Marco Pandolfi staat al zo’n 20
jaar aan de top van de Italiaanse
Bluesscene. Buiten Italië om is zijn
muziek ook te beluisteren op alle
radiostations wereldwijd. Hij is dan
ook de enige Italiaanse bluesmuzikant die maar liefst twee maal heeft
deelgenomen aan de International Blues Challenge in Memphis.
Op de vele grote festivals in Europa en Amerika heeft hij het podium mogen delen met grote namen
als: Kim Wilson (Fabulous Thunderbirds), Bob Margolin, Bob Corritore, The Mannish Boys, James Cotton, Paul Oscher, Alex Schultz, Junior Watson, Mud Morganfield en vele anderen. Zijn verbluffende gitaaren meesterlijke mondharmonicaspel, in combinatie met zijn prachtige stem, maakt deze sympathieke
Italiaan een bluesman van top-niveau. Pure, onvervalste, authentieke en oprechte low-down blues van
een bluesman, die zichzelf, en terecht, één van de tóp harmonicabla-

Zaterdag eerste
dorpswandeling
Aalsmeer - Zaterdag 30 april wordt
in het Centrum de eerste historische
dorpswandeling van het jaar gehouden. In de zomermaanden is er elke
laatste zaterdag van de maand een
wandeling onder leiding van gidsen
langs bijzondere punten en gebouwen in de dorpskern.
De wandeling van zaterdag 30 april
staat onder leiding van de gidsen

zers van Europa mag noemen! Samen met zijn vaste drummer Federico Patarnello én special guests Hein
Little Boogie Boy Meijer, Kim Snelten en Thomas Toussaint zorgen ze
wederom voor een middag van een
muzikaal top niveau.
Dat wordt volop genieten op zondagmiddag 1 mei. The Shack is
open vanaf 15.00 uur, aanvang band
is om 16.00 uur en de entree is 8 euro per persoon.
The Metallicas!
Op woensdag 4 mei, de avond vóór
Hemelvaartsdag, staan The Metallicas weer op het podium in The
Shack. Absoluut de allerbeste Metallica tribute, en in verband met de
dodenherdenking gaat The Shack
deze avond open om 20.30 uur. Op
zondag 8 mei: Johnny Mastro & The
Mama’s Boys, een regelrechte sensatie uit Amerika! Zaterdag 14 mei
is het de beurt aan de Hucksters om
The Shack weer op z’n kop te zetten,
en op 2de Pinksterdag, maandag 16
mei, staat er een meesterlijke tribute to Stevie Wonder in Oude Meer!
Voor alle informatie ga je naar www.
the-shack.info. Adres is Schipholdijk 253b in Oude Meer.
Joop Kok en Jan van Veen. De wandeling start om 11.00 uur en duurt
ongeveer vijf kwartier. Startpunt is
het VVV-agentschap in het Boekhuis, Zijdstraat 12. Deelname kost
3,50 euro en een plaats reserveren kan via info@beleefaalsmeer.nl
of door te bellen naar het Boekhuis,
tel. 0297-324454. De Aalsmeerse dorpswandelingen 2016 vinden
naast 30 april tevens plaats op de
zaterdagen 28 mei, 25 juni, 30 juli,
27 augustus en 24 september en reserveren is mogelijk.

Expositie in Fort met Flower Festival

Aalsmeer Photo: ‘Daar
word je blij van’
Aalsmeer - Een nieuwe wedstrijd
presenteert Aalsmeer Photo. Dit
keer wordt inwoners gevraagd foto’s
te maken en in te leveren rond het
thema ‘Daar word je blij van’. Waar
word jij/u blij van? Van het zonnetje
in het voorjaar, van een goed glas
wijn of een diner met vrienden, van
onschuldig spelende kinderen of
een vaartocht over de Westeinderplassen met in het vizier de waterto-

Schilderijen van
Francien Valk
Aalsmeer - Vanaf donderdag 28
april is in het Oude Raadhuis in de
Dorpsstraat een nieuwe tentoonstelling te bewonderen. Dit keer
kan genoten worden van schilderij-

ren? Tot eind mei kunnen ‘blije’ foto’s gestuurd worden naar de website www.aalsmeerphoto.nl.
De jury, bestaande uit Janna van
Zon van het Huiskamermuseum en
Patrick Spaander van Foto de Boer,
maakt een selectie van alle inzendingen en deze foto’s gaan deel uit
maken van de expositie in Fort Kudelstaart tijdens het Aalsmeer Flower Festival op 18 en 19 juni.
en en tekeningen van Francien Valk.
De expositie wordt zaterdag 30 april
om 16.00 uur officieel geopend door
Marijke Mous en publiek is van harte welkom. Een kijkje gaan nemen
kan tot en met 12 juni iedere donderdag tot en met zondag tussen
14.00 en 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9. De toegang is gratis.

Aalsmeer - Zaterdag 30 april editie
vijf van Nachtruis; Aalsmeer heeft
het Techno virus flink te pakken gekregen na de intense en zeer geslaagde vorige editie. De zaal van
N201 wordt wederom omgetoverd
tot een onvervalste rave cave waar
je tot in de hele kleine uurtje lekker
los kan op de heetste techno van dit
moment.
Nachtruis staat voor een nacht pure,
stevige techno voor echte liefhebbers waar alles in zit wat zo’n feest
nodig heeft: lekker geluid, subtiele
lichtshow en een ontspannen, ongedwongen sfeer. N201 is inmiddels een locatie met een rijke geschiedenis van lange nachten vol
intense feestjes en dus bij uitstek
geschikt voor dit concept. Naast
de uit Kudelstaart afkomstige, vaste Nachtruis resident dj’s Meneer
Marcel en Jor-Dy, heeft de organisatie wederom een aantal artiesten
van hoog niveau uitgenodigd voor
deze editie: De Oekraïense schoonheid Lolla Tek is niet alleen een geweldige DJ, haar producties worden
nu ook opgepakt door ’s werelds
grootste Techno artiesten als Richie
Hawtin. Ze produceert voor diverse labels als The Manifesto Music,
Funk ’n Deep records en Consumed
Music. Tevens is ze genomineerd
voor de ‘Gouden Kabouter’ award in
Paradiso Amsterdam. A++ (Aplusplus) komt ook uit Oost Europa en
wel uit Roemenië. Hij draait regelmatig in Amsterdam, maar vliegt
net zo gemakkelijk naar Bulga-

rije (9 april) of naar Sonar Barcelona in juni. Naast het drukke DJ bestaan produceert hij voor diverse labels als SCI+TEC, Consumed Music
of Intacto. Op 30 april geven Lolla
Tek & A++ een exclusieve ‘back to
back’ set in N201 en zullen alle partygangers in hogere sferen brengen.
Sub Division bestaat uit het Amsterdamse duo Souris & Lexed wat
sinds 2013 met elkaar samenwerkt.
Ze vielen op met hun optredens in
Pand 14 en Radion waar ze vaak samen met hun vriend Ringo Live in
de line-up stonden en heel wat zieltjes voor zich hebben gewonnen.
De vorige editie was het erg druk,
het is verstandig om je kaarten
vooraf te kopen in de voorverkoop
via nowonlinetickets.nl. Kaarten in
de voorverkoop kosten 10 euro inclusief fee. Aan de deur is de entree 12,50 euro. Minimumleeftijd is
18 jaar en legitimatie is verplicht.
Meer info op de facebookpagina
van Nachtruis.

Exposities
Zaterdag 30 april:
* Veiling in Historische Tuin om 15u
en twee tentoonstellingen. Open:
dinsdag t/m zondag 10 tot 16.30u.
* Crash Museum in fort Aalsmeerderbrug open van 11 tot 16u.
Vanaf 30 april:
* Schilderijen en tekeningen van
Francien Valk in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat. Open: donderdag t/m
zondag 14-17u. Zaterdag openin
gom 16u. door Marijke Mous. Expostie tot en met 12 juni.
Tot en met 22 mei:
* Expositie met schilderijen, foto’s,
beelden en glaskunst in galerie
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open
zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Tot eind juni:
* Foto’s Simone Versteeg en Juliëtte
Dietvorst bij Makelaardij Karin Eveleens, Punterstraat.

taalt dan geen 28 euro, maar 23,80
euro per kaartje. Wil je je moeder
nog meer verwennen? Boek dan het
theater arrangement dat het theater
samen met Restaurant Eetze aanbiedt. De kaarten zijn te koop via
de website crowntheateraalsmeer.
nl, telefonisch via 0900-1353 en verkrijgbaar bij de lokale verkooppunten Espago in de Ophelialaan en
‘t Boekhuis in de Zijdstraat en de
Marskramer te Kudelstaart of op 8
mei vanaf 14.00 uur bij de kassa in
het theater.
Rick FM Black Saturday
De komende weken kun je bij Rick
FM kaartjes winnen voor ‘The Soul
of Motown’. Beantwoord de vraag
op de website van Rick FM, dan
maak je kans op kaarten voor deze swingende voorstelling. Op zaterdag 7 mei tijdens Rick FM Black Saturday worden de prijswinnaars bekend gemaakt. Je hoort dan de hele dag muziek van Motown, Atlantic
Records en vele andere maatschappijen die belangrijk zijn geweest
voor de ontwikkeling van de ‘zwarte’ popmuziek.

Diversen
Donderdag 28 april:
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Sjoelavond BV Oostend in Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Vrijdag 29 april:
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Zaterdag 30 april:
* Historische Dorpswandeling in
Centrum. Start 11u bij VVV in Boekhuis, Zijdstraat. Gidsen Joop Kok en
Jan van Veen.
Zondag 1 mei:
* Inloop voor 65+ers bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55 van
15 tot 16.30u.
Maandag 2 mei:
* Workshop bij Videoclub ‘Filmen
op vakantie’ in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Veiling en lezing ‘Van Fort naar
vliegveld Schiphol’ bij Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
Dinsdag 3 mei:
* Fietstocht PCOB en ANBO. Vertrek bij Parochiehuis, Gerberastraat
om 13.30u.
* Dartcompetitie in het Middelpunt,
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 4 mei:
* Inloop van 9.30 tot 12u. in Oost-Inn
in de Mikado, Catharina Amalialaan.
* Koffieochtend in de Spil Kudelstaart, Spilstraat vanaf 10u.
* Kinderbingo bij BV De Pomp in ‘t
Baken, Sportlaan 86 vanaf 14u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Nationale herdenkingen in Centrum, Oosteinde en Kudelstaart
* Biertapwedstrijd voor amateurs in
café Joppe, Weteringstraat v/a 21u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Zaterdag 30 april:
* T met AB in Welkom Thuis, Stommeerweg van 15 tot 17u.
Donderdag 5 mei:
* Vrijheidslezing Margriet Brandsma, correspondente NOS, in De Oude Veiling, Marktstraat vanaf 20u.
Dinsdag 10 mei:
* Vergadering commissie Ruimte en
Economie in gemeentehuis v/a 20u.
Donderdag 12 mei:
* Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur in gemeentehuis vanaf 20u.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP

AANBIEDING:

Western gitaar
‘Cort’ met element
€ 234,-

Viool 4/4
‘Leonardo’ (blauw)
€ 158,-

Mondharmonica
‘Belcanto’ blues
€ 6,80

Groot assortiment
flightcase materiaal

KOOPJE:

‘The Soul of Motion’ in
Crown Theater Aalsmeer

Speciale moederdag-actie
Omdat het 8 mei moederdag is,
biedt Crown Theater Aalsmeer 15%
korting op de reguliere kaartprijs als
u minimaal 2 kaarten koopt. U be-

Films
Vrijdag 29 april:
* Film ‘Suffragette’ in bioscoop
Aalsmeer, Van Cleeffkade vanaf
19.15u. Ook Maandag 2 mei 20u.
* Film ‘Carol’ in bioscoop Aalsmeer
vanaf 21.15u.
Zaterdag 30 april:
* Filmavond in cultureel café Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
Maandag 2 mei:
* Film ‘The Book Thief’ in ‘t Baken,
Sportlaan 86 vanaf 20u.
Dinsdag 3 mei:
* Film met inhoud bij Zin-Inn in
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55
vanaf 20u.

NIEUW

Motown muziek met moederdag

Aalsmeer - De enige echte sexy
soulshow die garant staat voor een
middag genieten en swingen. Soulmuziek leeft! Dat bewijst ‘Soul of
Motown’ met de zesde show. Het
kippenvelgevoel bereikt hier zelfs
het achterste balkon. Beleef opnieuw alle herkenbare soulsounds
uit Motown. Een swingende theatershow met een fantastische band,
drie zangers, een zangeres, dans en
volop glitter en glamour op zondag
8 mei in Crown Theater Aalsmeer
vanaf 15.00 uur.
Motown geeft in de jaren zestig een
geheel eigen sound aan R&B, pop
en soulmuziek. Er borrelen herinneringen op als deze muziek klinkt.
Evenals gedacht wordt aan de sterren die Motown de wereld in stuurden, zoals The Jackson Five, The Supremes, Marvin Gaye, The Temptations, Martha Reeves en The Vandellas.

Muziek/Show
Zaterdag 30 april:
* Rietveld Band live in café Joppe,
Weteringstraat vanaf 21.30u.
* Nachtruis, technofeest, in N201,
Zwarteweg vanaf 22u.
Zondag 1 mei:
* Italiaans duo Pandolfi en Patarnello met special guests in The Shack,
Schipholdijk 253, Oude Meer, 16u.
Dinsdag 3 mei:
* Prinsessia Show voor kinderen in
Crown Theater Aalsmeer vanaf 14u.
Donderdag 5 mei:
* Bevrijdingsconcert ‘We meet
again’ in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade vanaf 15.30u.
Zondag 8 mei:
* The Soul of Motion in Crown Theater Aalsmeer vanaf 15u.

Tot en met 20 juli:
* Expositie Sunny Neeters in gemeentehuis. Rondleidingen op 11
mei en 17 juni.

TIP:

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

Bierwedstrijd voor amateurs
Aalsmeer - Op woensdag 4 mei organiseert café Joppe haar jaarlijkse
biertapwedstrijd voor amateurs. Het
is alweer de zestiende editie. Er zal
in verschillende rondes worden getapt. Naast een goed biertje tappen
dienen de deelnemers ook te letten
op het serveren van het drankje.
De uiteindelijke drie winnaars worden getrakteerd op mooie prijzen
van Heineken, onder andere een VIP
arrangement van een concert naar
keuze. Elke deelnemer ontvangt een
leuke attentie van de biermagnaat.

Opgeven kan achter de bar of door
een mailtje te sturen naar jan@joppe.nl. Op de avond zelf opgeven, is
eventueel ook mogelijk. Maar, vol
is vol. Er kunnen maximaal veertig
personen deelnemen.
In verband met de dodenherdenking begint de tapwedstrijd een
half uur later dan andere jaren. Om
21.00 uur, in plaats van 20.30 uur,
mag de eerste deelnemer een biertje tappen. Uiteraard is publiek (ter
aanmoediging) ook van harte welkom.

Magische Loge komt terug
Aalsmeer - In The Club van het
Crown Theater heeft de Magische
Loge een aantal maanden het landelijke publiek vermaakt met een
optreden dat soms tot een opperste verbazing leidde. Donderdag 21
april was voorlopig het laatste optreden, maar zoals het er nu naar
uitziet zijn de goochelende standup comedians volgende seizoen
weer van harte welkom. De formule: goed gebekt zijn en ook nog
van alles kunnen laten verdwijnen
of te voorschijn laten komen, weten degenen die op de show afkomen goed te waarderen. Applaus,
ah’s en oh’s, ‘Dat kan toch niet waar
zijn’ en ‘Ik zit er met mijn neus bovenop’ en meer van deze uitlatingen die horen wanneer je er als kijker niets van snapt, valt de mannen
op het podium ten deel. Zij genieten daar zichtbaar van. Regelmatig
wordt er iemand vanuit het publiek

op het toneel gevraagd, veel overredingskracht hebben zij daar niet
voor nodig. Het blijkt best mee te
vallen om eens in de schijnwerpers
te staan. De napret bij de ‘slachtoffers’ is groot, dat telt overigens ook
voor de artiesten. Als koeien die de
hele winter op stal hebben gestaan
dartelen zij na de voorstelling tussen het publiek door. Onze Nederlandse komiek van de buitencategorie - André van Duin - ziet het
allemaal eens glimlachend aan. Natuurlijk wil hij wel op de foto met de
crew. ‘Ja, ook hij had genoten.’ De
komende zomer zal ook zeker gebruikt worden voor het bedenken
van nieuwe teksten en stunts. Want
stil zitten is er bij de mannen niet bij,
zij hebben een veel te leuk vak. En
zolang het publiek zich zo enthousiast toont en in groten getale komt
kijken en luisteren gaan zij door!
Janna van Zon

28 april 2016

officiële mededelingen
gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden balie burgerZaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch 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. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
Wijkinformatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op Website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afspraken burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de commissievergadering
over een geagendeerd onderWerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de 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 vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. 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 binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
calamiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
Facebook “f ” Logo

meer info
Volg ons op Facebook en Twitter.
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Facebook “f ” Logo

bekendmakingen snel en makkelijk
te vinden op WWW.overheid.nl
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle officiële publicaties
en bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
hoe blijft u op de hoogte?
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van
alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig
vindt.
- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik op
het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar vindt u
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en directe
links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, maar
ook per thema of op de kaart;
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email;
- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De app
van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
geWijZigde openingstijden gemeentehuis
gewijzigde avondopenstelling op 4 mei
In verband met Dodenherdenking is de avondopenstelling van
woensdag 4 mei verplaatst naar dinsdag 3 mei. Dienstverlening
aan de balies vindt op 4 mei plaats van 8.30-14.00 uur
5 en 6 mei
Op donderdag 5 mei (Hemelvaart en
Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis gesloten.
Het gemeentehuis is vrijdag 6 mei ook
gesloten.
pinksteren
Op maandag 16 mei (2e Pinksterdag)
is het gemeentehuis gesloten.
inzamelen afval Op www.afvalkalender.meerlander.nl
staan de gewijzigde inzameldagen.
ambtshalve opnemen adresgegevens onbekend in
de basisregistratie personen (brp)
voornemen opschorten bijhouding persoonslijst
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land Onbekend”.
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

Geboortedatum

Datum
voornemen

Kozlovskis
Seńkowski

J.
L.

08-04-1986 19-04-2016
19-12-1988 19-04-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken 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
rectificatie, aanvraag ontvangen
- Oosteinderweg 261a, 1432 AV (Z-2016/019846), het verbouwen van een bovenwoning tot 5 appartementen. In de
bekendmakingen van 14 april 2016 gepubliceerd met een
onvolledige omschrijving van de werkzaamheden.
- Kudelstaartseweg 211, 1433 GG (Z-2016/020716), het bouwen van een aanbouw naast de woning t.b.v. bijkeuken en
schuur. Toelichting In de bekendmakingen van 21 april jl. is
een foutief zaaknummer vermeld.
rectificatie, procedure afgebroken
- Cyclamenstraat 54, 1431 SC (Z-2016/017160), het plaatsen
van een dakopbouw op de 2e verdieping. Aanvraag is ingetrokken.
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 sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een
beroepschrift worden ingediend.
- Stommeerkade 35, 1431 EK (Z-2016/022921), het plaatsen
van twee dakkapellen aan de voorgevel
- Begoniastraat 86, 1431 TE (Z-2016/022930), het tijdelijk
plaatsen van een container
- Tartinihof 20, 1431 ZT (Z-2016/023135), het vergroten van
een balkon
omgevingsvergunning, beslistermijn verlengd
Toelichting Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het
eerste lid bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag
is met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Mijnsherenweg 56, 1433 AT (Z-2016/01217), het plaatsen
van twee dakkapellen op de voorgevel en het wijzigen van
kozijnen aan de voorzijde
omgevingsvergunning, vergunning ingetrokken*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) in te trekken. Tegen de intrekking 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:
- Zijdstraat 49, 1431 EB (Z-2013/061104), het plaatsen van
reclame en het plaatsen van nieuwe kozijnen met openslaanCMYK / .eps

de deuren. Vergunning bekend onder Z-2013/045206 wordt
gedeeltelijk ingetrokken. Verzonden: 19-04-2016.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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 moet doen leest u in het groene kader
aan de onderkant van deze advertentie:
- Gebied Polderzoom, tussen Spoorlijnpad en Burgemeester
Kasteleinweg, kadastrale perceel nummer 6704, sectie C,
(Z-2016/012057), het saneren van het gebied Polderzoom,
inclusief aanleg en dempen watergangen en het ophogen en
aanvullen van het gebied). Verzonden: 19-04-2016
- Koningsstraat 183, 1432 PM (Z-2016/014489), het plaatsen
van een dakkapel aan de voor- en achtergevel en plaatsen
van een dakraam aan de achterzijde. Verzonden: 19-042016.
- Gerberastraat 2, 1431 SB (Z-2015/068083), het brandveilig
gebruik t.b.v. Jozefschool. Verzonden 19-04-2016.
kennisgeving ontwerpbeschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
omgevingsvergunning***, conceptvergunning gereed
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
zij in het kader van de Wabo voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen. Tegen het ontwerp van dit besluit kunt
u een zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 april gedurende zes weken ter inzage bij
de balie bouwen van het gemeentehuis.
- Uiterweg 266, 1431 AV (Z-2015/064893), het bouwen van
een huis. De gevraagde woning is in overeenstemming met
de bouwregels, maar in strijd met het Luchthaven Indeling
Besluit. De inspectie Leefomgeving en Transport heeft een
verklaring van geen bezwaar afgegeven. Er zijn dan ook geen
ruimtelijke bezwaren. Verzonden: 29-04-2016.
besluit genomen, aanvraag is buiten behandeling
gesteld*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
is gesteld. 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:
- 1e J.C. Mensinglaan 29 b, 1431 RV (Z-2016/015464), het
verbreden van de oprit naar de parkeerplaatsen. Verzonden:
18-04-2016
geweigerde omgevingsvergunning, reguliere procedure*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen 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.
verleende ligplaatsvergunningen voor woonarken*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende ligplaatsvergunning(en) is/zijn 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.
procedure afgebroken, aanvraag buiten behandeling
gesteld *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling
is gesteld. 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:
- 1e J.C. Mensinglaan 29B, 1431 RV (Z-2016/015464), het
verbreden van de oprit naar de parkeerplaatsen. Verzonden
18-04-2016
meldingen ontvangen
- Mr. Jac. Takkade 36, 1432 CB (Z-2016/022200), het verwijderen van asbesthoudende afval
- Sportlaan 60, 1431 JA (Z-2016/022471), het verwijderen
van asbesthoudende golfplaten
- Monteverdilaantje 8, 1431 ZJ (Z-2016/022634), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Hugo de Vriesstraat 58, 1431 KC (Z-2016/022497), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Nassaustraat 26, 1432 HB (Z-2016/022949), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
meldingen akkoord
- Julianalaan 86, 1432 HX (Z-2016/021321), het verwijderen
van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Monteverdilaantje 8, 1431 ZJ (Z-2016/022634), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Hugo de Vriesstraat 58, 1431 KC (Z-2016/022497), het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een mutatiewoning
- Mr. Jac. Takkade 36, 1432 CB (Z-2016/022200), het verwijderen van asbesthoudend afval op openbare weg
- Aalsmeerderweg 245, 1432 CG (Z-2016/021250), het in werking hebben van een mobiele puinbreker van week 18 t/m
week 30 t.b.v. sloopwerkzaamheden
- Sportlaan 60, 1431 JA (Z-2016/022471), het verwijderen
van asbesthoudende golfplaten
meldingen, niet akkoord
- Mijnsherenweg 24 D 1, 1433 AS (Z-2016/019579), melding
brandveilig gebruik t.b.v. de hallen voor logistiek en opslag
ligplaatsvergunning, vergunning verleend
- Kudelstaartseweg 226WS8, 1433 GR (Z-2016/013194), het
vervangen van huidig woonschip door nieuw woonschip en
wijziging tenaamstelling. Verzonden: 18-04-2016
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan
plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Sportlaan 43, 1431HW (Z-2016/021490), Jeugdkamp AV
Aalsmeer van 10 tot 12 juni 2016, ontvangen 11 april 2016

- Westeinderplas en het starteiland (Z-2016/021368) 6-uurs
van de Westeinder op 12 juni 2016, ontvangen 12 april 2016
- Op en langs de speelvelden aan de Snoekbaarsstraat (Z2016/022128), Bobbie’s Buitenspeeldag 2016 op 8 juni
2016, ontvangen 14 april 2016
- Kudelstaartseweg 26, 1431GA (Z-2016/021976) Plux-Uithoorn Les Mills Release Westeinder op 9 juli 2016, ontvangen 14 april 2016
evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders 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.
- Kudelstaartseweg 239, 1433GH (Z-2016/017453), Koningsdag op 27 april 2016, verleend 19 april 2016
- Diverse straten door Kudelstaart (Z-2016/016240), Avondvierdaagse Kudelstaart van 6 tot en met 9 juni 2016, verleend 14 april 2016
- Surfeiland (Z-2016/009288), Oude Deuren Surfcup op 3 juli
2016, verleend 19 april 2016
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
exploitatievergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Pontweg 28, 1432BX (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., ontvangen 13 april 2016
terrasvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Pontweg 28, 1432BX (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., ontvangen 13 april 2016
drank- en horecavergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning
is aangevraagd:
- Pontweg 28, 1432BX (Z-2016/021396), Steiger 28 B.V., ontvangen 13 april 2016
ter inZage
t/m 28-04-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ met de
bijbehorende stukken (op voormalige terrein
van de kwekerij en aangrenzende terrein van de
voormalige gemeentewerf aan de Zwarteweg 69
woningen ontwikkelen)
t/m 29-04-16 Wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijziging” (bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroordweg 33 te Aalsmeer)
t/m 06-05-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de
ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebied 4.
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, de
ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop
betrekking hebbende stukken in afwijking van
het bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005,
herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebieden
1 en 2, deelgebied 3 en deelgebied 4.
t/m 06-05-16 Ontwerp van het bestemmingsplan ‘WoonarkenUiterweg 180’ en het ontwerp van het bestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan
Woonarken’ met de bijbehorende stukken
t/m 26-05-16 Aanvraag omgevingsvergunning, ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en de
ruimtelijke onderwijking in afwijking van het
bestemmingsplan Stommeer, Berkenlaan naast
huisnummer 26
t/m 01-06-16 Bekendmaking MeerJarenBegroting 20172020_ODNZKG en Eindrapportage 2015 Jaarverslag en –rekening ODNZKG voor Aalsmeer (Z2016/020217)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur
op afspraak 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 verzending 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 belanghebbende binnen zes weken, na de dag
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

voor meer informatie: WWW.aalsmeer.nl

08 Nieuwe Meerbode

• 28 april 2016

Kracht van woorden/boeken groot!

Cultuurpunt Aalsmeer zoekt
ambachtelijke kunstenaars

Film ‘The Book Thief’ in
Het Baken maandag
Aalsmeer - Maandagavond 2 mei
wordt de film ‘The Book Thief’ naar
de gelijknamige roman van Marcus Zusak vertoond. Het boek is bekroond met verschillende prijzen,
onder andere met The best international book of the year” in 2008. Liesel (Sophie Nélisse) is een bijzonder
meisje van communistische ouders.
Ze wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog geadopteerd door een Duits
echtpaar (Geoffrey Rush en Emily
Watson). Eén van haar geliefde bezittingen is een zwart boekje dat zij
vond op het graf van haar broertje.
Liesel kan echter niet lezen, maar
haar adoptievader geeft haar les en
zij ontwikkelt een passie voor boeken. Zij vindt een vriend in de bij
hen ondergedoken Joodse Max. Zij

ontwikkelt zich tot een gewiekste
boekendief. Tijdens de verwoestende bombardementen bieden woorden en fantasie in de schuilkelder
een uitweg om te ontsnappen aan
de werkelijkheid.
Na de aanslag in 1943 is Liesel de
enige overlevende in de straat. Waar
is Max? Dit meeslepende verhaal
vertelt niet alleen heel beeldend
de situatie in Duitsland tijdens de
Tweede Wereldoorlog, maar ook hoe
groot de kracht van woorden/boeken kan zijn.
‘The Book Thief’ begint om 20.00
uur in Het Baken aan de Sportlaan
86. Inloop met koffie of thee vanaf
19.45 uur. Voor een bijdrage in rechten van vertoning wordt 5 euro per
persoon gerekend.

Optreden zanggroep Musica
als verjaardagscadeau
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
21 april had zanggroep Musica het
genoegen op te mogen treden bij
Ons Tweede Thuis. Eén van de clienten vierde zijn verjaardag en had
tijdens een eerder optreden zanggroep Musica gezien en daar zo van
genoten, dat hij graag de andere clienten wilde trakteren op een optreden van deze zanggroep. Al met al
was het een heel gezellige ochtend.
De betreffende cliënt had zich, net
als de zangers en zangeressen van
zanggroep Musica, feestelijk uitgedost. Regelmatig mocht hij meezingen en natuurlijk werd voor hem
‘Lang zal hij leven’ gezongen. Zowel de zangers als de mensen van

Ons Tweede Thuis hebben van het
optreden genoten. Zanggroep Musica zingt muziek van verschillende
operettes en Nederlandstalige meezingers als ‘Tulpen uit Amsterdam’.
Spreek dit genre u aan en vindt u
het leuk om af en toe in onder andere bejaardenhuizen en zorgcentra op te treden? Misschien is zanggroep Musica dan wel iets voor u!
Belangstellenden kunnen vrijblijvend een repetitie bijwonen. Zanggroep Musica repeteert op de
woensdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in het Hoge Heem in Uithoorn.
Voor vragen kan contact opgenomen worden met voorzitter Kees
Oskam via c.oskam33@kpnmail.nl.

Meezingmiddag met koor
‘Zomaar Gewoon’
Amstelveen - Het nog jonge koor
‘Zomaar Gewoon’ heeft met veel
enthousiasme de Korendag Amstelveen afgelopen 19 maart georganiseerd. “Het is overweldigend
om te zien hoeveel plezier iedereen beleeft aan het zingen. Bovendien is zingen gezond voor lijf en leden. Het verhoogt de weerstand en
verlaagt de stress”, aldus de dirigent
van het koor. Om nog meer mensen te laten ervaren wat zingen met
je doet wordt op zondag 1 mei een

meezingmiddag georganiseerd. Een
middag vol Nederlandstalige liedjes,
die garant staan voor sfeer en gezelligheid. Tekstboekjes liggen klaar.
Tussendoor zal er genoeg tijd zijn
voor het bestellen van een drankje
en een hapje.
Geen enkele drempel, gewoon een
zondagmiddag heerlijk komen zingen in het bargedeelte van Ontmoetingscentrum De Meent aan Orion 3
in Amstelveen. Aanvang 15.00 uur.
Entree gratis!

Even op vakantie in eigen dorp

Rozen uit Ecuador voor
Mariachi Tierra Caliente
Aalsmeer - De laatste voorstelling
van het seizoen bij Bob & Gon afgelopen zondag 24 april werd om
meerdere redenen een heel bijzondere. Opnieuw een geheel uitverkocht theater, het lijkt een traditie te
worden. Begrijpelijk dat daarom al
vele abonnementen voor het seizoen
2016-2017 werden gereserveerd. Op
eigen verzoek komt Cor Bakker terug en wanneer Peter van Eijck de stuwende kracht van het Theater- deze woorden uitspreekt gaat er
een luid gejuich op. Ook jazz zangeres Laura Fygi en Sven Ratzke hebben al toegezegd. Het belooft - neen
- het wordt weer vanaf half oktober
2016 tot half april 2017 opnieuw een
heerlijk Bob&Gon seizoen. De eindvoorstelling was er één om in te lijsten. Orchestra Mariachi Tierra Caliente wist de zaal zo op te zwepen
dat Wilbert Streng - levenspartner
van gastheer Bob - verzuchtte: “Jammer dat er stoelen staan, wat dit is
nu een heerlijke gelegenheid om te
dansen.” Werkelijk niemand kon bij
deze muziek stil blijven zitten. Mariachi muziek is een paar eeuwen oude traditionele volksmuziek. Het is
muziek bedoeld om op te dansen.
Wanneer een Mexicaans dorp feest
vierde, werden er op het dorpsplein
vier grote wijnvaten geplaatst met
daarop een paar stevige planken,
de dansers werden door de luisterende dorpsbewoners met handgeklap en meezingen aangemoedigd.
De klanken waren tot ver in de valleien te horen en dan wist men: daar
is het feest! En zo gebeurt het nog
steeds. In Nederland was in de jaren vijftig Mexicaanse muziek zeer
populair. Bij veel van de aanwezigen zal bij het horen van de melodieën een gevoel van nostalgie zijn
boven gekomen, als kind luisterden
hun ouders naar deze vrolijke klanken en kijk hoe blij zij er nu ook zelf
van worden, dat bewees het meezingen en meedeinen. Volksmuziek
is van alle tijden!
Donatie weeshuis in Ecuador
In de pauze overhandigde gastheer
Bob aan Rens van den Heuvel en
zijn vriendin Sarah een cheque met
een waarde van 700 euro. Aan deze
cheque hebben alle Bob & Gon bezoekers van het afgelopen seizoen
een bijdrage geleverd. Vanwege het
eerste Crown Theater lustrum werd
er 1 euro van het toegangsbewijs
bestemd voor het weeshuis San Vincente de Paul in Quinto Ecuador. Het
weeshuis zelf bestaat al 140 jaar en
Huib van Veen - hij sponsort iedere Bob & Gon voorstelling de rozen
afkomstig uit Equador die er op ta-

fel liggen en de altijd weer door Bob
prachtig gearrangeerde boekboeketten voor de artiesten - heeft zich
het lot van deze kinderen aangetrokken en verleent het weeshuis sinds
jaren financiële ondersteuning. Rens
en Sarah werken beide bij zijn bedrijf Four Seasons Quality en hebben
het weeshuis namens het bedrijf bezocht. Zij hebben gezien waaraan de
donaties worden besteed. De kinderen worden letterlijk uit de goot
worden gehaald en hen wordt in het
weeshuis een toekomst geboden. Zij
krijgen onderwijs, gezond eten, een
veilig dak boven hun hoofd. Voor de
wat ouderen worden er naaimachines aangeschaft, zij kunnen nu zelf
hun kleding maken en verkopen op
de markt waardoor in eigen onderhoud kan worden voorzien.
Mexicaanse liefde
Hoe de Mexicanen de liefde beleven werd na de pauze duidelijk.
Daar hoef je in Nederland niet om
te komen. In alle vroegte staat daar
de verliefde Mexicaanse troubadour
onder het balkon om zijn geliefde toe te zingen. In ons kikkerlandje kan je dan een pan water over je
hoofd krijgen of een bloempot op je
kop. Ach ja ’s lands wijs ’s lands eer.
Toch was er van die Hollandse nuchterheid aan het einde van het optreden weinig te merken. Ondanks de
beperkte ruimte werd er gedanst,
werden de vijf muzikanten overladen met rozen die vanuit het publiek
werden gegooid, gesmeekt om nog
een liedje. De mannen konden en
wilden er niet onderuit. Zo een ‘dank
je wel’ was hen niet veel eerder overkomen. Hoewel zij in 1980 toch ook
een nooit te vergeten moment hadden beleefd. Tijdens het optreden
voor ZKH Prins Bernhard - hij was
dol op Mariachi muziek - wisten zij
de prins zo te ontroeren dat de tranen hem over de wangen liepen. Het
werd met trots aan gememoreerd.
Bij het laatst gespeelde nummer van
de warmbloedige middag haalde de
violist alles uit de kast, de trompettist liet niet alleen prachtige trompet
klanken horen, maar ook dat hij beschikt over een prachtige stem. De
gitaristen speelden de sterren uit de
hemel en het publiek zong, zwaaide en danste. De speciaal voor deze
middag gemaakte Mexicaanse hapjes vonden veel aftrek. Door de geuren van de taco’s waande je je op
een Mexicaanse marktje. Zondag 24
april waren de bezoekers van Bob &
Gon even op vakantie in eigen dorp.
Dankzij de voortreffelijke muzikanten van Mariachi Tierra Caliente.
Janna van Zon

Op 15 mei in Crown Theater Aalsmeer

Nog 50 kaarten beschikbaar
voor voorstelling Simone

‘Eitje’ in Poppentheater
Amstelveen - Stel je voor: een actiefilm, maar dan in het echt. Met
één van de saaiste actiefiguren
ooit: een eitje. Een eitje waar niemand mag aankomen. Niemand! Dit
saaie eitje wordt bewaakt door twee
oersaaie suppoosten in een museum. Het is er zo saai dat je bijna in
slaap valt. En dan opeens zit je middenin een achtervolging. Eitje is een
droogkomische voorstelling, met
minimale middelen en huis-tuin-

en-keukenmagie.
Aangekondigd
voor kinderen van drie jaar en ouder, maar kinderen van acht zullen
er ook veel plezier aan beleven. Net
zoals ouders trouwens.
‘Eitje’ is op maandag 2 mei twee
keer te zien in het Amstelveens Poppentheater. De eerste voorstelling
is om 11.00 uur en de tweede om
14.30 uur. Reserveren kan via 0206450439 of via www.amstelveenspoppentheater.nl

Film met inhoud
bij de Zin-Inn

een filmavond. De Zin-Inn toont een
aantal keer per jaar filmhuisfilms,
met mogelijkheid tot discussie achteraf. Voor informatie over de titel of
inhoud van de film en de filmagenda
kan een mail gestuurd worden naar
filminn@dgaalsmeer.nl. De vrijwillige bijdrage is 5 euro inclusief koffie
of thee. De zaal is open vanaf 19.30
uur, aanvang van de film is 20.00 uur.

Aalsmeer - Lekker avondje naar
een film met inhoud? Kom dan
naar de Film-Inn! De Zin-Inn van de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer
organiseert op dinsdag 3 mei weer

Aalsmeer - De verschuiving van de
datum van de voorstelling van Simone Kleinsma van 15 april naar 15
mei aanstaande is nog een hele klus
geweest voor de vrijwilligers van het
Crown Theater. Maar bijna iedereen is op tijd bereikt, waardoor nog
slechts een handvol bezoekers voor
een gesloten deur stonden. Deze
werden met een kopje koffie opgevangen. De kaarten van mensen die
niet op de nieuwe datum zondag 15
mei om 20.00 uur aanwezig kunnen
zijn, gaan per direct in de verkoop.
Als u nog naar de prachtige onewoman voorstelling van Simone
Kleinsma wilt, moet u er snel bij zijn.
Kaarten gaan alleen voor de regu-

liere prijs van 32 euro per stuk en
alleen online via de website: www.
crowntheateraalsmeer of bel met
0900-1353. Voor alle duidelijkheid,
als u al in bezit van een kaart voor
15 april, dan is die geldig op de
nieuwe datum.

Workshop bij Videoclub
‘Filmen op vakantie’
Aalsmeer - De Videoclub Aalsmeer
organiseert op maandag 2 mei een
workshop ‘Filmen op vakantie’. Ga
je de komende maanden op vakantie en neem je de camera mee? En
dan kom je thuis, hoe ga je dat even
leuk in elkaar monteren? Niets is
leuker als je van vakantie terug komt

en je het opgenomen filmmateriaal
tot een kort filmpje kunt monteren.
En als je het dan op You tube, Facebook of Instagram met je familie en vrienden kunt delen dan heb
je het helemaal gemaakt. De Videoclub Aalsmeer wil op de laatste clubavond van dit seizoen haar

Aalsmeer - Van 28 mei tot en met
5 juni vindt de landelijke Week van
de Amateurkunst plaats. De voorbereidingen van de plaatselijke invulling in Aalsmeer verlopen voorspoedig. Op de startdag, zaterdag
28 mei, zal Aalsmeer bruisen van de
activiteiten. In de burgerzaal van het
gemeentehuis is er vanaf 13.00 uur
een inloopconcert van koren, orkesten, een dansgroep en leerlingen van diverse cursussen. Op het
naastgelegen Drie Kolommenplein
zullen, in samenwerking met poppodium N201, diverse bandjes, DJ’s,
singer songwriters enzovoort optreden.
Stoepkrijten
Op het Molenplein kunnen de jongsten hun talent tonen bij de stoepkrijtkleurwedstrijd, die samen met
het Jeugd Cultuurfonds wordt georganiseerd, workshops volgen van
De Werkschuit en hun stem uit-

brengen op de nieuwe kinderburgemeester van hun keuze. Gedurende de week exposeren amateurkunstenaars hun werk in etalages van
diverse winkeliers en kunnen open
repetities en optredens van verenigingen bezocht worden. Evenals
de voorgaande jaren zal wethouder
Gertjan van der Hoeven de week op
een bijzondere manier openen. Kijk
voor een overzicht van het programma op: www.cultuurpuntaalsmeer.nl
In samenwerking met winkeliersvereniging Meer Aalsmeer wil het Cultuurpunt op 28 mei het straatbeeld
in het winkelgebied van het centrum
nog levendiger maken. Bent u ‘ambachtelijk kunstenaar’? Denk daarbij niet alleen aan beelden of schilderijen, maar ook aan klompen,
manden enz. en wilt u het maakproces in de buitenlucht tonen aan het
publiek? Schrijf dan in via info@cultuurpuntaalsmeer.nl. Dit kan tot en
met 30 april.

Grootse prestatie jongste deelnemer

3e Plaats voor 9-jarige Sven
op NK jeugd-goochelen
Aalsmeer - Sven Manders, 9 jaar,
heeft afgelopen zondag 24 april de
derde plaats behaald bij de Nederlandse Kampioenschappen jeugd
goochelen in Meppel.
Vorig jaar was deze kleine Aalsmeerder (8 jaar) de jongste deelnemer
ooit en won hij de aanmoedigingsprijs. Met zijn 9 lengtes was Sven
ook dit jaar weer de jongste deelnemer. Zijn behaalde derde plaats
is dan ook een grootse prestatie!
De leerling van de Jozefschool is op
jonge leeftijd helemaal idolaat geworden van goochelen en wordt getraind door de bekende goochelaar
Ger Copper. Noteer Sven Manders,
van deze jeugdige bewoner uit de
Mendelstraat gaat Aalsmeer en Nederland nog veel horen!

Zangdienst in Dorpskerk
met Gert van Hoef
Aalsmeer - Zondag 1 mei om 18.30
uur staat de derde zangdienst onder
de noemer ‘Zingen in de Dorpskerk’
op het programma. Na twee mooie
en drukbezochte zangdiensten in
maart en april belooft het ook deze keer een mooie avond te worden. Deze avond wordt er namelijk
medewerking verleend door de bekende organist en pianist Gert van
Hoef uit Barneveld. Gert van Hoef
is een 21 jarige musicus, studerend
aan het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag. Hij is vooral bekend
geworden door zijn eigen YouTube kanaal, waar een aantal filmpjes
al meer dan 300.000 keer zijn bekeken. Tevens heeft hij al een con-

cert gegeven in de Royal Albert Hall
in Londen en heeft hij het Feike Asma concours op zijn naam geschreven. Het mag dan ook geen verrassing heten dat deze musicus over
flink wat talent beschikt. Zondag 1
mei zal hij de zangdienst begeleiden op het Knipscheer orgel van de
Dorpskerk. Er zullen nummers gezongen worden uit de verschillende liederenbundels, van Psalmen tot
Opwekkingsliederen. De dienst zal
onder leiding staan van dominee S.
Zijlstra uit Heemstede. De aanvang
is 18.30 uur in de Dorpskerk, Kanaalstraat 12. Iedereen, van jong tot
oud, is van harte welkom. De toegang is gratis.

Nieuwe portretten voor
serie ‘Aalsmeer leest’
Aalsmeer - Aan de fotoserie
‘Aalsmeer leest’, gemaakt door Monic Persoon, zijn vijf nieuwe inwoners toegevoegd. In opdracht van
het Boekhuis fotografeerde Monic
inwoners op een voor hen geliefde
plek met een eigen gekozen favoriete boek.
Jan van Veen is bij Fort Kudelstaart,
waar hij vorig weekend de rondleidingen verzorgde, op de foto gezet.
Ans de Kruijf, vrijwilliger bij KCA,
koos voor het Boomkwekerskerkhof,
dat al vele jaren in september wordt
omgetoverd tot gedichtentuin. Hermen de Graaf (CDA) heeft vele jaren
met plezier gewerkt bij de bloemenveiling. Hij koos voor een foto met
Flora Holland op de achtergrond.
Barry Touw koos voor een heerlijk plekje met weids uitzicht in het
gras en Jacqueline Kristelijn, redactie Nieuwe Meerbode, nam plaats
op haar eigen terras met in de verte de top van de Dorpskerk (zie fo-

to). Voor welke boeken de vijf kozen? Ga het zien in het Boekhuis in
de Zijdstraat in het Centrum.

leden en belangstellenden de helpende hand reiken door een korte workshop ‘Filmen op vakantie’ te
organiseren. Deze workshop is bedoeld voor iedereen die een film of
fotocamera meeneemt op vakantie of in Nederland blijft en met de
kinderen en kleinkinderen naar dat
swingende vakantiepark gaat. Het
doel is om een kort filmpje te maken
dat er professioneel uitziet. De leden
van de Videoclub geven je tips en leren hoe je snel kunt monteren op de
computer of laptop. Muziek, foto’s
en teksten kunt invoegen in je film.
Hoe cool is dat! De workshop be-

gint maandag 2 mei om 20.00 uur en
wordt gegeven in buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3. Aan
deze avond zijn geen kosten verbonden. De ervaring leert dat cursisten
het fijn vinden om na enige tijd de
mogelijkheid te hebben voor enige nazorg. Daarom zal in het nieuwe clubseizoen wederom een avond
worden georganiseerd waarin nog
meer de nadruk wordt gegeven aan
het monteren. Aanmelden of verdere informatie telefonisch via 0297761768, 023-5284564 of stuur een
mail naar hjwzonneveld@gmail.com
of gerard.van.schie@quicknet.nl
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Burgernet: Help uw buurt
nog veiliger maken!
Aalsmeer - Help de politie en de
gemeente om de eigen buurt veiliger te maken en word lid van Burgernet. Burgernet is horen, zien en
bellen.
Op 16 april is een alarm uitgegaan
vanwege een vermist meisjes in
Aalsmeer. Rond vier uur in de middag werd alarm geslagen. Een inwoonster zag even na zes uur in de
avond de 17 jarige lopen en heeft
haar aangesproken en mee naar
huis genomen in afwachting van de
politie. Agenten hebben haar vervolgens thuis gebracht.
Burgernet is een unieke samenwerking tussen inwoners, de gemeente en de politie. Het is een netwerk
van mensen die elkaar helpen om
de veiligheid in de buurt te vergroten. Burgernet komt onder meer in
actie bij vermiste kinderen.
De politie doet een oproep uit en
buurtbewoners worden gevraagd
naar het kind uit te kijken. Wie het
kind ziet, wordt verzocht contact op
te nemen met de politie. Ook wordt
Burgernet ingezet bij beroving,

overvallen en inbraken. Er wordt een
oproep gedaan om uit te kijken naar
de vluchtende verdachten en wie
denkt hen te zien, wordt gevraagd
de politie te bellen.
Korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg
van politie Amsterdam-Amstelland:
“Als hoofdcommissaris van politie
heb ik zelf meegemaakt dat Burgernet buurten veiliger maakt. Er zijn
in ons land kinderen gevonden, criminelen veroordeeld en zelfs levens
gered dankzij Burgernet. Doe ook
mee om samen uw buurt nog veiliger te maken.”
In geval van nood stuurt de politie een boodschap naar Burgernetabonnees. De deelnemers in de betreffende buurt ontvangen een ingesproken mededeling of een smsbericht., Wie de persoon ziet of meer
informatie heeft kan gratis terugbellen. Zodra de burgernetactie is afgelopen volgt een tweede bericht.
Kijk voor meer informatie en aanmelding (vanaf 16 jaar) op www.
burgernet.nl. Moedoen is gratis.

Ziek, stapje terug en zwanger

Verschuivingen in politiek
Aalsmeer - Al eerder kondigde Bram Heijstek van HAC aan om
vanwege
gezondheidsproblemen
minder met de fractiebus op pad
te zullen gaan in de gemeente. Onder meer heeft hij problemen met
zijn hart. Nu heeft hij de knoop verder doorgehakt en zich ziek gemeld
bij burgemeester Jeroen Nobel. Hij
stopt voor onbekende tijd met de
politiek. Het raadswerk gaat overgenomen worden door Marijn Schoo.

Er gaan meer verschuivingen plaats
vinden in de raadzaal. Ook Dirk Stoker van AB doet voor enkele maanden een stapje terug en zijn taken
gaan overgenomen worden door
Luuc de Horde.
Bij het CDA is raadslid Marlon van
Diemen-Kreeft in verwachting en
binnenkort gaat zij op zwangerschapsverlof. Wie haar gaat vervangen van het CDA, is nog niet bekend.

Poging diefstal
van bromfiets

Getuigen gezocht!

Op 7 mei Geraniummarkt
en braderie in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 7 mei
vindt de jaarlijkse Geraniumjaarmarkt weer plaats in Aalsmeer Centrum. Op het Raadhuisplein staat
de Geraniummarkt en in de Zijdstraat vindt een braderie plaats. De
Geraniummarkt en de braderie duren van 9.00 tot 17.00 uur. Onder het
toezicht oog van het beeld van Flora,
godin van de lente en de bloemen
dat op een tien meter hoge sokkel
staat voor het gemeentehuis, wordt
op het Raadhuisplein de Geraniummarkt georganiseerd door de afdeling Aalsmeer van de KMTP. Vijfentwintig kwekers en bedrijven bieden
diverse producten aan voor de tuin
zoals Geraniums maar ook andere eenjarige en vaste planten, siergrassen en knollen. Dit jaar is er ook
weer een ruilmarkt voor al uw teveel gezaaide planten bij de stand
van de KMTP. De Historische Tuin
is natuurlijk ook aanwezig met hun
prachtige planten die ’s morgens
vroeg per praam aangevoerd worden. In de Zijdstraat wordt net als
voorgaande jaren een uitgebreide
braderie gehouden. Naar verwachting staan er ongeveer tachtig kramen opgesteld in de Zijdstraat en
op het Molenplein. Op de markt
vindt u onder andere kleding, sieraden, kralen, horloges, portemonnees, boeken, snoep en ander lekkers. Naast de vele standwerkers

zijn ook winkeliers en verenigingen
vertegenwoordigd met een kraam.
Bij de diverse horecazaken in het
centrum zijn voldoende mogelijkheden voor een drankje en allerlei lekkernijen.
Parkeren en bereikbaarheid
Naast het Praamplein en het Drie
Kolommenplein (2 uur gratis parkeren maar denk aan uw blauwe schijf) kunt u ook parkeren in
de parkeergarage van TV Studio’s
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.
Voor slechts 5 euro kunt u hier de
hele dag zorgeloos parkeren. Komt
u met de boot? Dan kunt u aanmeren bij de passantenhaven aan het
Praamplein dat bereikbaar is vanaf
de Ringvaart ter hoogte van Zorgcentrum Aelsmeer of aan de Kolenhaven, achter watersportvereniging
Nieuwe Meer.
Kika Kinderkankerfonds
Bij de Kika stand op de Geraniummarkt staan de Kika Koeriers de hele dag klaar om uw aankopen tegen een kleine vergoeding per bakfiets naar uw geparkeerde auto te
brengen. Woont u in Aalsmeer, dan
brengen zij uw aankopen zelfs thuis!
Alle opbrengsten van de Kika Koeriers komen ten goede aan het Kika
Kinderkankerfonds. Voor meer informatie: www.aalsmeercentrum.nl

T met AB op nieuwe locatie
Aalsmeer - Het is inmiddels al weer
enige tijd geleden dat er een ‘T met
AB’ middag is geweest. Door allerlei omstandigheden kwam het er
steeds maar niet van, maar zaterdag 30 april aanstaande is er weer
een ouderwetse ‘T met AB’. Er is een
nieuwe locatie gevonden. Iedereen is van harte welkom van 15.00
tot 17.00 uur in restaurant Welkom
Thuis aan de Stommeerweg 91. Omdat het, na een ‘T met AB’ loze periode, de eerste keer is, kent de mid-

dag geen vast onderwerp. Over van
alles kan dus besproken worden.
Parkeren is mogelijk aan de achterzijde en voor de fietsers is er altijd
plaats.
Bij mooi weer zit de fractie boven
op het terras waar het uitzicht op
de Westeinderplassen is gegarandeerd. De thee en koffie zijn voor
rekening van Aalsmeerse Belangen,
maar mocht u overwegen om te blijven dineren kan dat ook, maar dan
wel op eigen kosten.

Hoogte verkeerd ingeschat

Vrachtwagen klem onder
viaduct over Hornweg
Nu inzaaien van gras op
verzwaarde dijken
Aalsmeer - Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft de dijken
in Aalsmeer verbeterd. De dijken
moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Aalsmeer droge voeten houdt. In de eerste week van
mei worden de werkzaamheden van
deel A opgeleverd. De werkzaamheden aan de dijken in Aalsmeer
zijn verdeeld in deel A en deel B. De
laatste werkzaamheden in deel A
betreffen het inzaaien met gras van
de taluds.
Een deel van het werk is uitgevoerd
door aannemersbedrijf Markus BV.
Aannemersbedrijf Verboon Maasland heeft het stortsteen langs de
Westeinderplassen geplaatst. Deze
aannemers hebben een ruime ervaring op het gebied van dijkverbete-

ringen en hebben inmiddels meerdere projecten succesvol uitgevoerd
in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland.
Planning
Tot eind mei volgt nog een onderhoudsperiode. Rijnland bewaakt in
deze periode onder andere de groei
van het gras op het talud. Daarnaast
is de voorbereiding voor fase B bezig. Rijnland is in gesprek met eigenaren om het ontwerp voor de dijk
zoveel mogelijk af te stemmen op de
verschillende belangen van de bewoners en de gemeente Aalsmeer.
Meer informatie over de dijkverbetering in Aalsmeer is te vinden op
de projectpagina www.rijnland.net/
aalsmeer

Aalsmeer - Op vrijdag 22 april in
de ochtend heeft weer eens een
chauffeur van een kleine vrachtwagen de hoogte van het viaduct
over de Hornweg verkeerd ingeschat en de wagen klem gereden.
De politie werd gealarmeerd om te
gaan naar een eenzijdige aanrijding
en trof een enorme ravage aan. De
laadruimte was door de klap zwaar
beschadigd en diverse spullen waren op het wegdek beland. De weg
is hierdoor enige tijd afgesloten geweest. De chauffeur is gelukkig niet
gewond geraakt, uiteraard was hij
behoorlijk geschrokken. Het is alweer even geleden dat er op deze
beruchte plek een inschattingsfout
wordt gemaakt door een vrachtwagenchauffeur over de hoogte van
het viaduct dat ‘slechts’ 2.50 meter
is. Door de gemeente zijn al diverse voorzieningen gemaakt en extra
borden geplaatst om vrachtverkeer
te attenderen op het lage viaduct,
maar wie niet bekend is met de situatie schat de hoogte soms verkeerd
in met forse schade, zoals nu, tot

gevolg. Overigens is de gemeente
niet voornemens het wegdek te verlagen. Dit brengt hoge kosten met
zich mee en schijnt technisch nauwelijks haalbaar te zijn.
Foto: Politie Aalsmeer Uithoorn

Inbraken in
4 woningen

Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 april zijn er
vier inbraken gepleegd in woningen. Dieven hebben zich toegang
verschaft in huizen in de Ophelialaan, Hadleystraat, Vuurdoornstraat en aan de Kudelstaartseweg. Deze laatst genoemde inbraak heeft rond twee uur in de
nacht plaatsgevonden. De politie
hoopt dat getuigen, die iets verdachts gezien of gehoord hebben, zich melden. Contact opnemen met de politie Aalsmeer Uithoorn kan via 0900-8844. In geval van een heterdaad mag direct
112 gebeld worden. Dus, gestommel in huis of braakgeluiden bij
de buren? Direct bellen. Wie weet
kunnen de dieven overlopen worden.

Inbrekers slaan
op de vlucht!
Aalsmeer - Op zaterdag 23 april
om drie minuten voor vijf uur in
de ochtend werd een bewoonster van de Hadleystraat wakker
van gestommel beneden in haar
huis. De vrouw is gaan schreeuwen en vervolgens via het slaapkamerraam naar de buren gevlucht. De buurman heeft direct
de politie gebeld, maar de dieven waren al gevlogen. Waarschijnlijk al op de vlucht geslagen
na het roepen door de bewoonster. Via de voordeur zijn de inbrekers weggegaan. Op donderdag 21 april om half tien in de
avond had de bewoonster ook
al een keer gestommel gehoord.
Die keer bij de voordeur buiten.
Toen zij uit het raam keek stond
zij oog in oog met een man. Hij
stond met z’n hakken in z’n zakken in de voortuin en slenterde
na de ‘ontmoeting’ langzaam weg
richting de Burgemeester Kasteleinweg. Halverwege stapte hij in
een grijze bestelbus van een niet
bekend merk. De man is ongeveer 25 tot 30 jaar oud, heeft een
getint uiterlijk en kort, donker gekruld haar en hij droeg donkere
kleding. Mogelijk is dit de persoon die een dag later heeft ingebroken in het huis. De politie
hoopt meer informatie te krijgen.
Getuigen kunnen zich melden via
0900-8844.

Getuigen gezocht
Mishandeling op
het Praamplein
Aalsmeer - De politie is op zoek
naar getuigen die meer kunnen
vertellen over de mishandeling
en beroving op zaterdag 23 april
tussen drie uur en kwart over drie
in de nacht. Een 24 jarige inwoner
uit Oude Meer was op weg naar
zijn bootje. Op het Praamplein is
hij overvallen en geschopt en geslagen. De man heeft geen personen gezien en kan zich niets
herinneren. Op zijn lijf heeft hij
diverse verwondingen. Ook mist
de 24 jarige zijn mobiele telefoon.
Iets gezien? De politie hoort het
graag. Contact opnemen kan via
0900-8844.

Aalsmeer - In de avond of nacht
van dinsdag 19 op woensdag 21
april is geprobeerd een bromfiets te stelen. De eigenaar had
de Piaggio neergezet in de Weteringstraat. Bij de bromfiets werd
een schroevendraaier gevonden
en uit het slot stak een spijkerschroef. De Piaggio was ook omgegooid. De poging heeft plaatsgevonden tussen half twaalf in de
avond en half acht ‘s ochtends.

Gescheurde lip
na botsing
Aalsmeer - Op donderdag 21
april om vier uur in de middag zijn
twee fietsers op elkaar gebotst op
het fietspad naast de Hoofdweg.
Een 55 jarige vrouw uit Aalsmeer
reed richting Kudelstaart. Ze wilde twee fietsers voor haar inhalen
en botste op een haar tegemoet
komende 68 jarige fietser uit Uithoorn. Dicht achter hem reed zijn
echtgenote. De drie zijn ten val
gekomen. De 55 jarige Aalsmeerse raakte gewond aan haar lip
en is naar het ziekenhuis gegaan
met de scheur te laten hechten.
Het Uithoornse paar is niet gewond geraakt.

Woninginbraak:
iPad gestolen
Aalsmeer - In de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 april is ingebroken in een woning aan de
Kudelstaartseweg. Een minuut
voor twee uur in de nacht is het
alarm afgegaan. De dieven waren
er toen al vandoor. Toegang hebben zij zich verschaft via een deur
aan de tuinzijde. Met een breekijzer is de deur geopend. Gestolen is een iPad van het merk Apple. Op donderdag 21 april hebben de bewoners tussen drie en
vijf uur in de middag enkele malen een blauwe of zwarte bestelbus langzaam voorbij zien rijden.
Mogelijk zijn dit de latere inbrekers geweest.

Val van fiets
door alcohol
Aalsmeer - Op vrijdag 22 april
om acht uur in de avond kreeg
de politie een melding dat een
eenzijdig ongeval had plaatsgevonden op de Hornweg. Een fietser zou ten val zijn gekomen. Ter
plaatse bleek het te gaan om een
31 jarige man zonder vaste woonof verblijfplaats die veel te diep in
het alcoholglaasje had gekeken.
De man had bloed aan zijn hand,
knie en mond en is ter plaatse
door medewerkers van de ambulance behandeld. Daarna bleek
de 31 jarige weer redelijk in staat
om zelf naar zijn verblijfadres te
gaan.

Fietsster ten val
Aalsmeer - Op donderdag 21
april om zes uur in de avond heeft
een eenzijdig ongeval plaatsgevonden in de Dorpsstraat, hoek
met de Burgemeester Kasteleinweg. Een 60 jarige fietsster uit
Aalsmeer dacht over te kunnen
steken bij groen licht, maar het
was al rood geworden. De vrouw
schrok van de optrekkende auto’s
en kwam ten val. De ambulance
is ter plaatse geweest, de vrouw
is niet ernstig gewond geraakt.
Ze klaagde over pijn in haar rug
en aan haar hoofd.

Voor mijn schoonvader, tegen kanker

Ik start een Kappersmarathon.
Wat doe jij?
Cindy: “ ‘Het is foute boel’ las ik op de app. De diagnose: uitgezaaide
longkanker. Mijn schoonvader is pas 63 en een krachtig man.
Hij is nu onder behandeling, maar het is nog niet te zeggen of het
aanslaat. Dit gun ik niemand, daarom start ik een Kappersmarathon.
Start ook een marathonactie voor iemand om wie je geeft en haal
geld op voor kankerbestrijding.”

Ga naar kwfmarathonweken.nl

Dakplaten los door wind!
Aalsmeer - Op maandag 25 april
rond negen uur in de avond werden de politie en de brandweer
gealarmeerd voor een stormschade. Van een loods aan de
Aalsmeerderweg waren dakplaten los komen te hangen. Met

behulp van de ladderwagen van
Amstelveen hebben de brandweerlieden de dakplaten verwijderd. Er is geen verdere schade
ontstaan.
Foto: Yvonne van Doorn
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Vrijwilligers gezocht

Voor iedereen vanaf 55jr.

Oostoogst en soep voor
Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Oostoogst en Soep
Aalsmeer voor Voedselbank
Drie jaar geleden ruimden André en
Inge Zekveld een deel van hun rozenkassen in voor de teelt van onbespoten groenten. Intussen is
het aandeel groenten flink uitgebreid. Het concept is hetzelfde gebleven: een deel commerciële verkoop, maar in ieder geval wekelijks gezonde groente voor de klanten van de Voedselbank. De verkoop
vanuit de koelkast aan Aalsmeerderweg is pas weer begonnen en
ook de Voedselbankklanten hebben vorige week hun eerste verse
sla van Oostoogst kunnen proeven.
Voor het zaaien, wieden en plukken helpt de Voedselbank met het
werven van vrijwilligers. Dit seizoen
is er een nieuw initiatief bij gekomen: Oostoogst is verkooppunt geworden van de soepen van Danielle
Jonker van Soep Aalsmeer. Een deel
van de opbrengst is weer voor de
Voedselbank. Danielle: “Soep is gewoon lekker, maar ik heb vooral iets
met gezond eten. Ik heb een voedingsadviespraktijk en zie heel veel
mensen die ongezond eten, overgewicht of ondergewicht hebben,
soms ook omdat ze het te druk hebben om goed en gezond te koken.
Een tijdje terug kwam ik daarom op
het idee om gezonde, vegetarische
soep te gaan maken. De ingrediënten komen natuurlijk ook bij Oostoogst vandaan.”
“Intussen helpt iemand me met koken en Oostoogst is al het vierde
verkooppunt in Aalsmeer en Kudelstaart”, zegt Danielle op de vraag
of het goed loopt. Danielle voelt zich
betrokken bij de Voedselbank en
heeft daarom spontaan aangeboden om 50 eurocent per liter verkochte soep aan de Voedselbank te
schenken. “Zo hoop ik er aan bij te
dragen dat de klanten van de Voedselbank wekelijks voldoende en gezond te eten krijgen”, besluit Danielle.
Voor Inge Zekveld de vraag wat de
klanten van de Voedselbank dit seizoen mogen verwachten. Inge: “Sla

die groeit het snelst, dus die hebben
we nu al weer voor het eerst kunnen aanbieden. Verder vooral toch
de standaardgroenten die gezond
en voedzaam zijn, zoals bieten, bonen, voor het eerst kool en verder
natuurlijk weer tomaten en komkommers.” Op welke dagen werken
de vrijwilligers in de Voedselbankkas? “Op maandag- en donderdagochtend”, antwoordt Inge. Afgelopen donderdag maakte ze nog iets
moois mee. Een klant van de Voedselbank werkte vorig jaar als vrijwilliger in de kas, maar moest daarmee stoppen omdat hij een betaalde baan kreeg. Hij voelde zich zo
bezwaard dat hij beloofde om voor
vervanging te zorgen en dat lukte:
zeven vrienden en kennissen meldden zich afgelopen donderdag bij
Oostoogst!
De reactie van voorzitter Koos Koelewijn van de Voedselbank: “Prachtig toch dat dit zo gebeurt! Met
Oostoogst hadden we al een mooie
keten van onbespoten groente telen, vrijwilligers (ook klanten van de
Voedselbank) die helpen, en gezond
eten voor de Voedselbank. Met de
soep van Danielle, met ingrediënten
van Oostoogst is er weer een mooie
schakel bij gekomen. Danja Willemse is bestuurslid van de Voedselbank en onder andere betrokken
bij de werving en inzet van vrijwilligers. Wat vindt zij van dit initiatief?
“Ik vind gezond eten ontzettend belangrijk. Ik kende Danielle al een
paar jaar en daarom nam zij met mij
contact op voor dit mooie plan. Het
mes snijdt op deze manier aan veel
kanten.” Op de vraag hoeveel vrijwilligers er op maandag en donderdag werken, antwoordt Danja: “Vorig jaar waren dat er ongeveer 20,
waaronder ook enkele klanten van
de Voedselbank. Een aantal vrijwilligers is gestopt onder andere vanwege het vinden van een betaalde
baan. Vooral op de maandag kunnen we nog mensen gebruiken van
9.00 tot 12.00 uur. Ze kunnen zich
melden via vrijwilligers@voedselbankaalsmeer.nl.”

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Bevrijdingsdag & Hemelvaartsdag
Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag valt dit jaar samen op donderdag
5 mei. Wijkpunt ´Voor Elkaer´, Inloopcentrum Kudelstaart en
Ontmoetingscentrum in Aalsmeer zijn op deze dag gesloten.
Zorgcentrum Aelsmeer heeft op deze dag geen activiteiten.

Taart en bezoek Gerard Joling

Feest voor Eddy Christiani
(98) in het zorgcentrum
Aalsmeer - Feest woensdag 20
april in zorgcentrum Aelsmeer aan
het Molenpad. De verjaardag van
bewoner Eddy Christiani is groots
gevierd. Donderdag 21 april is hij
liefst 98 jaar geworden en wie deze leeftijd bereikt verdient het om in
het zonnetje gezet te worden. Eddy
kreeg een enorme taart met kaars-

jes en ‘hoog’ bezoek. Zanger Gerard
Joling kwam de bewoner persoonlijk feliciteren. Het verjaardagsfeest
is gevierd in de grote zaal met heel
veel mede-bewoners en medewerkers. De taart van de hand van Ab
Müller is vast tot de laatste kruimel
opgegaan.
Bron: Facebook

Machtigste man Amstelland:
Marco van Zijverden (DFG)
Aalsmeer - Marco van Zijverden
van de Dutch Flower Group (DFG)
is uitgeroepen tot de machtigste
van Amstelland 2016. De redactie
van zakenmagazine Amstelland INTO business stelde een overzicht op
van de vijftig machtigste personen
van Amstelland.
Deze lijst is gepubliceerd in de lente-uitgave die vrijdag 22 april is bezorgd bij alle ondernemers, managers en bestuurders in Aalsmeer,
Amstelveen, Uithoorn en Ouderkerk aan de Amstel. De lijst is een
overzicht van die mannen en vrouwen die op bestuurlijk, zakelijk en
maatschappelijk vlak veel voor de
regio betekenen. De burgemeester van Amstelveen, Mirjam van ’t
Veld, eindigde als tweede en de
CEO van Royal Flora Holland, Lucas Vos, werd derde. De jury in haar
rapport: “Marco van Zijverden is de
alom gerespecteerde directeur van
Dutch Flower Group. Met Van Zijverden aan het roer wist het bedrijf vele aansprekende sierteelt- en
ondernemersprijzen in de wacht te
slepen, voor zijn bedrijf en ook voor
hem persoonlijk. Zo ontving hij onder andere de prestigieuze Entrepreneur of the Year Award. Marco
van Zijverden is onze eerste machtigste van Amstelland. Hij was al de
machtigste man in de sierteelthandel. Waar FloraHolland als coöpera-

tieve veiling vooral de handel faciliteert, is het de Dutch Flower Group
die ze bedrijft. De omzet groeide
in 2015 met zo’n 70 miljoen naar
1,35 miljard. Wekelijks zet zijn bedrijf ruim 60 miljoen bloemen, 5 miljoen boeketten en 5 miljoen planten
af over de hele wereld. Hij staat te
boek als een uitzonderlijk commercieel talent die stappen durft te zetten. Hij is een charismatisch leider
en een ziener bovendien.” Bekijk de
volledige lijst op: www.amstellandintobusiness.nu/magazine.html
Marco van Zijverden heeft de glazen
3d-award ontvangen, die hoort bij de
uitverkiezing ‘Machtigste man van
Amstelland’.

In ruste, maar nog lang niet uitgeblust

Tas van huisarts Piet Bon
in de ‘wilgen’ gehangen
Aalsmeer - Met stille trom vertrekken leek de afscheid nemende huisarts Piet Bon geen goed idee en dat
had hij heel goed gedacht! Het aantal mensen dat hem nog eens wilde
bedanken liep tot ver over de duizend. Piet Bon had samen met zijn
echtgenote Sietske een mooie locatie gekozen. In de Arendshoeve - eigenaar Jacob van Zijverden en bedenker van dit groene paradijs - kun
je je door alle exotische planten en
bloemen wanen in een heerlijke tropische omgeving. Er viel dus genoeg
te bekijken voor de lange rij wachtenden. Dat Piet in de toekomst
door zijn collegae gemist gaat worden werd wel duidelijk. ‘Ach weet
je, wij leverden gedrieën zo onze eigen bijdrage die de totale sfeer bepaalt”, aldus Frans Göbel en Marja Feijen. “Het moet zowel voor de
patiënten als voor ons een prettige
omgeving zijn en Piet had daar een
groot aandeel in. Ook het overleggen met elkaar was altijd bijzonder
plezierig. Dus ja, wij zullen Piet zeker gaan missen.” Gelukkig is er veel
vertrouwen in huisarts Sharon Slisser, zij komt de praktijk versterken.

“Wij hebben nu een paar weken aan
elkaar kunnen wennen en het voelt
goed, Sharon is een jonge, spontane, actieve, een rust en vertrouwend
uitstralende huisarts die ons team
goed kan aanvullen. Dat merken wij
ook aan onze patiënten.” Vier en een
half uur lang stond een stralende
Piet Bon handen te schudden. Had
hij voor een ieder een vriendelijk,
soms troostend woord want zo af en
toe viel er ook een traantje. “Dokter Bon heeft zoveel voor mij betekend en nu hij weggaat, komen alle
verdrietige herinneringen weer boven.” Aan het eind van de afscheidsreceptie wilde Piet Bon - nu huisarts in ruste - nog wel even kwijt dat
het vele handen schudden en mooie
woorden hem heel veel energie
hadden gegeven en dat was hem
aan te zien. Als symbool werd zijn
dokterstas in de ‘wilgen’ gehangen
en dat ging met veel applaus, gefluit
en gejoel gepaard. Piet Bon mag nu
dan wel huisarts in ruste zijn, maar
hij is zeker en nog lang niet uitgeblust!
Janna van Zon

Creatieve middag in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 3 mei is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige creatieve middag
in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen met het
beplakken van een hout bordje of bakje. De materialen zijn aanwezig,
mocht u uw werk willen meenemen dan vragen we een bijdrage van 5
euro. Dit is incl. koffie of thee. Voor meer informatie kunt u bellen met de
gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.
‘LUXE Moederdag koffietafel’ in Voor Elkaer
Verras je moeder, oma, vriendin, buurvrouw, tante met een gezellige
koffietafel! Ter gelegenheid van Moederdag is er op zondag 8 mei
aanstaande een heerlijke koffietafel. We beginnen om 12.30 – 14.30 uur.
Een uitgebreide koffietafel met uiteraard koffie/ thee, melk en
karnemelk, een kopje tomatensoep, witte en bruine bolletjes, kroketje,
kaas, jam en hagelslag, huisgemaakte ham/ prei salade, wrap gevuld
met roomkaas ijsbergsla kipfilet en bosui. De kosten van deze koffietafel
zijn 10 euro p.p. Het wijkpunt zal vanaf 15.00 uur gesloten zijn.
Door een beperkt aantal plaatsen vragen we u tijdig te reserveren. Graag
voor woensdag 4 mei. Voor inlichtingen en reserveringen kunt u bellen
met het Wijkpunt Voor Elkaer, tel. 0297- 820 979.
Koningsdag “The day After”
In samenwerking met het inloopcentrum organiseren wij “the day after”
middag op 28 april in wijkpunt ‘Voor Elkaer. Een leuke middag waarbij er
fragmenten worden vertoond over het koningshuis, en er is een quiz!
De Inloop is vanaf 14.00 uur en om 14.30 uur starten we. De eigen
bijdrage is € 5,- p.p. Koffie en thee is bij de prijs
inbegrepen en ook een drankje en
een hapje.

Actie van 4 tot en met 24 mei

Jumbo trakteert op tickets
voor familie racedagen
Aalsmeer - Jumbo biedt klanten
vanaf 4 mei de mogelijkheid om
gratis entreetickets te bemachtigen voor de ‘Familie Racedagen, driven by Max Verstappen’. Het raceevenement voor alle leeftijden vindt
plaats in het weekend van 4 en 5 juni op Circuit Park Zandvoort. Naast
dat Max met zijn Scuderia Toro Rosso Formule 1-bolide demonstraties
geeft op het circuit, zijn er ook onder
meer een kinderkartbaan, reuzenrad, stuntshows en optredens van
Wolter Kroes en Maan (The Voice
of Holland). Bij aankoop van actieproducten krijgen klanten een code
waarmee zij hun entreeticket voor
het familie-evenement kunnen verzilveren. Max Verstappen heeft zin in
het event: “Met een Formule 1-auto een demonstratie en show weggeven is altijd leuk, helemaal nu dat
voor het thuispubliek in Zandvoort
is. Ik doe mijn best om tijdens de Familie Racedagen alle fans en bezoekers veel plezier te bezorgen. Ik verheug mij erop!”
Racen en demonstraties
Het programma van de ‘Familie
Racedagen, driven by Max Verstap-

pen’ is zo samengesteld dat zowel
de Formule 1-liefhebbers, als zij die
een uitje willen beleven rondom het
circuit, zich kunnen vermaken. Zo
rijdt Max in zijn Scuderia Toro Rosso Formule 1-wagen, worden er verschillende races verreden en sieren
ook andere bijzondere demonstraties het programma. Tevens is er een
parade met supercars. Wie z’n eigen
racetechnieken wil verbeteren, kan
terecht in een simulator, waarbij de
jongste fans de kinderkartbaan kunnen bezoeken. Naast alle race-gerelateerde zaken geven The Voice
of Holland-zangeres Maan en zanger Wolter Kroes optredens, zijn verschillende DJ’s actief en kunnen kinderen zich vermaken op het springkussen en in het reuzenrad.
Gratis kaarten
Bij aankoop van actieproducten in
de supermarkt van Jumbo ontvangen klanten een code. Deze is via
Jumbo.com eenvoudig om te zetten
in een gratis duinen-toegangskaart
voor de ‘Familie Racedagen’ voor 4
of 5 juni. De actie is van 4 tot en met
24 mei. Het verzilveren van de vouchers kan tot en met 27 mei 2016.

Op 4 mei in café Joppe

Biertapwedstrijd amateurs
Arnaud Brouwer van Jachthaven Stenhuis met het keurmerk.

Internationaal keurmerk

Opnieuw de blauwe vlag
voor Jachthaven Stenhuis
Aalsmeer - De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit
jaar in Nederland 175 Blauwe Vlaggen toegekend, 113 aan jachthavens en 62 aan stranden. Jachthaven Stenhuis uit Aalsmeer ontving
dit keurmerk afgelopen donderdag
21 april op de Rijkswerf Willemsoord in Den Helder.
Veilig en schoon
De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt
toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn.
In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan
een aantal belangrijke criteria, zoals
schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is
één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles
bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen.
Jachthaven Stenhuis ontving de
Blauwe Vlag voor de vijfde keer op
rij. “We zijn heel trots op de Blauwe
Vlag”, vertelt Arnaud Brouwer van
Jachthaven Stenhuis. “Het is voor

ons een erkenning van de kwaliteit
van onze jachthaven. We investeren
veel in een kwalitatief goed product
waarbij we duurzaamheid, natuur
en milieu belangrijke onderdelen
zijn. De criteria van de Blauwe Vlag
vormt daarbij een goed instrumentarium. Iedereen binnen ons bedrijf
weet waar hij of zij aan toe is.”
Duurzaam
Met de Blauwe Vlag-campagne
in Nederland betrekt de Stichting
Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor
schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist
en recreant is de Blauwe Vlag het
internationale herkenningssymbool
voor veilig en schoon zwemwater,
goede stranden en schone en veilige jachthavens. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation
for Environmental Education (FEE),
een onafhankelijke internationale
milieu organisatie. De internationale
jury was vol lof over de Nederlandse kandidaten.

Aalsmeer - Op woensdag 4 mei
organiseert café Joppe in de Weteringstraat haar jaarlijkse biertapwedstrijd voor amateurs. Het is alweer de zestiende editie. Er zal in
verschillende rondes worden getapt.
Naast een goed biertje tappen dienen de deelnemers ook te letten op
het serveren van het drankje. De uiteindelijke drie winnaars worden getrakteerd op mooie prijzen van Heineken, onder andere een VIP arrangement van een concert naar keuze.
Elke deelnemer ontvangt een leuke
attentie van de biermagnaat. Opgeven kan achter de bar of door een
mailtje te sturen naar jan@joppe.nl.
Op de avond zelf opgeven, is eventueel ook mogelijk. Maar, vol is vol.

Er kunnen maximaal veertig personen deelnemen. In verband met de
dodenherdenking begint de tapwedstrijd een half uur later dan andere jaren. Om 21.00 uur, in plaats
van 20.30 uur, mag de eerste deelnemer een biertje tappen. Uiteraard
is publiek (ter aanmoediging) ook
van harte welkom.

Voor een borrel, lunch en diner

6 Dagen per week genieten
bij Brasserie Nieuwe Meer
Aalsmeer - Wellicht weet u het nog
niet of heeft u het wel gehoord, maar
nog niet ervaren: Watersportvereniging Nieuwe Meer heeft haar deuren geopend voor het grote publiek.
U kunt 6 dagen per week binnenlopen vanaf 12.00 uur voor een lichte of warme lunch of vanaf 17.00 uur
voor een borrel aan de gezellige bar
en vervolgens genieten van de voortreffelijke kookkunsten van chef Albert. Gastvrouw Inge zal er voor zorgen dat het u aan niets ontbreekt.
Genieten van het zonnetje (als zij

schijnt) kan de hele dag door op
het mooie terras met uitzicht op de
jachthaven en de Westeinder. Met
bijvoorbeeld een lekker glaasje, een
borrelhapje, een maaltijdsalade of
een sandwich van oerbrood met gerookte zalm en pesto is het hier genieten met een hoofdletter. Schroom
niet bij het pontje. Stap erop en
draai u zelf naar de overkant! Heeft
u liever hulp? Bel Brasserie Nieuwe
Meer dan op het mobiele nummer of
de vaste lijn: 06-51549406 en 0297324589. Adres is Stommeerweg 2.

14 Nieuwe Meerbode
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Seniorenreis BV de Pomp

Veiling en exposities in
de Historische Tuin
Aalsmeer - Het is weer heerlijk toeven op de Historische Tuin. Kom genieten van de rust en ontspan u in
de groene en kleurrijke omgeving.
De vruchtbomen staan volop in
bloei, evenals de prunushaag, magnolia en uiteraard de seringen. Ook
perkplanten zijn nog ruimschoots
vertegenwoordigd in de kassen.
De laatste zaterdag van de maand,
30 april, wordt er weer geveild om
15.00 uur. U bent van harte welkom
om plaats te nemen op de houten
tribune. Uw entreekaartje geeft toegang tot de veiling. Veilingmeester
Luus Hooyman en opsteker Ruud
Bartels laten oude tijden herleven
als de Jugendstil veilingklok haar
werk doet. Dit is uw kans om voordelig een bos bloemen of tuinplant

in te kopen! Voor opa, oma en de
kleinkinderen is een speurtocht uitgezet. Kinderen die de opdrachten
correct uitvoeren, wacht een leuke
verrassing! Dit is dagelijks mogelijk
en bij uitstek tijdens de vakantie. De
expositie Poppen & Zo, over klederdracht, evenals de expositie de Redding van Aalsmeer, zijn nog te bewonderen. Kortom; genoeg te zien
en te beleven. De vernieuwde openingstijden zijn van dinsdag tot en
met zondag van 10.00 tot 16.30 uur.
De toegangsprijs is 4 euro voor volwassenen en 3.50 euro voor 65+.
Museumkaarthouders en kinderen
tot 12 jaar gratis. Meer informatie
is te vinden via www.historischetuinaalsmeer.nl. De Tuin is bereikbaar
via de brug aan het Praamplein.

St. Joris Mis in kerkdienst
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Zondag 1 mei zal in
de kerkdienst van de Doopsgezinde kerk het eigen kerkkoor een bijzondere bijdrage leveren. Uitgevoerd zal worden de St. Joris Mis
van Herman Finkers (zonder het
Credo). Herman Finkers componeerde ter gelegenheid van zijn huwelijksinzegening op 15 juni 1990
een Latijnse mis, de Missa In Honorem Sancti Georgii oftewel de Sint
Joris Mis. Omdat de huwelijksinzegening plaatsvond in de Georgius kerk in Almelo en omdat St. Joris de patroonheilige is van Almelo werd de mis aan St. Joris gewijd.
Regelmatig vinden er nog uitvoeringen plaats, voornamelijk in het Oosten van het land. Het kerkkoor on-

der leiding van Peter Veenhuizen zal
begeleid worden door Quinten Bunschoten op cello, Erica de Ridder op
dwarsfluit en Wilma Broere op piano. Solisten zijn Wilma Schoenmaker en Paulien Walch, terwijl Arie
van der Zwaard en Piet Adema het
kerkkoor zullen ondersteunen. Dominee Gabe Hoekema zal tussen de
misdelen heen iets over een encycliek van Paus Franciscus ‘Laudate
Si’ vertellen en daar commentaar bij
leveren. Dat is de encycliek, die gaat
over het beheer van de aarde en de
klimaatbeheersing. Past wel bij een
fairtrade-gemeente. Het belooft een
bijzondere dienst te worden. Aanvang is 10.00 uur. Belangstellenden
zijn hartelijk welkom.

Bijeenkomst Postzegelvereniging

Lezing ‘Van Fort naar
vliegveld Schiphol’
Aalsmeer - Maandagavond 2
mei houdt Postzegelvereniging
Aalsmeer haar laatste bijeenkomst
in dit winterseizoen. De avond begint met een lezing over ‘Van Fort
naar vliegveld Schiphol’, met verhalen over een brief aan de dijkgraaf
in de Haarlemmermeerpolder, post
naar Rijk, Luchtvaartafdeling Schiphol, landing eerste vliegtuig op 17
mei 1920 en eerste postvlucht op 5
juli 1920 en brieven. Dit alles wordt
verzorgd door de in Kudelstaart geboren Hans TSchroots.
Veiling en verzameling
Na zijn lezing komen er ongeveer
100 kavels onder de hamer met
zegels uit vele landen. Op de site
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl is de veilinglijst te vinden en zijn
afbeeldingen te zien van de diverse zegels. De avond begint om 20.00
uur, maar de zaal is al vanaf 19.15
uur open om te kijken wat er op deze avond op de veiling wordt aangeboden Ook op deze avond kunnen
ook weer lootjes gekocht worden
voor een van de vele planten. Verder
krijgen de bezoekers de laatste kans
om in de circa 115 stokboeken met
zegels voor slechts 5 cent te snuffelen. Na de zomerstop zal er weer
een nieuwe voorraad boeken zijn.
Tevens is er een verzameling te zien
van de heer van Meurs over ‘Honden’. Echt de moeite waard om er
even naar te kijken. Dus, maandagavond 2 mei vanaf 20.00 uur naar
de Postzegelvereniging in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6.
Er is uiteraard koffie en een drankje

verkrijgbaar in de zaal en er is volop
gratis parkeergelegenheid.
Wie is Hans TSchroots?
Liefst 55 jaar werkten ze aan twee
vuistdikke
encyclopedieën
vol
luchtvaart en luchtpostgeschiedenis. Hans TSchroots en zijn vrouw
Hennie TSchroots-Boer schreven
liefst 1700 pagina’s over de eerste
luchtpostverbindingen, ballonpost,
postzegels en bijzondere stempelafdrukken. Het echtpaar TSchroots
struint graag archieven af. Voor een
select gezelschap, onder wie Schipholdirecteur Paul Luijten, hield Hans
een lezing over de eerste luchtpostverbindingen, uitgerekend op de
plek vanwaar de eerste vluchten in
de Nederlandse geschiedenis vertrokken: in de oude verkeerstoren
op Schiphol.
“Nederland is niet historisch bewust. Archieven worden zomaar
weggegooid. Zo ontzettend zonde”,
verzucht de 72 jarige, thans in Amsterdam wonende oud Kudelstaarter. Het verzamelaarsechtpaar, lid
van de Nederlandse Vereniging van
aerophilatelisten ’De Vliegende Hollander’, werkte 30 jaar aan de eerste
encyclopedie, die in 1990 verscheen
en in eigen beheer is uitgegeven.
Het tweede deel, dat de luchtpostgeschiedenis beschrijft tussen 1930
en 1945, kostte hen 25 jaar. Een
derde deel? “Dat zal er denk ik niet
van komen, maar we gaan nog wel
een aantal artikelen schrijven over
de periode na 1945 en uitgebreid
in binnen en buitenland exposeren
met onze collectie.”

Tien jaar rolstoelwandelproject

11 ‘Rolstoelduwers’ Rode
Kruis in zonnetje gezet
Aalsmeer - Al 10 jaar lang rijden
er wekelijks, door Rode Kruis vrijwilligers voortgeduwde rolstoelen,
met daarin ouderen uit het Zorgcentrum, Rozenholm en Kloosterhof,
door het dorp. Het is een normaal
beeld geworden dat je op dinsdagmiddag mensen onder rode capes
en mensen met rode Rode Kruis kleding, soms in colonne, door de Zijdstraat of op de markt of in een van
de supermarkten ziet. In december
2005 werd het idee geboren om een
rolstoelwandelproject op te starten
en dat is in de eerste maanden van
2006 verder uitgewerkt. Na een oproep in de krant om vrijwilligers te
krijgen meldde ook Albert Bouwman zich en vertelde dat hij eens op
televisie een spotje voorbij zag komen waarin iemand een hond uitliet en een bejaarde man ‘achter de
geraniums zittende’ zei dat die hond
drie keer per dag werd uitgelaten
en hijzelf nooit de deur uit kwam.
Dit heeft Albert zo aangegrepen dat
hij besloot om, als hij met pensioen
zou zijn, zich hiervoor wilde inzetten en hij bood meteen aan om de
coördinatie van het rolstoelwandelen op zich te nemen. In maart 2006
was hij er met een team van 15 rolstoelduwers klaar voor en werd er
een training georganiseerd waarbij de vrijwilligers om beurten in de
rolstoel gingen zitten om te voelen
hoe het is als iemand je rond duwt
en per ongeluk een stoeprand verkeerd neemt. Op 14 april 2006 werd
het eerste proefrondje gemaakt met
mensen van het Kloosterhof en de
week erna vond in het gemeentehuis de officiële opening van het
‘Rode Kruis rolstoel project’ plaats
waarna de toenmalige wethouder
die eerste middag ook achter een
rolstoel mee liep.
Inmiddels is het een gewoonte geworden dat het startsein van het
nieuwe seizoen gegeven wordt tijdens een bijeenkomst van alle gasten en alle vrijwilligers in Restaurant de Zotte Wilg. Dit gebeurt altijd in de tweede helft van april want
in de wintermaanden wordt er niet
wekelijks gelopen in verband met
de weersomstandigheden. Op dinsdag 19 april reed er daarom weer
een lange rij van 30 mensen in een
rolstoel richting de Uiterweg om gezamenlijk, gezellig de seizoensopening bij te wonen in De Zotte Wilg.
Samen met de rolstoelduwers was
het een flinke groep mensen die onder het genot van een koffie met

gebak en drankje met bitterbal de
speech van de Rode Kruis voorzitter aanhoorde. Voorzitter Dick Overkleeft feliciteerde en bedankte uiteraard alle vrijwilligers voor hun
geweldige inzet en sprak de wens
uit dat het rolstoelwandelen nog in
lengte van dagen voortgang mocht
vinden. Na zijn hartelijk woorden
vroeg Jasmine, Activiteiten Begeleidster van Rozenholm, het woord
en bedankte het Rode Kruis voor al
die jaren dat zij met hun cliënten op
de dinsdagen op pad gingen en zij
overhandigde een oorkonde met de
tekst: ‘Als blijk van waardering voor
10 jaar inzet als wandelvrijwilliger
bij Verpleeghuis Rozenholm’. Deze
onverwachte geste van Rozenholm
werd door de Rode Kruis vrijwilligers en het bestuur zeer gewaardeerd. Na het officiële gedeelte was
het de beurt aan Lenie Paul die met
haar accordeon de aanwezigen aan
het zingen kreeg. Op verzoek van
Peter en Joke Swegler van de Zotte
Wilg was zij gevraagd om een extra
muzikaal tintje te geven aan dit jubileum. Nadat de gasten rond 17.00
uur weer naar hun eigen vertrouwde zorgcentrum terug gereden waren kwamen de vrijwilligers terug
naar de Zotte Wilg om samen het 10
jarig jubileum te vieren.
Tijdens het, door het bestuur van
het Rode Kruis, aangeboden buffet sprak Albert Bouwman zijn grote waardering uit voor alle lopers die
wekelijks of 1 of 2 maal per maand
hun tijd gaven om met iemand, die
niet zelf meer goed ter been is, naar
buiten te gaan. Uit het Zorgcentrum,
de frisse lucht in. Dat geeft niet alleen de gasten een heel fijn gevoel
maar ook de vrijwilligers (rolstoelduwers) die er altijd dankbaarheid
voor terugkrijgen, zoals ze altijd zelf
zeggen. Na Alberts mooie woorden nam de voorzitter het woord en
sprak uiteraard ook lovende woorden over het prachtige werk dat de
vrijwilligers - en niet alleen die van
het rolstoelwandelen - doen voor
ouderen, mensen met een beperking of chronisch zieken doen. En
omdat er op deze avond een groep
van elf vrijwilligers aanwezig was
die er 10 jaar geleden bij de start
van het project ook al waren, werden zij speciaal in het zonnetje gezet. Zij kregen de Rode Kruis medaille met oorkonde voor 10 jaar inzet voor het Rode Kruis en het bestuur onderstreepte dat nog eens
met een prachtig boeket bloemen.

Veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema verstoppen zich nu nog, maar
gaan 7 mei vlammen.

Kudelstaart voor Kudelstaart

Veilingmeesters Gert en
Dick straks op voorgrond
Kudelstaart - Zaterdag 7 mei begint
om 20.00 uur de veiling Kudelstaart
voor Kudelstaart in het Dorpshuis.
Maar de zaal is al open om 19.45 uur
voor de inloop. Veilingmeesters Gert
Ubink en Dick Venema houden zich
nu nog op de achtergrond, maar ze
verstoppen zich niet langer en gaan
deze zestiende editie ‘vlammen’. Ze
hebben er zin in en beginnen met
een kavel dat bestaat uit een kussenset plus een orchidee in vaas. In totaal hameren ze zo’n 300 combinaties van mooie producten en leuke
diensten af. Zelfs burgemeester Jeroen Nobel komt onder de hamer!
Dorpsfeest
Arie de Vos, de voorzitter van de or-

ganiserende stichting kijkt nu al uit
naar 7 mei: “Het leuke is dat de veiling gewoon een feestavond wordt.
‘Tout Kudelstaart’ is er aanwezig, zowel Kudelstaarters die dat al hun hele leven zijn als nieuwe Kudelstaarters die hier pas zijn komen wonen.
De avond wordt een echt dorpsfeest
waarop je elkaar –zelfs je buren - beter leert kennen. Je wordt gemist als
je er niet bent. Ik zou zeggen: Tot volgende week zaterdagavond!”
Bloemrijke avond
Het wordt een mooie avond die
vooral ook erg bloemrijk is. Prachtige boeketten worden afgewisseld
met zo’n zeventig bossen rozen. Die
doen het elk jaar goed, want de vei-

Aalsmeer - Elk jaar omstreeks mei
organiseert BV de Pomp voor haar
senioren- leden een volledig verzorgde dagreis inclusief diner en
verloting. Zo ook dit jaar en wel op
dinsdag 3 mei aanstaande. Waar
de reis naar toe gaat is altijd een
verrassing voor de deelnemers en
dit jaar ligt het in de planning om
met 55 deelnemers weer op pad te
gaan. De reis wordt georganiseerd
door firma Oskam, waar al vele jaren goede ervaringen mee gedeeld
worden. De winkeliers van winkeliersvereniging Ophelia sponsoren
deels ook met prijzen voor de verloting en de dag wordt altijd als
goed verzorgd en compleet ervaren.

De reis wordt voor de helft financieel gedragen door de Buurtvereniging, welke opbrengst komt vanuit
de maandelijkse bingo die de vereniging organiseert, meestal op de
tweede woensdag van de maanden
september tot en met juni. Als enige vereniging in Aalsmeer overigens
nog! Deze bingo’s zijn toegankelijk
voor leden en niet-leden, dus iedereen die van bingo houdt is van harte welkom in verenigingsgebouw ’t
Baken in de Sportlaan 86, waar de
eerstvolgende bingo plaats vindt op
woensdag 11 mei. Telefonische informatie kan verkregen worden bij
de secretaresse van de vereniging,
Caroline Ramp via 0297-344107.

Veel animo voor OVAK activiteit

Rondleiding Bloemenlust
druk bezocht
Aalsmeer - Op dinsdagmiddag
19 april was OVAK te gast bij The
Beach in de voormalige veiling
Bloemenlust. Maar liefst 78 leden
kwamen op de rondleiding af. Een
aantal dat noodzaakte over te gaan
op plan B. Terwijl de mensen nog
aan de koffie zaten werd er een film
geregeld over Aalsmeer met beelden uit de jaren dertig tot midden
vijftig van de vorige eeuw. Zo kon
de groep in tweeën gedeeld worden. Groep 1 mocht plaatsnemen
op de oude tribune en werd welkom
geheten door Ruud Vismans, eigenaar van The Beach. Vismans vertelde over het ontstaan van de in-

middels 20 jarige The Beach, ondersteund door een korte film van Siem
Kooy over Bloemenlust vroeger tot
The Beach van nu. Daarna werd de
film ‘Aalsmeer vroeger’ van Ab Carels vertoond. Groep 2 werd rondgeleid door architect Dick Kuin. Hij
gaf een heldere en informatieve uitleg over de bouw van ‘Bloemenlust’,
met vooral aandacht voor de ‘Amsterdamse school’. De rondleiding
was voor velen een moment van ‘terug in de tijd’ met heel veel herinneringen. Halverwege de middag werd
er gewisseld en tegen half vijf kwam
er een einde aan een buitengewoon
geslaagde middag.

Volumebundeling per specialisme

Integratie Premier & Blenheim
binnen OZ Export
Aalsmeer - Twee toonaangevende
exporteurs van verse snijbloemen
gaan samen. Premier & Blenheim
en OZ Export. Zij zijn beide gevestigd op bedrijventerrein FloraHolland Zuid.
Inspelend op de marktontwikkelingen binnen de internationale groothandel, worden met deze integratie
volumes samengevoegd en zal nog
meer focus kunnen worden aangebracht in het specialisme per bedrijf.
Specialismen als: bloemen op water
(karrenbouw), droog in exportverpakking (inpak), fijnmazige winkelbelevering, vliegzendingen en Kopen-op-Afstand (KOA) kunnen op
een nog efficiëntere wijze worden

georganiseerd. Hierdoor zal Premier & Blenheim (P&B) haar activiteiten per 1 juni 2016, als zelfstandig
merk, binnen de OZ Export organisatie voortzetten.
Hein Schreurs, momenteel directielid bij P&B, wordt verantwoordelijk voor het P&B label en daarmede
de belevering van de internationale KOA klanten. Arnold Koek, tevens
directielid bij P&B, heeft aangegeven per 1 juli zijn carrière buiten de
organisatie te willen voortzetten.
Het management en het personeelsbestand van OZ Export blijft
ongewijzigd. De directie van OZ Export wordt gevoerd door Marco Vermeulen.

lingavond eindigt in de vroege uurtjes van Moederdag. Veilingmeester Dick Venema: “Wij krijgen wel
uitdagingen voor onze kiezen, want
we veilen bijvoorbeeld een schitterend bed, gemaakt van steigerhout
en aangeboden door Olij. Maar dat
kan het dorpshuis niet in.” Collega
Gert Ubink: “Zonder ander kavels tekort te doen, verwacht ik persoonlijk
veel van een busreis voor twee personen naar het racecircuit van Spa
voor een geheel verzorgde dag bij de
kwalificaties voor de Belgische Formule 1-race, aangeboden door Arlette van der Meer Travel Counsellor.”
De hele kavellijst staat op de website: www.veilingkudelstaart.nl. Daarin
kunnen bezoekers van deze gezellige
avond vooraf vast grasduinen om te
zien op welke kavels ze willen bieden

de weer om alles soepel te laten verlopen. Er moet een speciaal podium
komen, producten moeten omhoog
worden gehouden zodat iedereen ze
kan zien, er zijn lopers, mensen die
de kas beheren en natuurlijk mogen
we ons weer verheugen op de medewerking van notaris Mathijs van
Gaalen die erop toeziet dat alles volgens de regels verloopt.”

Tientallen vrijwilligers
Er komt heel wat kijken bij de organisatie van de veiling. De Vos: “We zijn
die avond met zo’n veertig mannen
en vrouwen, jongens en meisjes in

Verdeling opbrengst
De afgelopen vijftien Kudelstaartse veilingen brachten bij elkaar een
bedrag op van zo’n 270.000 euro op.
Dat bedrag werd verdeeld onder
ruim veertig lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Via deze veiling
betekenen Kudelstaartse bedrijven
en inwoners veel voor Kudelstaartse
clubs, verenigingen en stichtingen.
Vandaar ook de naam van de veiling:
Kudelstaart voor Kudelstaart. Inmiddels hebben clubs met projecten zich
al aangemeld voor een deel van de
opbrengst uit de veiling. Inschrijven
kan tot begin mei.
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Inschrijving scholen/clubs tot 30 april

Gezellig en geslaagd!

Junior Pramenrace, hét
kinderfeest van Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 11 juni start
om 13.00 uur vanaf het Stokkeland
de Junior pramenrace, hét kinderfeest van Aalsmeer en omgeving.
Het thema dit jaar is ‘Te Land, Ter
Praam en in de Lucht’. Er zullen weer
vele feestende en tobbedansende juniorpramen aan de start verschijnen, allen strijdend om die felbegeerde eerste plaats met eeuwige
roem. Maar voordat het zover is, zal
op zaterdag 4 juni om 14.00 uur de
sportdag plaatsvinden bij Feesterij
de Bok aan de Dreef. Hier gaan alle
deelnemende teams strijden in een
geweldig spel voor het beste startnummer van de Juniorpramenrace
en de Jan Stenhuis Bokaal.
Net zo als vorig jaar zijn ook dit
jaar weer de scholen en verenigingen uitgenodigd deel te nemen om
mee te varen. Van deze uitnodiging
wordt dankbaar gebruik gemaakt,
vele teams hebben zich inmiddels
al opgegeven. Dankzij meevarende vrijwillige captains kunnen veel
kinderen kennismaken met dit ech-

te Aalsmeerse spektakel. Maar let
op! De inschrijving voor scholen en
verenigingen sluit op 30 april aanstaande. Dus wilt u uw school, klas,
voetbalelftal of fitnessclub opgeven
voor de Juniorrace dan is haastige spoed altijd goed! De organisatie heeft een beperkt aantal pramen
met Penta en kapiteins beschikbaar
en ook hier geldt wie het eerst komt
het eerst maalt. Opgeven kan via
het digitale inschrijfformulier op de
website www.juniorpramenrace.nl
Aanmeldingen kunnen worden gemaild naar: esther-juniorpramenrace@hotmail.com Let op! Het inschrijfgeld bedraagt tot en met 30
april 30 euro vanaf 1 mei zal dit 40
euro per team zijn.
Ook de inschrijvingen van de ‘harde kern’, de vaste Junior Pramenracers, gaat boven verwachting. Inmiddels zijn er al vele inschrijvingen
binnengekomen en stevent de deelnemerslijst af op een record! De ‘eigen’ Juniorracers kunnen zich inschrijven tot eind mei.

Steppen door Utrecht op
elfde moederverwendag
Aalsmeer - Zaterdag 16 april is de
jaarlijkse moederverwendag gehouden voor 30 moeders uit Aalsmeer
en Kudelstaart. Moeders van kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Eén dag per jaar organiseert Rotaryclub AMU deze bijzondere dag waarbij de moeders in
het zonnetje worden gezet. Dit jaar
was dat alweer voor de elfde keer.
Al vroeg in de ochtend werden de
moeders opgehaald door hun ‘persoonlijke chauffeur’ en gastvrij onthaald bij tearoom Het Tuinhuis in
Aalsmeer. Net als alle voorgaande
jaren kwam burgemeester Jeroen
Nobel de dames persoonlijk welkom heten en een warm hart toe
dragen. Onder het genot van een
kopje koffie en een heerlijk klein gebakje zijn de dames de dag al kletsend begonnen. Per bus werd het
gezelschap naar Utrecht gebracht.
Twee enthousiaste stadsgidsen
stonden klaar voor een bijzondere stadsrondleiding. Deze keer hebben de dames een stad niet te voet,
maar met de step doorkruist. Tijdelijk waren de moeders een bijzondere attractie in Utrecht, want zoveel vrouwen op de step, zijn toch
wel het nakijken waard. Na de steptocht is heerlijk geluncht. Een moment om even rustig te genieten van
de heerlijke lunch of eindeloos ervaringen uitwisselen, praten over de
kinderen en de zorgen van alledag,

kennis maken met nieuwe moeders
en elkaar raad geven. Genoeg gerust, ook de middag kreeg een sportief tintje. In Kameryck is in groepjes
van vier Pitch & Putt Golf gespeeld.
Een leuk golfspel in teamverband,
waarbij de slag van de beste het
vertrekpunt voor de volgende slag
wordt. Het zijn slechts korte afstanden, waardoor het een spel is wat
door iedereen beoefend kan worden. Aansluitend is genoten van een
heerlijk barbecuebuffet. Tijdens het
buffet heeft mevrouw Jo de moeders nog aangenaam verrast, met
voor iedereen een heerlijke rugmassage, een korte muziekquiz en
karaoke. Om 21.00 uur stonden alle chauffeurs klaar om de moeders
weer veilig thuis te brengen. Het
was een enerverende dag, waarbij
de weergoden zeer goed gezind zijn
geweest. Ondanks de slechte voorspellingen hebben is het de hele
dag droog gebleven.
Nieuwe moeders gezocht
De Rotary gaat ervan uit dat zij volgend jaar weer een moederverwendag gaat organiseren. Hiervoor is
de club op zoek naar nieuwe moeders. Ben jij iemand of ken jij iemand die in Aalsmeer of Kudelstaart
woont en een jong kind met een beperking heeft en die een verwendag
zoals beschreven goed zou kunnen
gebruiken? Meld je dan aan bij : rotaryAMU@gmail.com

Zomerse proeverij Wittebol
in winterse sferen

Nieuwe collectie voor hem en haar

Jaarlijkse lingerieshow bij
Van der Schilden
Aalsmeer - Tijdens de jaarlijkse lingerieshow bij Van der Schilden Lingerie heeft het publiek een goede indruk kunnen krijgen van de
nieuwe collectie van lingerie, baden nachtmode. De modellen hebben de trends in lingerie en badmode geshowd, maar ook de uitgebreide basiscollectie kwam aan bod.
Huidskleurige bh’s en slips, sportbeha’s, corrigerend ondergoed en
zelfs de Decolette (een antirimpel
bh voor je decolleté) kunnen in de

“Bedrijf tijd ver vooruit”

Aalsmeerderbrug - Verhoef Aluminium Scheepsbouwindustrie B.V.
is genomineerd voor de Koning Willem I Prijs 2016 in de categorie MKB.
Verhoef Aluminium Scheepsbouwindustrie maakt samen met Tobroco
Machines en Ventura Systems B.V.
kans op deze prestigieuze ondernemingsprijs, ook wel de Oscars voor
het Nederlandse bedrijfsleven genoemd. Eerder werden al de genomineerden voor de Koning Willem I
Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2016 gepresenteerd. Op
26 april worden de genomineerden
voor de Koning Willem I Prijs in de
categorie Grootbedrijf aangekondigd. De winnaars worden op donderdag 26 mei bekendgemaakt tijdens de feestelijke uitreiking. Hare Majesteit Koningin Máxima, erevoorzitter van de Koning Willem I
Stichting, is voornemens de uitreiking bij te wonen. Brainport Regio
Eindhoven is het toneel van de uitreiking waarbij het thema ‘Creating
the Future’ centraal staat. Bestuur
van de Koning Willem I Stichting:
“Al in 1959 kwam Verhoef met het
idee om reddingsboten aan boord
van schepen niet langer te water te
laten door middel van hijsdraden,

Danja: “Ik werk veel samen
met de Vrijwilligerscentrale”

Aalsmeer - Danja Willemsen is één
van de bestuursleden van de Voedselbank Aalsmeer. Danja combineert al 2,5 jaar het vrijwilligerswerk met haar eigen onderneming
én met het moederschap. Als haar
wordt gevraagd hoe ze dit combineert, reageert ze: “Het is een
kwestie van willen. Wij hebben het
zelf goed en ik vind het fijn om ook
iets te doen voor mensen die het
minder goed hebben. Het werk voor
de Voedselbank is vaak in projecten, dus het ene moment is het wat
drukker dan het andere. Dat is goed
zelf in te delen.”
Creativiteit en organiseren
Danja: “Het geeft voldoening om
anderen te helpen. Bovendien hebben we het met elkaar heel leuk,
dat vind ik ook een voorwaarde. En
ik kan een stukje van mezelf in het
werk kwijt: creativiteit en organiseren. Als ik iets bedenk, dan kan ik
het gelijk uitvoeren en dat vind ik
heel erg leuk!” Danja is onder meer
verantwoordelijk voor de vrijwilli-

Speciale actie
Een speciaal project is bijvoorbeeld
de ‘tasjesactie’. Huis aan huis werden er duizend tasjes verspreid en
een aantal dagen later gevuld weer
opgehaald. Danja: “Er komt bij zo’n
actie veel kijken: er moet een vergunning worden aangevraagd, de
tasjes moeten worden gemaakt, we
moeten afstemmen met de wijkagent, enz. We hebben er een heel
project van gemaakt en dat is goed
bevallen, dus dat herhalen we nu in
verschillende wijken.” De tasjesactie is een aparte actie, los van de
standaard inzamelingsacties, bij
bijvoorbeeld supermarkten in de
regio. Danja: “Daarnaast krijgen
wij goederen van bedrijven, zoals
vleeswaren, brood, groente en fruit.
Ondanks dat we best veel krijgen,
is het ook weer snel op, dus de extra acties zijn echt hard nodig.” Om
een beeld te geven: op dit moment
zijn er 52 gezinnen (zo’n 170 perso-

jaren, heel wat moois uit Oostenrijk
van wijnhuis Setzer. Verder een tafel uit Chili van het wijnhuis Montes,
NIEUW bij Wittebol Wijn. Van een
zeer geurrijke Sauvignon Blanc tot
aan een boterzachte Montes Alpha
Chardonnay. Australië was present
met een nieuwe lijn van Barramundi, een viertal heel interessante wijnen. Spanje met Valdelagunde Verdejo met daarbij toch wel de topper
van de middag, Valdelagunde Especial Verdejo. Als afsluiter was er een
nieuwe Nederlandse likeur te proeven, Hierbas de las Dunas. Ideaal
voor in de mix met Fever tree tonic
of met diverse sappen. Puur met ijs
en een schijfje limoen is deze likeur
ook een ware traktatie.
Tussen al het proefgeweld door werden de gasten van Wittebol, door de
dames van Westeinder Paviljoen,
voorzien van overheerlijke hapjes!
Dirk en Linda van Zoolingen en
medewerkers kunnen terugkijken
op een zéér gezellige en geslaagde proeverij. Voor nog meer proefplezier? Houd de facebookpagina,
website en krant in de gaten, want
aankomende weken zullen wij u in
de winkel nog met veel lekkers doen
verrassen! Op naar een mooie, zonnige zomer vol met overheerlijk rosé wijnen.

Nominatie Verhoef Aluminium
voor Koning Willem 1 prijs

Ga ook aan de slag via Aalsmeervoorelkaar.nl

gers. “We hebben zo’n vijftig actieve vrijwilligers binnen de Voedselbank, dat is best veel. De één is iedere week bij de Voedselbank betrokken, de ander bijvoorbeeld één
keer per twee maanden. Dat vergt
best wat onderhoud, maar dat kan
natuurlijk op ieder gestolen uurtje.” Danja werkt veel samen met
de Vrijwilligerscentrale. “Als we een
openstaande vacature hebben, zetten wie die eerst op Aalsmeervoorelkaar.nl. Dat werkt heel goed”, aldus Danja. “Het werven van vrijwilligers is ook onderdeel van mijn
werk. Daarnaast uiteraard de bestuurstaken en ik doe de speciale
projecten.”

show niet ontbreken! De dressman
heeft de vrolijke, stoere shorts van
onder andere Diesel, Muchachomalo en Tommy Hilfiger in combinatie
met nachtmode geshowd. Van de
herenbadmode zijn naast de bekende merken ook de nieuwe merken
Diesel en Muchachomalo aan het
publiek getoond.
Bent u niet bij de show geweest en
toch benieuwd naar de collectie? U
bent van harte welkom in de winkel
op het Raadhuisplein 10.

Aalsmeer - Afgelopen zondagmiddag vond de voorjaarsproeverij van
Wittebol Wijn onder winterse omstandigheden plaats. In plaats van
een glaasje bubbels of rosé op het
terras van Westeinder Paviljoen, waren het de winterse buien die roet
in het eten gooiden. Dit alles mocht
natuurlijk de pret niet drukken. Het
team van het Westeinder Paviljoen
had binnen gezorgd voor een sfeervolle ambiance.
Ondanks dat het zonnetje ontbrak
werd een tiental Provence rosé’s uitgebreid gekeurd en beoordeeld. Een
echte winnaar kwam hier niet uit, de
aandacht werd over alle rosé’s aardig verdeeld. Lekkere bubbels waren er van het exclusieve Champagnehuis Moët & Chandon, met hun
Ice Impérial Champagne en Il Miogusto met een overheerlijke Limonsecco, Melonsecco en Hugo.
Wittebol’s zomertopper 2016 was
ook te proeven. Een frisse Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland van
Misty Cove. De wijn van de maand
mei werd deze zondag ook alvast
gepresenteerd. Uit Roemenië de gehele serie van Calusari, zéér verrassende wijnen voor een zéér scherpe prijs.
Bij de heer Antal op de proeftafel,
een bekend gezicht in de loop der

nen) die worden voorzien van een
pakket. Minimaal 52 kratten (afhankelijk van de gezinssamenstelling) per week. “Dan moet je best
wel wat voedsel inzamelen, wil je
dat iedere week kunnen verstrekken. Bij een winkelinzamelingsactie bij lokale supermarkten halen we zo’n 80 kratten op. Dit is natuurlijk een fantastisch aantal, maar
binnen 1,5 week is het weer weg.
Dus je moet echt wel inventief zijn
in het bij elkaar scharrelen van producten. Nieuwe ideeën zijn dan ook
altijd welkom!”, legt Danja uit. Voedselbank Nederland bestaat alleen
uit vrijwilligers. “Ik denk dat er heel
veel mensen zijn die niet goed weten hoeveel ervoor nodig is om elke
week weer die pakketten vol te krijgen. We doen met vijftig vrijwilligers
ons stinkende best om de pakketten goed gevuld te krijgen, maar we
zijn afhankelijk van wat we ontvangen. Dat verschilt echt per week.”
Een andere belangrijke bron voor
Voedselbank Aalsmeer is OostOogst. Danja vertelt trots: “We doen
het nu voor het derde jaar. De firma Zekveld heeft een kas ter beschikking gesteld. De Voedselbank ‘levert’ de vrijwilligers die in
de kas werken om groente te verbouwen, medewerkers van de firma
Zekveld begeleiden het geheel. De
oogst van de kas gaat iedere week
naar de Voedselbank. Dat is natuurlijk fantastisch!” Eén keer per week
halen ze de groente op. ‘s Morgens vers geplukt en ‘s middag in
het pakket! “Het mooiste daarvan is,
dat wij ook klanten uitnodigen om
daaraan mee te werken. Een beetje
het idee van een participatiesamen-

maar in vrije val te lanceren. Het bedrijf was hiermee zijn tijd ver vooruit,
want het duurde nog 20 jaar voordat
het systeem wereldwijd geaccepteerd was. Inmiddels wordt het beschouwd als het meest veilige reddingsysteem op zee. Verhoef heeft
hiermee bewezen een terechte genomineerde te zijn voor de Koning
Willem I Prijs.”
Daadkracht en duurzaamheid
De Koning Willem I Prijs is de nationale ondernemingsprijs, die tweejaarlijks wordt toegekend door de
Koning Willem I Stichting. De prijs
wordt in twee categorieën uitgereikt: Grootbedrijf en MKB. Ondernemingen die de afgelopen jaren
durf, daadkracht, duurzaamheid,
doorzettingsvermogen en goed ondernemerschap hebben getoond,
komen in aanmerking. Met het uitreiken van de Prijs stelt de Koning
Willem I Stichting zich ten doel om
bekendheid te geven aan en belangstelling te wekken voor positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie en om creatief en innovatief ondernemerschap te stimuleren.Voor meer informatie zie www.
kw1prijs.nl
leving. Dat is wat we nastreven”, aldus Danja.
Privacy
“Ons klantenbestand is heel breed,
er is geen specifieke groep die daarin uitsteekt. Wij registreren niet op
doelgroep. We zijn heel secuur als
het gaat om de privacy van onze
klanten. Wij kijken puur naar de inkomsten en uitgaven om te bepalen of je in aanmerking komt. Het
kan iedereen overkomen. Er hoeven
maar één of twee dingen verkeerd te
gaan; je wordt ziek, je gaat scheiden
of je verliest je baan. Het kan soms
gek lopen.”
Dankbare klant
Anita, een ex-cliënt van de Voedselbank, is bereid haar verhaal te delen.
Zij was net gescheiden en verloor
kort daarop haar baan. Toen werd
alles anders. Anita: “Mijn zoon van
14 had regelmatig nieuwe kleren
nodig, zo’n jongen groeit als kool.
Dat geld was er gewoonweg niet. Ik
ben echt geen gestrest type, maar
als je niet weet hoe je aan eten moet
komen, dan doet dat wat met je.” Via
een tip van een buurvrouw kwam
Anita bij de Voedselbank terecht.
“Die eerste keer dat ik een pakket
kreeg vergeet ik niet meer, het was
gewoon feest! Eindelijk konden we
onze buiken weer eens goed vullen,
wat een opluchting!” Tegen mensen
die in een soortgelijke situatie zitten, zegt ze: “Gewoon doen! De vrijwilligers van de Voedselbank zorgen
ontzettend goed voor je!”
Kun jij ook wel eens wat hulp gebruiken? Of vind je het juist leuk om
als vrijwilliger aan de slag te gaan?
Ga dan naar www.aalsmeervoorelkaar.nl of bel 0297-347510 en meld
je aan! Aalsmeervoorelkaar (voorheen Zorgvoorelkaar) is de online
marktplaats voor vrijwillige hulp in
Aalsmeer en Kudelstaart. De website is een initiatief van verschillende
maatschappelijke organisaties en
wordt in opdracht van de gemeente
uitgevoerd onder leiding van de Vrijwilligerscentrale Amstelland.

Weer actie ‘Bon in de Ton’
winkelcentrum Kudelstaart
Kudelstaart - In Winkelcentrum
Kudelstaart staat de komende twee
weken de bekende ‘Bon in de Ton’
weer op het plein.
Tot aan Moederdag kunnen klanten
hun bonnetjes weer in de ton op het
plein deponeren of in 1 van de kleinere tonnen in de winkels en kans

maken op een dinerbon ter waarde van 75 euro bij Restaurant Jones
aan de Kudelstaartseweg. Alle winkeliers op het plein doen mee. Dus
vul uw naam en telefoonnummer in
op de bon en wie weet zit u binnenkort aan een heerlijk diner bij Restaurant Jones.

Wordt nieuw initiatief een traditie?

Bloemenmozaïek Hoofdweg
Aalsmeer - Enige tijd geleden
was Kees Koster te horen op radio
Aalsmeer. Hij vertelde onder andere
hoe jammer het was dat Aalsmeer
en dus ook Kudelstaart steeds minder een bloemendorp werd. Geen
bloemencorso meer en als je door
de hele gemeente heen naar de
groenvoorziening kijkt, wordt dit
toch ook echt steeds minder mooi.
Wanneer je dan richting de bollenstreek kijkt met hun corso, natuurlijk de Keukenhof en de mozaïek dagen, is de kleur in Aalsmeer zeker
minimaal.
Kees Koster vertelt altijd vol passie over bollen en heeft nu een initiatief genomen. Hij brengt de mo-

zaïek traditie van de bollenstreek
naar Aalsmeer. Afgelopen dinsdag
26 april is de mozaïek gelegd in zijn
tuin aan de Hoofdweg 152 in Kudelstaart. Natuurlijk hoopt hij dat vele mensen komen kijken. Als thema
heeft Kees gekozen voor de ‘Amb8
route’, een fietsroute langs verschillende ambachten in Kudelstaart en
omgeving. Kees hoopt dat met zijn
initiatief een nieuwe bloementraditie in Kudelstaart en de rest van
Aalsmeer ontstaat.
Kees Koster tot slot: “Het zou het
mooi zijn wanneer andere bedrijven,
maar ook misschien wel particulieren een voorbeeld aan het mozaïek
nemen en hier op inhaken.”

Enquête gemeente
over de website

nier willen zij graag (online) met de
gemeente communiceren? De gemeente nodigt alle inwoners van
harte uit om deel te nemen aan de
digitale enquête. Dit kan tot en met
uiterlijk 8 mei via www.aalsmeer.nl/
enquete. De uitkomsten van het onderzoek gaat de gemeente gebruiken voor de ontwikkeling van een
nieuwe website en om de inzet van
haar sociale media te verbeteren.

Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer
wil haar online dienstverlening verbeteren. De huidige website is verouderd en voldoet niet meer aan de
eisen van deze tijd. Daarom wordt
de website binnenkort vernieuwd.
De gemeente heeft nu een digitale
enquête opgesteld om te horen wat
inwoners ervan vinden.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

Welke onderwerpen willen inwoners terugvinden op de website?
Wat verwachten zij van de website
van de gemeente? En op welke ma-

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/
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Aalsmeer - Hagel en regen, best koud, maar ook zon en heel gezellig: Koningsdag 2016. Voor de vrijmarkten was dit keer iets minder animo, maar de pleinen en straten waren toch redelijk goed gevuld en het
assortiment was divers. Kleding, boeken, speelgoed, planten, bloemen
en allerlei snuisterijen werden te koop aangeboden. De spelletjes in de
middag waren wel in trek. Het is Koningsdag, er op uit en leuke dingen doen. En dat kon op het Raadhuisplein zeker. Het Oranje comité
had weer uitgepakt met spelletjes en attracties voor kinderen van diverse leeftijden. Omhoog op de klimmuur, ballen gooien, spijkerbroek
hangen, een rodel baan, een draaimolen, eendje vissen, springkussens
en onder andere een vuurtje blussen bij de brandweer. Uiteraard waren versnaperingen verkrijgbaar. Voor alle kinderen was er gratis limonade en snoep. Ook Rijsenhout stond in het teken van oranje met een
optocht, een vrijmarkt en een voetbaltoernooi. In Kudelstaart was flink
uitgepakt bij het Dorpshuis. Vooral in trek waren de sjoelbakken in
vreemde vormen en natuurlijk de springkussens. Met foto’s even nagenieten van, ondanks het wisselvallige weer, een vrolijke Koningsdag!
Foto’s: Jacqueline Kristelijn en www.kickfotos.nl
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keurslager kruyswijk
kinderboerderij aalsmeer
klaas bos verse vis
klaver snacks joure
koninklijke de vries scheepsbouw
koninklijke terra nova
lasbedrijf van vliet
levahrt
mazda donker
mecenas
peter & marjan stokman
r & s jachttechniek
raadschelders verzekeringen
rabobank regio schiphol
renault nieuwendijk
ristorante pizzeria pasta vino
robel trading telecom
rosalink
sparnaay juweliers
stokkel installatie techniek
the beach indoorsport
en evenementencentrum
TK kunststof puien
ubink cactussen bv
vta visser transport agencies
wittebol wijn
wooden classics harting
zeilmakerij burggraaf & zn

OOK ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT!

AALSMEER

aalsmeer.nu
aldert jongkind boeketten
antenna aalsmeer
banketbakkerij ab müller
berghoef accountants & adviseurs
biemond & van wijk mercedes benz
bvb melle jongkind aalsmeer bv
cafe bar joppe
cafe vleghaar
careca verhuur
carpentier bouwplein aalsmeer
de jonge heertjes
drukkerij cocu bv
duif’s ﬂorist articles
ed kriek optiek
elektrotechnisch installatiebedrijf
p hoekwater bv
esmeralda farms
ﬁreball licht & geluid
foto de boer
gavita nederland bv
goemans tapijt
heemhorst watersport
henk kooijman sierbestrating
holland coating group
jafrem verhuur
jopex boeketterie
karel de boer transport
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AALSMEER

voor de onvergetelijke
kindermiddag op ‘t Raadhuisplein

KUDELSTAART

de onderstaande sponsors
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kinder- en jeugdkrant

Fairplay prijs voor de Wegwijzer

Jeugd atletiek

Kudelstaart - Afgelopen woensdag 20 april vond het jaarlijkse korfbaltoernooi voor scholen plaats bij
VZOD aan de Wim Kandreef. Liefst
45 teams, totaal 225 kinderen, streden in de middag en avond om de
hoogste eer. Veel jongens en meisjes van de basisscholen hadden de
zaterdag ervoor deelgenomen aan
de trainingen bij de korfbalvereniging om goed voorbereid het veld te
kunnen betreden. Het weer werkte
prima mee. Een zonnige dag, waar
zelfs zonnebrand aan te pas moest
komen. De onderbouw van nagenoeg alle basisscholen in Aalsmeer
en Kudelstaart speelde van half
twee tot half vier wedstrijden. De
finale werd een Kudelstaarts onderonsje. De Graankorrel 4a en de
Antoniusschool 3a streden om de
grootste beker, die na een spannende wedstrijd gewonnen werd door
de Graankorrel. Vanaf vier uur was
het de beurt aan de bovenbouw

Aalsmeer - Op zaterdag 23 april
vond in Lisse de eerste wedstrijd
van de CD-junioren competitie
plaats, een landelijke team competitie voor C- en D-junioren. AVA
Aalsmeer doet aan deze competitie mee met een jongens en meisjes team bij de C-junioren, terwijl
de teams bestaan uit C- en D-junioren. Dat betekent dat de jongste
D-junioren zich soms wel moeten
meten met veel oudere C-junioren.
Gelukkig begon de wedstrijd vroeg
en waren alle teams compleet aanwezig ondanks het bloemencorso
in de Bollenstreek. Het was droog,
niet warm, maar gelukkig scheen de
zon bijna de hele dag. De dag begon met de estafettes, gevolgd door
diverse technische en looponderdelen. Alle atleten deden aan twee of
drie onderdelen mee.

Stralend zonnetje tijdens
korfbaltoernooi scholen
(5/6). Ook hier ging het er fanatiek
aan toe. De beker voor de eerste
plaats ging mee naar Aalsmeer met
de Hoeksteen, team 6a. De leerlingen van de Graankorrel en de Hoeksteen bleken hier de beste korfballers te zijn. Zilver voor team 5a van
de Graankorrel en brons voor team
6b van de Hoeksteen. Het schoolkorfbaltoernooi werd besloten met
wedstrijden tussen de groepen 7
en 8. De Antoniusschool (8a) pakte de hoogste eer, gevolgd door de
Graankorrel (8a) en de Hoeksteen
(7a). De dagtrofee is uitgereikt aan
de Graankorrel en de fairplay prijs
heeft de Wegwijzer gekregen. Afwezig waren de scholen Zuidooster, de
Brug, Samen Een en de Jozefschool.
VZOD kijkt terug op een geslaagd
en zonnig toernooi. Complimenten
voor de organisatie, prima geregeld
allemaal!
Foto: www.kicksfotos.nl

Schapen op Boerenvreugd
weer geschoren!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 24
april vond op kinderboerderij Boerenvreugd het jaarlijkse schaapscheren plaats. De knip- en scheerbeurt vond deze keer plaats in de
hooiberg van de kinderboerderij.
Ondanks het wisselvallige weer
kwamen er toch enkele honderden
mensen op het evenement af. De
twee scheerders zorgden er voor dat
de vijf schapen van hun warme jas
werden ontdaan. Daarbij maakten
zij gebruik van zowel de wolschaar
als de elektrische tondeuse. Eén van
de schapen was nog drachtig en zij
werd staand geschoren. De andere

schapen werden vakkundig op hun
achterste gezet en ondergingen gedwee de scheerbeurt. De aanwezige wolspinster liet zien hoe er garen werd gemaakt van wol. Natuurlijk kwamen er van het publiek veel
vragen, die door de aanwezige vrijwilligers werden beantwoord. Bovendien waren er borden met veel
informatie over schapen. Voor het
bezoekende publiek was het tevens
een mooie gelegenheid om kennis
te maken met de lammeren van de
schapen en geiten, die dit voorjaar
zijn geboren.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Top resultaten junioren
van AVA in Lisse

Winst 2-1 op FC Aalsmeer E2

Rode Leeuwen RKDES E2
kampioen na streekderby
Kudelstaart - Zaterdag wedstrijd
nummer 10 in de competitie en tevens de laatste wedstrijd van de Rode Leeuwen, de E2 van RKDES. In
een heuse derby tegen FC Aalsmeer
E2 werd gespeeld om het kampioenschap in de 2e Klasse. Het ging
dus nog ergens om en dat was bij
kids en ouders te merken. De toiletdeur bij de kleedkamer werd voor de
wedstrijd goed gebruikt. Vanaf minuut 1 was duidelijk dat het een andere wedstrijd zou worden dan die
van vorige week. FC Aalsmeer zat
meteen fel op de bal en dat maakte het voetballen voor de RKDES
mannen een stuk lastiger. Toch hadden de Kudelstaartse jongens maar
één doel voor ogen en dat was winst
in deze wedstrijd. In de 4e minuut
kwamen de Rode Leeuwen op een
0-1 voorsprong. Vanaf de rechterkant kwam Kees in scoringspositie
en met een woeste uithaal belandde
de bal hoog en hard boven de keeper van FCA in het doel. Niet veel later belandde een afstandschot van
een FCA speler op de paal en kwam
RKDES goed weg. In de 13e minuut
werd de bal veroverd door Mike, die
op zijn beurt de bal naar Kees speelde, Kees gaf de bal de diepte in op
Jamie en die knalde bal ook hoog en
hard in het FCA doel: 0-2. Het vervolg van de eerste helft speelde zich
voornamelijk op het middenveld af,

waardoor 0-2 ook de ruststand was.
Na de limonade gingen de mannen voor de laatste 25 minuten het
veld op. Blijven voetballen en koppie erbij houden. Het werden 25 hele spannende minuten, waarbij er
kleine kansjes over en weer waren. In de 41e minuut kwam FCA
op 1-2. Een afstandschot werd een
klein beetje verkeerd beoordeeld
en FCA rook nog kansen. De sfeer
werd een beetje grimmiger binnen
de lijnen, maar na 50 minuten was
daar het verlossende fluitsignaal
van de scheidsrechter. De ontlading
was groot bij de Rode Leeuwen: het
kampioenschap was behaald. Op
het veld werden er een paar foto’s
gemaakt, werden de mannen gefeliciteerd door de tegenstanders en
vervolgens werd er in het RKDES
tenue gedoucht. In de kantine van
RKDES werd er meegezongen op
‘We are the champions’ en waren
er patatjes en een AA-tje voor alle spelers. De coaches hadden een
verrassing voor de mannen in de
vorm van een kampioensbeker.
Over twee weken gaan het team,
de coach en begeleiders met z’n allen zorgen voor het toetje op dit seizoen, namelijk deelname aan het Internationale Toernooi bij Reigerboys
in Heerhugowaard, waarbij de Rode
Leeuwen de openingswedstrijd spelen tegen Manchester City.

Workshop striptekenen
voor kinderen in bieb
Amstelland - Bedenk je eigen stripheld en maak er je eigen stripverhaal van. Hoe mooi is dat? Beeldend
kunstenaar Rogier Polman leert jou
je eigen strip met tekst en beeld te
maken tijdens een workshop striptekenen voor kinderen. Hij laat zien
hoe je bewegingen kunt laten zien
in een tekening en waar je het beste een tekstballon plaats. Maar
wat is de beste manier om tekst
met beeld te combineren? In deze
workshop leer je het allemaal. Ook
de geschiedenis van het beeldverhaal komt aan bod. Om elke deelnemer de aandacht te kunnen geven

Jongens
De jongens begonnen de dag met
de 4 keer 100 meter estafette met
allemaal D-junioren. Graeme ‘t
Hoen, Kiran Biesheuvel, Bas van
der Laan en Zeger Haspels klokten
1.02,42 en werden hiermee knap 7e.
Bij het speerwerpen wierp Graeme ‘t Hoen de speer naar 21.02 meter, waarmee hij heel mooi 7e werd.
Voor Morris van Lienden en Bas van
der Laan was het nog wennen aan
de discus. Met goede worpen eindigden zij helaas in het achterveld.
Hetzelfde gold voor Gregory ’t Hoen
en Milan Biesheuvel bij het kogelstoten. Bij het verspringen sprongen Kiran Biesheuvel en Morris van
Lienden prima afstanden als D-junior, wat ze in het C junioren veld toch
in het achterveld liet belanden. Bij
de loopnummers ging het alle jongens nog beter af. Graeme ’t Hoen
werd als D-junior tussen het C-junioren geweld op de 100 meter horden zelfs 9e in 19.96 seconde. Op
de 800 meter werd Milan Biesheuvel knap 5e in 2.30 minuten, werd
Gregory ’t Hoen 12e in 2.45 minuten en Bas van der Laan 20e in 3.00
minuten. Wat de D-junioren lieten
zien op het koningsnummer, de afsluitende 100 meter sprint, was heel
knap. Zeger Haspels, pas D1-junior, werd 13e in 14.53 seconde, Kiran
Biesheuvel 18e in 15.15 seconde en
Morris van Lienden werd 19e in

15.67 seconde. Dat belooft nog wat
als de jongens over twee jaar ook
echt C-junior zijn. Als team eindigde dit jonge team uiteindelijk op de
8e plaats van 11 teams.
Meisjes
Ook de meisjes begonnen de dag
met de estafette. Lotte Zethof, Lotte
Jansen, Yrsa Rademaker en Sietske
de Bruin werden zonder wisselfouten knap 8e in 47.19 seconde en weten dat het volgende keer nog sneller kan. De dag werd vervolgd met
hoogspringen, waarbij Lotte Jansen tot 1.20 meter kwam en Yrsa
Rademaker 1.15 meter sprong. Lisa
Kraan, net D1-junior, wierp de discus naar 11.55 meter en Micky Bek
zorgde voor de teamscore met een
worp van 13.57 meter. Bij het verspringen zorgde Lisa Kraan voor de
punten door een sprong van ruim
over de 3 meter, Melle Jonker eindige vlak achter haar. Bij het kogelstoten een knappe prestatie van Micky
Bek door als 7e te eindigen met een
stoot naar 7.47 meter. Yrsa Rademaker stootte 6.38 meter.
Net als de jongens scoorden ook de
meisjes veel punten bij de loopnummers. Sietske de Bruin, nog maar Djunior, eindigde op de 80 meter horden als 11e in een veld van 27 Cjunioren meisjes met een tijd van
15.95 seconde. Lotte Zethof werd
23e in 17.73 seconde en Melle Jonker kwam tot 18.94 seconde. Lotte Zethof, ook nog maar D-junior, eindige op de 800 meter als 6e
in 2.40 minuten, gevolgd door Lotte Jansen in 2.44 minuten en Melle Jonker in 3.20 minuten. Op de afsluitende 80 meter sprint stonden
Sietske de Bruin, Micky Bek en Lisa
Kraan aan de start. Micky werd heel
mooi 15e in 11.85 seconde. Sietske liep naar 11.92 seconde en Lisa Kraan liet zien potentie te hebben met een knappe 14.14 seconde.
Van de meisjes C-junioren teams in
Lisse eindigden de jonge AVA-meisjes heel mooi op een 6e plaats. Een
knappe prestatie van de veelal nog
jonge AVA-junioren in een sterk bezet veld van oudere C-junioren. Nu
uitrusten en trainen voor de volgende wedstrijden en de tweede wedstrijd in de CD-competitie op 21 mei
in Haarlem.

AVA Aalsmeer CD-junioren teams met hun coaches.

die nodig is, kunnen maximum tien
kinderen deelnemen. Mocht je willen deelnemen maar blijkt de workshop inmiddels uitverkocht? Stuur
dan een mailtje naar info@debibliotheekamstelland.nl o.v.v. Striptekenen. Geprobeerd wordt dan om zo
snel mogelijk een workshop voor je
in te plannen. De workshop in de
meivakantie is op woensdag 4 mei
van 13.30 tot 15.00 uur in bibliotheek Amstelveen Stadsplein. Leeftijd: 9 tot en met 12 jaar. Kaarten zijn
te verkrijgen in een van de Amstelland Bibliotheken of via www.debibliotheekamstelland.nl

Schaken bij AAS
Kinderbingo bij
BV De Pomp
Aalsmeer - Zoals meestentijds in
de schoolvakanties van de basisschool organiseert buurtvereniging
de Pomp in ’t Baken in de Sportlaan 86 een gezellige kinderbingo.
Op woensdag 4 mei vanaf 14.00 uur
staat deze weer op het programma.
Er worden weer 3 rondes gespeeld
en de kaartjes kosten 50 eurocent

per stuk en er mogen er zoveel afgenomen worden als men maar
wilt. Er worden ook nog twee grotere prijzen weggegeven door middel van een staronde en een naam
uit de zak die getrokken wordt door
een onpartijdige willekeurige deelnemer. Alle kinderen, logés, vriendjes, vriendinnetjes, buurkinderen
zijn van harte welkom, voor de jongsten is volwassen begeleiding wenselijk. De kinderen krijgen van de
buurtvereniging limonade en wat
lekkers erbij.

Meer dan 150 kinderen
op clinic inline-skaten
Kudelstaart - Vier schaatsverenigingen uit de regio hebben vrijdagavond 22 april meer dan 150 kinderen enthousiast gemaakt voor het
inline-skaten. IJsclub Nut & Vermaak uit Leimuiden, IJsclub Alkemade uit Hoogmade, STG Ter Aar uit
Ter Aar en stg VZOD uit Kudelstaart
hebben vrijdag 22 april de jaarlijks
terugkerende clinic inline-skaten
georganiseerd. Er waren meer dan
150 kinderen op de skeelerbaan in
Kudelstaart aanwezig. Zij werden
verdeeld in leeftijdscategorieën en
kregen training van de vele vrijwilligers en prominenten, waaronder
Annouk van der Weijden en Melis-

sa Wijfje. De deelnemende kinderen
kregen eerst een training en daarna
mochten zij meedoen aan een wedstrijdje over twee keer een 100 meter. Het doel van de clinic was om
de kinderen enthousiast te maken
voor de schaatssport waarvoor zij in
de zomermaanden al kunnen trainen. De lessen inline-skaten worden door stg VZOD gegeven op
dinsdagavond en door Nut & Vermaak, Alkemade en STG Ter Aar op
vrijdagavond. Kijk voor meer informatie op de websites van de verenigingen: www.stgvzod.nl, www.teraarseijsclub.nl, www.ijsclubnutenvermaak.nl, www.ijsclubalkemade.nl

Jeugdcompetitie beslist!
Aalsmeer - Bijna ongemerkt is
de jeugdcompetitie te AAS beslist,
hoewel er nog twee ronden te spelen zijn. Luuk consolideerde zijn
voorsprong nogal hard door Sam
van het bord te hakken en Simon
deed hetzelfde alleen nu tegen Stijn.
Echter Simon is volgende week met
vakantie en in één ronde kan je ook
maar 1 punt halen, dus Luuk is met
18,5 punten tegen 17 punten voor

Simon niet meer te achterhalen!
Willem won ook, namelijk van Rune. Alle andere jeugdspelers deden
profexamen voor de stappen 2 en
3. Op drie na 24 ronden staat Jasper Springintveld met 12 punten,
gevolgd door Tim Wisse en Willem
Hagenberg met elk 11 punten, Gijs
Wentzel, Sam Lakerveld en Christiaan Baraya met elk 10 punten.
Door Ben de Leur
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Omroep zoekt oorlogsverhalen en -herinneringen

Inloop Oost-Inn

Bijzondere uitzending op
4 mei bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer is een
bijzondere radio-uitzending aan het
voorbereiden rond de nationale dodenherdenking op 4 mei. Daarvoor
is hulp en geheugen nodig van inwoners. Wat zijn uw herinneringen
aan Aalsmeer in de oorlog? Klein
of groot. De bombardementen, het
verhaal van alledag, de passanten
en de strijd. Elk verhaal en herinnering is welkom. Zoveel mensen met
deze herinneringen zijn er niet meer.
Overleveringsverhalen uit de familie zijn ook welkom! Reacties graag
sturen naar info@radioaalsmeer.nl
o.v.v. 4 mei uitzending.
Lifestyle in ‘That’s Life’
Aanstaande donderdag tussen
20.00 en 22.00 uur ontvangt Jenny
Piet verschillende mensen die midden in de Aalsmeerse maatschappij staan. De Vrijwilligerscentrale heeft Mieke van Arem, locatiemanager Heliomare, uitgenodigd
om te vertellen wat zij voor mensen
met een beperking doen. Ook vertelt zij wat mensen als vrijwilliger
voor Heliomare kunnen betekenen.
Verder komt fysiotherapeute Willemijn van Leeuwen langs en legt zij
uit hoe de Vitaeltuin bij het zorgcentrum gebruikt moet worden. Tevens
wordt het initiatief Beauty Bank behandeld. Dit collectief van beautybrancheprofessionals helpt kosteloos mensen die een steuntje in de
rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld
een bezoek aan de kapper als iemand een sollicitatieproces in zal
gaan. Tenslotte nodigt Janna van
Zon in het kunst-halfuurtje haar opvolgster als curator van de gemeente Aalsmeer, Ingrid Koppeschaar uit
om te spreken over de tentoonstelling van Sunny Neeter.
Bezoek bij Combi Fun
De meivakantie is in volle gang
en gaat gelukkig nog gewoon een
weekje door, maar niet voor ‘Let’s
Go’! Vrijdagavond zijn Kim Maarse en Joey Kaandorp namelijk gewoon weer op Radio Aalsmeer. Joey
is met Laurens Niezen langs geweest bij Combi Fun en ze hebben
een leuke reportage gemaakt van
de middag. Was jij er ook bij? Luister vrijdag naar de uitzending en
misschien hoor jij jezelf wel terug op
de radio. Verder heeft Kim vakantietips op een rijtje gezet om de tweede week van de vakantie ook leuk te
maken! En als je nog een verzoekplaatje hebt, laat dit dan weten via
Instagram, Facebook, Twitter, of per
e-mail naar letsgo@radioaalsmeer.
nl
Volle bak bij Ron en Kirsten
Aanstaande vrijdag presenteert
Ron Leegwater weer het bekende ‘Vrijdagavond Café, ditmaal samen met Kirsten. Ze ontvangen de

Kudelstaartse zanger Rick van der
Kroon. Ze zijn erg benieuwd naar
zijn ervaringen van afgelopen week
in Las Vegas. Wijkagent Erik van
den Brun is te gast voor zijn maandelijkse politierubriek ‘Een Boeiend
Gesprek’, waarin hij het zal hebben over de toename van woninginbraken in zijn wijk ‘Centrum’. Verder geeft hij preventietips met betrekking tot het begin van het vaarseizoen en geeft hij meer informatie over de organisatie ‘Beter Buren’, welke burenruzies wil oplossen voordat de politie in beeld moet
komen. Verder deze vrijdag de Twitterhit, Ron’s Top40 Hitarchief, de
Soulshow-classic en het radiospel
Soundmemory. Tevens de maandelijkse rubriek ‘Kirsten’s Vrijdagavond
Mini Magazine’ met uitgaanstips en
lifestyle. Tenslotte doet luisteraar Ingrid een oproep voor vrijwilligers
die willen collecteren voor het Rode
Kruis in Aalsmeer.
Ruud Bos bij Sem
Sem van Hest ontvangt de bekende
componist en pianist Ruud Bos. Bos
werkte onder meer voor tv-series,
De Efteling, Joop Doderer, André
van Duin en Wim Sonneveld. Samen
met Sem zal Ruud Bos praten over
zijn omvangrijke oeuvre en carrière
en over de artiesten met wie hij samen heeft gewerkt. Ze hebben dus
veel keus uit verschillende soorten
muziek om de zaterdagmorgen mee
in te kleuren.
Jacht- en scheepsbouwer
Op de eerste maandag in mei ontvangen de presentatoren van
Aalsmeers enige talkshow op 19.00
uur weer een interessante plaatsgenoot. Mylène en Elbert Huijts zullen
deze gast een uur lang ‘aan de tand
voelen’. Afgelopen maandag was
het aannemer, snowboarder en Harley Davidson-rijder Jeroen van der
Drift die door de broer en zus ondervraagd werd. De Aalsmeerder vertelde al van jongs af aan graag dingen te bouwen. Hij is veel aan het
werk. “Maar als je werk ook je hobby is, is dat niet erg”, aldus de man
met de gouden handjes. Uiteraard
heeft Van der Drift ook een nieuwe
gast voor 125e uitzending van ‘Door
de Mangel’ gevonden. Maandag 2
mei neemt jacht- en scheepsbouwer Esther Gouwerok plaats achter
de microfoon. Ze is de zesde generatie die het familiebedrijf Jacht- en
Scheepswerf Gouwerok leidt. Heeft
u een vraag voor Esther Gouwerok?
Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl of Twitter: @DoordeMangel. Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel en via de website www.radioaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Woensdag 4 mei is er
van 9.30 tot 11.30 uur gelegenheid
voor inloop en ontmoeting onder
het genot van koffie en thee. In alle gezelligheid samen even de week
doornemen. Belangstellenden zijn
welkom in de Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Martijn Vervark in voorbereiding de 13e treffer vlak voor tijd.

Veldkorfbalcompetitie

VZOD pakt thuis de punten
en wint van Oranje Nassau
Kudelstaart - Op een onstuimige Wim Kan Dreef mocht het vlaggenschip VZOD/FIQAS tegen Oranje Nassau aantreden. Voor VZOD
was dit wederom een finale om behoud in de tweede klasse zeker te
stellen. VZOD begon scherp en wist
ondanks de stevige wind via een afstandsschot en strafworp van Verburg en Verheul op 2-0 voorsprong
te komen. Het tweede aanvalsvak
wist het scorende vermogen niet direct op te pakken, waardoor er na
bijna 10 minuten spelen een 3-0
score op het bord te zien was. Na
bijna een kwartier spelen wist ook
Oranje Nassau tot score te komen,
3-1. Eric Spaargaren had hier een
snel antwoord op en wist via een
korte kans de stand op 4-1 te zetten. VZOD pakte door en na 22 minuten spelen stond er een nette 6-1
voorsprong op het bord. Vanaf dat
moment werd Oranje Nassau echt
wakker en begon ook mee te scoren, wat in een 8-5 ruststand resulteerde. Na de rust had VZOD/FIQAS
de wind in de rug, waardoor men
aan de voorkant van de korf kon
aanvallen. Dit zou moeten resulteren in een makkelijkere aanval, echter leek VZOD hier niet van te kunnen profiteren, gezien de doelpunten erg moeizaam vielen. Met ruim
20 minuten speeltijd in de tweede
helft stond er hierdoor slechts een
10-8 op het scorebord. Met nog 8
minuten speeltijd wist Alyssa te Riele de stand naar 11-8 te trekken,

dit werd echter direct beantwoord
met een doelpunt van Oranje Nassau. Bart Verheul wist het verschil
via een korte kans weer naar 3 punten te brengen. Toch was de westrijd
nog niet gespeeld, Oranje Nassau
liet zien dat ze de twee punten niet
zomaar zouden afstaan en wist in de
laatste 5 minuten tweemaal tot score te komen, waardoor er de stand
met nog drieënhalve minuut speeltijd op 12-11 stond. Waar in de eerste helft van het veldseizoen VZOD
in de slotfase vaak misgreep en genoegen moest nemen met een verlies, zette het deze keer alles op alles om de winst in eigen huis te
houden. Met nog 45 seconden op
de klok wist Martijn Vervark via een
afstandschot de eindstand van 1311 binnen te schieten.
Vijfde plaats
Met deze belangrijke punten zorgt
VZOD ervoor op een vijfde plaats
in de poule te staan, zeker van lijfsbehoud in de tweede klasse zijn ze
echter nog niet. Hiervoor zullen ze
in de laatste drie wedstrijden van
het seizoen nog meerdere punten
moeten pakken. Coach Frits Visser
concludeerde na de wedstrijd dat
dit een nuttige overwinning was tegen een mentaal sterke tegenstander. Na een week rust is de volgende wedstrijd op 7 mei in Zaandam
tegen ZKC’31 en, hoewel ZKC’31 al
veilig is, beloofd ook dit weer een
spannende wedstrijd te worden.

Zwemwedstrijden

Persoonlijke records voor
minioren van Oceanus
De winnaars van deze week, vader
en dochter Van Ackooy.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Comb. van Ackooy wint
vlucht vanuit Asse-Zellik
Aalsmeer - Zaterdag 23 april stonden de duiven weer in het Belgische
Asse-Zellik, maar eigenlijk moesten
ze in Quievráin gelost worden. De
weerberichten waren slecht, temperaturen beneden de 10 graden en
regen, hagel en sneeuwbuien waren
de reden hiervan. Om 09,00 uur werden de duiven gelost bij goed weer,
wel koud en met een NNO wind
die draaide naar NNW. Om 11.07.10
wist de vader/dochter Combinatie
van Ackooy uit Hoofddorp de eerste duif de 15-3437003,van de vereniging te klokken. De 003 maakte een snelheid van 1266,978 meter per minuut, dat is ruim 76 kilometer per uur en tevens de snelste
van Noord Holland. John van Duren
uit Amstelveen werd tweede en Aad
van Belzen derde.
De volledige uitslag:
1. Comb. van Ackooy Hoofddorp
2. J.H. van Duren Amstelveen
3. A.J. van Belzen Kudelstaart
4. C. van Vliet Kudelstaart
5. D. Baars Kudelstaart
6. Gerard en Lies v.d. Bergen Kudelstaart

7. Comb. v. Leeuwen en v. Grieken
Aalsmeer
8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
9. Comb. Baas en Berg De Kwakel
10. L. v.d. Sluis Uithoorn
11. Tim Rewijk De Kwakel
12. E. Wiersma Amstelveen
13. Th. v.d. Wie Aalsmeer
14. Darek Jachowski Mijdrecht
15. J. Vijfhuizen De Kwakel
16. W. Wijfje De Kwakel
17. A. v.d. Wie Aalsmeer
18. M. de Block Aalsmeer
19. J.A. van Dijk Aalsmeer
20. W. Grapendaal Aalsmeer

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Aalsmeer - Zondagmiddag 1 mei
is de maandelijkse inloop voor
65-plussers in de Zijdstraat 55
(Doopsgezinde Kerk) van 15.00 tot
16.30 uur. Het thema voor de inloop is ‘Weinig kan veel worden’. Uiteraard staan de koffie en de thee
klaar, wordt een spelletje gedaan en
gezellig bijgepraat. Gestart wordt
met een kopje koffie of thee en de
ontmoeting met elkaar. Steeds vaker weten mensen de weg naar de
‘Inloop’ te vinden. Die weg is voor
alle 65 plussers uit Aalsmeer en omgeving. Er wordt een vrijwillige bijdrage van 2 euro per persoon gevraagd. U bent van harte welkom!
Voor vragen: Ellen van Houten, tel.
06-14144344, ouderenpastor

Taizégebed in
Karmelkapel
Aalsmeer - De broeders van Taizé met hun vieringen zijn een begrip. Eenvoudige liederen en veel
stilte zijn een rode draad in hun gebed. Karmel Aalsmeeraan de Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in
huis. Zij stelt deze kapel open om
met elkaar een meditatieve viering
te houden op vrijdagavond 29 april
om 20.30 uur. Daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Fietstocht met
de OVAK
Aalsmeer - Vanwege Hemelvaart
en Bevrijdingsdag vindt niet op 5
mei maar op donderdag 12 mei de
middagfietstocht van de Pedaalridders van de OVAK plaats. De route
gaat richting Hoofddorp. De groep
vertrekt om 13.30 uur vanaf het parkeerterrein bij het zwembad aan de
Dreef. De route is circa 25 kilometer lang. Als u lid bent van de OVAK
kunt u gezellig mee fietsen.

Winst Jan bij
Allen Weerbaar
Naomi Visser tijdens de 200 meter vlinderslag.

John van Duren, de winnaar van de
twee vorige vluchten.

Zondag inloop
65-plussers

Aalsmeer - Minioren deel 5 stond
afgelopen weekend op het programma. De wedstrijd begon met
de allerjongsten minioren versus
100 meter vrije slag. Verena Timmer had wat trainings achterstand
opgelopen, haar opdracht was: volhouden en dat lukte haar in 2.12,18.
Charlotte Bentveld, Pippi Achterberg en Elise Visser scherpten in de
tweede serie alle drie de tijden flink
aan waarbij Charlotte maar liefst 14
seconde ervan af wist te zwemmen.
Floris v/d Salm en Kyann Elbaz lieten bij de 100 meter schoolslag zien
dat al het oefenen op de keerpunten
zijn vruchten had afgeworpen en
zwommen een super race waarbij
Kyann de winst opeiste in 1.53,84.
Floris legde beslag op plaats twee.
Esmee Scheuer, Zarah Tas en Phaedra Molenwijk zagen ook persoonlijke records achter hun naam verschijnen. De eerste ronde vlinderslag kwam eraan en wel de 50 meter. Aan de start Robert Lima Vermeulen, Dinand Voogt, Loek Boerlage en Jayden v/d Bijl. Er sneuvelden drie inschrijftijden, een mooi resultaat. Romee Veldt zag een tijdsverbetering van 6 seconde verschijnen. Ebba Vonk buigde 3.31,89 om
naar 3.13,46, ook Mila van Duinhoven veranderde 4.02,32 naar 3.48,88.
Claire Corveleijn debuteerde en zag
3.34,76 achter haar naam verschijnen. De boys Jort Kemp, Liam Breebaart en Jochem van Zanten beten
zich vast in de 100 meter schoolslag. Jort scherpte zijn tijd aan met
3 seconde. De junioren meiden en
jongens mochten als eerste in actie
komen op de 200 vrij waarbij Ma-

delief Blesgraaf er 1 seconde vanaf haalde, Danique Pannekoek 4 seconde, Rachelle de Meij 6 seconde,
Femme Bol ook 6 seconde en Naomi Visser 7 seconde. Nina Bellaart
koos ervoor haar race puur op techniek te zwemmen en zich te sparen
voor de 200 meter vlinderslag. Michael Masseurs 3 seconde en Luuk
Scheuer, die een geweldige tegenstander naast zich had, 2 seconde
eraf. Na de wisseling van de officials kwamen de jonkies weer aan
bod waarbij Elise Schipper maar
liefst 9 seconde van haar rugslag
tijd af haalde. Daar waar Kyann bij
de school sneller was, zo liet Floris
even zien hoe goed hij de 50 meter vlinderslag kon zwemmen 50,64
versus 59,98 voor Kyann! Zarah Tas
scherpte verleden week haar 100
meter vrije slag tijd al lekker aan en
deze ronde haalde ze er nog maar
eens 2 seconde vanaf. Jayden en
Loek hadden last van stroperig water bij de schoolslag, ze knokten en
knokten maar kwamen moeizaam
vooruit. Daar hadden Dinand en Robert Lima geen last van. De mannen
zwommen zij aan zij waarbij Robert
Lima er 12 seconde vanaf haalde.
Jort wist zijn 200 wisselslag te volbrengen.
In serie 3 ging de strijd vooral tussen
Liam en Jochem, waarbij Llam bij
zijn ijzersterke schoolslag het verschil maakte en met de winst ervandoor ging in 2.55,40. Tot slot de 200
vlinderslag. De ploeg werd langs
het bad gezet voor de support: Nina
ging ze goed, ze bleef maar gaan en
gaan, onder luidde aanmoediging
van de ploeg waarbij het kippenvel

Aalsmeer - De laatste kaartavond
van het seizoen is gespeeld bij Allen
Weerbaar. Het kaarten is gewonnen
door Jan Alderden met 5665 punten, gevolgd door Paul Könst met
5482, Kees Kooyman met 5366,
Henny Wahlen met 4864 en Tilly
Been met 4856 punten. De poedelprijs was voor Frans Braat met 3317
punten. Bij het jokeren is de eerste
prijs uitgereikt aanLilian Klaassen
en hekkensluiter was Marty Groenendijk. Na een zomerstop met hopelijk mooi Allen Weerbaar het seizoen weer op maandag 12 september in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55 vanaf 20.00 uur.

Kwart Marathon
BV Hornmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging Hornmeer organiseert op zaterdag 30
april een kwart marathon. Het kaarten begint om 10.00 uur, de zaal is
open vanaf 9.30 uur voor koffie, thee
en inschrijving.Iedereen is van harte
welkom, neem gerust u buurvrouw/
man mee, hoe meer zielen hoe meer
vreugde. De onkosten zijn 10 euro,
daar is een lunch bij inbegrepen.
De Kwart Marathon vindt plaats in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3.
gehalte enorm groot was 3.30,09.
Daarna Femme en Naomi, waarbij
Femme in de tweede honderd de
vrouw met hamer tegenkwam, vlinderde Naomi er flink op los: 3.16,99.
Een persoonlijk recordvan 4 seconde. Nog 1 zwemmer te gaan, Luuk,
en die had het heel zwaar. Hij is
flink aangemoedigd en zag uiteindelijk 3.35,09 achter zijn naam verschijnen, zijn beste tijd tot nu toe.
De middag was behoorlijk succesvol voor de Oceanus minioren, nu
afwachten wie er 11 en 12 Juni minioren finales mogen zwemmen in
Hilversum.

Koppelkaarten BV
Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 29 is
er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van
harte welkom in het buurthuis aan
de Roerdomplaan 3. Geen maat?
Geen probleem, daar kan voor gezorgd worden. Aanvang 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie en thee en inschrijving. Het kaarten op 22 april is gewonnen door
Kees Meekel met 5595 punten, op
twee Coen Vis met 5399 punten en
op drie Wim Springintveld met 5330
punten. De poedelprijs was voor
Fred Maas met 3414 punten.

Tini en Best op 1
bij Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 21 april is het klaverjassen gewonnen door Tini Bualda met 5696
punten, op twee Henk van Wichen
met 5553 punten en op drie is Geertje Koopstra met 5245 punten geëindigd. Bij het jokeren was deze week
Bets Teunen de beste met 197 punten, gevolgd door Trudy Knol met
268 en Gerard de Wit met 282 punten. Belangstelling voor deze kaartmiddag? Kom gerust eens kijken.
Vooral jokeraars zijn hartelijk welkom. Voor inlichtingen: Mevrouw R.
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Leo van Faassen
slaat zijn slag!
Rijsenhout - Omdat nog niet alles
vast stond voor de bovenste plaatsen is er tijdens de laatste competitie avond afgelopen donderdag 21 april nog hevig gestreden
om de punten bij de Sjoelclub. Nadat de laatste steen gegooid was
is de volgende uitslag tevoorschijn
gekomen. Hoofdklasse: 1. Dirkjan
Baardse, 2. Thomas van Brakel en
3. Arnold van der Linden. Klasse A:
1. Leo van Faassen, 2. Nel Joore en
3. Annelies Ravensbergen. B.Klasse:
1. Martje Baardse, 2. Jan Joore en
3. Plonie Verdel. In de C Klasse was
Marjo SIijm. Rina Korewinder werd
tweede en op drie Ruud Maas.
Afsluiting sjoelseizoen
Donderdag 28 april is er als afsluiting van het seizoen 2015-2016
nog een gezellige avond met nog
een partijtje sjoelen een verloting
en natuurlijk de bekendmaking van
de beker winnaars. Aanvang 18.30
uur in dorpshuis de Reede aan de
Schouwstraat.

OVAK-soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is woensdag 4
mei vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het kaarten op 20 april is gewonnen door
Wim Spring in ‘t Veld met 5954 punten, gevolgd door Piet Straathof met
5507, Rita Pannekoek met 5104 en
Anton van de Polder met 4930 punten.

Ronde 6 schaken
veteranen SGA
Aalsmeer - In de 6e ronde van
het Veteranenkampioenschap SGA
heeft Ben de Leur de goede lijn
doorgetrokken met een winst op
Bram van Dijk, voormalig meesterklassespeler. Bram opende rustig
met wit maar speelde in het middenspel een scherpe maar positioneel zwakke zet. Ben kwam steeds
beter te staan, maar slordigheid
gaf Bram opeens een tegenaanval, waarin wit een mat in 5 miste.
Hierna besliste zwart met een simpel schaak en torenwinst de partij.
Er staan 4 spelers met 4.5 punt aan
kop en hierachter 2 spelers, waar
onder Ben, met 4 punten. Spanning
dus komende woensdag in de laatste ronde in Groep A. In groep B
was Ferry Weverling helaas verhinderd en viel daardoor terug naar de
5e plaats. In groep C won Jan van
Willigen en moet in de laatste ronde
met zwart tegen directe concurrent
Ron Woudsma, bij winst wint Jan
groep C. Hans Pot was afwezig en
blijft hierdoor op 50% staan. Gerrit
Harting speelde een prima partij die
deed denken aan de jaren dat hij
een van de topspelers van Schaak
Club Aalsmeer was en won dan ook
verdiend. In groep D won Rob van
Haaften netjes met zwart en staat
op een keurige gedeeld 3e plaats.
Door Ben de Leur
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Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Schaakcompetitie

Danny en Ronald winnen
Blind Koppeltoernooi
Kudelstaart - Vorige week zaterdag was het weer tijd voor het derde en laatste zaterdag toernooi bij
de dartclub Poel’s Eye, namelijk het
Blind koppel toernooi. Er waren 38
deelnemers. Bij het Blind koppel
toernooi hoefde men niet met de
ogen dicht te gooien, maar werd elke darter vijf ronden lang blindelings gekoppeld aan een dartsmaat
en twee tegenstanders. Deze loting
werd door een computer gedaan en
was zichtbaar op een groot scherm
op het podium. Dit ‘darters roulatie systeem’ werkte sfeer verhogend want bijkans iedereen kwam
elkaar vroeg of laat tegen als mede- of tegenstander. Elke wedstrijd
werd er drie legs gespeeld, zodat iedere darter nul tot drie punten kon
verdienen. Na deze vijf wedstrijd
ronden werd de stand opgemaakt
en gingen er twee strepen doorheen. Zodoende gingen er 16 darters naar zowel de winnaar als de
verliezerronde. Ook in het knock out
systeem herhaalde de darters carrousel zich. Rob Braam, Kim Fontaine en Breur hadden zich knap geplaatst voor de winnaarronde, maar
zij wisten de halve finale niet te bereiken. Acht darters bereikten de
halve finales wel. Voor Ilona van Emden, Tjitte Miedema, Remco Maarse en William Hunitetu bleek dit dan
toch hun eindhalte. De finale ging
uiteindelijk tussen Rene Kruit met
Remco Pannekoek tegen Danny
Zorn met Ronald Baars. Dit laatste
koppel was favoriet. Danny won vorig jaar al het Blind Koppel Toernooi,
Ronald won dit jaar voor de tweede keer op rij het ‘gewone’ Koppel
Toernooi. Toch begonnen Rene en
Remco beter, zij waren eerder op
een dubbel. Na enige moeite vonden zij de juiste dubbel net op tijd.
De tweede leg was het patroon precies hetzelfde, maar dan voor Danny en Ronald. Een ruime voorsprong
ging bijna verloren, maar werd op
tijd binnengehaald; 1 – 1. De derde leg miste Rene de Bull’s Eye bij
een 130 rest score, waarna Danny
en Ronald op voorsprong kwamen.
De vierde leg had Danny bijna een
144 finish, na twee triples 20 miste

hij dubbel 12. Omdat Rene en Remco de kans op de gelijkmaker niet
wisten te benutten mocht Ronald
terug komen om de wedstrijd te beslissen. Zodoende wonnen Danny
en Ronald het Blind Koppel Toernooi. Rene en Remco konden desalniettemin tevreden terug kijken op
dit toernooi. Beide koppels kregen
prachtige bekers. De prijs voor de
Hoogste Uitgooi moest worden gedeeld door twee darters. Zowel Michel van Galen als William Hunitetu
wisten een restscore van 109 uit te
gooien. De beker was voor Michel,
het bier voor William. Omdat van alle bekerwinnaars Michel de meeste waardering voor zijn beker had
maakte hij de meeste aanspraak op
de krantenfoto. Bak mocht gooien
voor de Triple Pot. Voor derde avond
op rij, een record, werd de juiste Triple geraakt. Ook voor Bak was het
zijn derde rake poging ooit. Na dit
geslaagde toernooi staat volgende
week vrijdag, 6 mei, weer een gewone, individuele speelavond op de
agenda in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het is de één na laatste
speelavond van het seizoen. Iedereen van man tot vrouw en van jong
tot oud is van harte welkom. De
Poel’s Eye is geen besloten club, van
te voren inschrijven is niet nodig. De
inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. Meer informatie
over de dartclub Poel’s Eye is te vinden op de website www.poelseye.nl.
Michel van Galen had de Hoogste
Uitgooi.
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R.K.D.E.S.
RKDES D1 – Amstelveen D1 9.30 u
R.K.D.E.S. E3 – Argon E5
11.00 u
AS’80 F1 - R.K.D.E.S. F1
12.30 u
RKDES F3 – Legm.vogels F3 9.30 u
RKDES F5 – Martinus F12 11.00 u
RKDES F9–Amstelveen F10 9.30 u

Heren 3 BVA kampioen!
Aalsmeer - Vol moed en overtuiging werd het nieuwe Heren Senioren team (HS3) van basketbal vereniging Aalsmeer (BVA) aan het begin van het seizoen in September
2015 samengesteld. Het team kwam
tot stand omdat twee andere teams
steeds kleiner werden. Door het samenbundelen van de krachten van
beide teams, ontstond het nieuwe
team HS3 met tien man en “ten feet
tall”. Het team beschikte over spelers met variërende vaardigheden
die elkaar goed aanvulden en die
ook goed gebruikt werden. En dat
bleek ook want HS3 is met veel enthousiasme en hard werken kampioen geworden in 5de klasse van
Noord Holland!
De verschillende krachten van het
team waren duidelijk te zien in de
eerste wedstrijd van de competitie
toen BVA HS3 doeltreffend tegen
JAWS HS2 (Amsterdam) won met
78-45. Toch is het kampioenschap
niet zomaar behaald want een aantal verenigingen zorgde voor de nodige spanning wat ook aan de scores te zien is. De eerste wedstrijden tegen Heerhugowaard (HBC
HS2) en Overveen (KTC HS5) verloren BVA HS3 maar nipt met resp.
35-36 en 58-61 en om die reden
stond BVA HS3 na de eerste helft
van de competitie op de derde plek.
Dit heeft hen echter niet ontmoedigd en in de tweede helft van het

seizoen hebben ze keihard teruggevochten.
Toen in de tweede helft van het seizoen BVA HS3 van HBC HS2 had
gewonnen (met 20-0), bleek dat de
strijd om de eerste plek zou gaan
tussen KTC HS5 en BVA HS3. BVA
HS3 had het voordeel dat de tweede
wedstrijd tegen KTC HS5 een thuiswedstrijd was en met de supporters op de tribune werden zij winnaar met een prima score van 5544! Na die belangrijke match tegen
KTC bleven er nog twee wedstrijden
over waarvan zeker één gewonnen
moest worden voor het kampioenschap. Dit is meer dan gelukt want
allebei de wedstrijden wonnen de
heren van BVA HS3 ook en daardoor werd BVA HS3 al voor de laatste wedstrijd te spelen al kampioen.
BVA HS3 heeft samen als team hard
gestreden met als één doel voor
ogen namelijk het kampioenschap!
Voor sommige teamleden was dit
kampioenschap ook de eerste keer
en dat maakte de triomf extra leuk.
Bij de laatste wedstrijd, afgelopen
donderdagavond kwam er een afgevaardigde van de Nederlandse Basketbal Bond om de welverdiende beker uit reiken en werden
zij door het Bestuur in de bloemetjes gezet. De mannen van het team
HS3 is zeer trots op zichzelf en zal
dit kampioenschap nog uitgebreid
vieren deze zomer.

Benauwde zege FCA (zat)
op Zevenhoven: 0-1

Wedstrijden veldvoetbal
14.30 u
12.00 u
15.00 u
13.00 u
15.00 u
14.30 u
14.30 u

Basketbalcompetitie

Voetbal

Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdag 30 april:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Almere 1
F.C.A. 2 - Amstelveen 2
Hillegom 6 - F.C.A. 4
VVA/Spartaan 3 - F.C.A. 5
Argon 10 - F.C.A. 6
F.C.A. 7 – AMVJ 5
F.C.A. 45+ - Breukelen 45+
Vrouwen
Jong Holland V1 - F.C.A. V1
Junioren
F.C.A. A1 – SDZ A1
F.C.A. A2 - Kennemerl. A2
F.C.A. B1 – BFC B2
UVV C1 - F.C.A. C1
SCW C1 - F.C.A. C2
Amstelveen C2 - F.C.A. C4
F.C.A. C6 – SCW C2
Pupillen
Sp.Martinus D1 - F.C.A. D1
F.C.A. D7 – F.C.A. D6
Hercules E2 - F.C.A. E1
F.C.A. E3 – Overbos E2
F.C.A E5 – Pancratius E5
De Vecht E4 - F.C.A. E7
F.C.A. E8 – Legm.vogels E8
F.C.A. F1 – DEM F1
F.C.A’dam F1 - F.C.A. F3
DCG F5 - F.C.A. F5
FCA F6G – Bloemend. F11
Overbos F6 - F.C.A. F7G
Kennemers F4 - F.C.A. F8
DCG F10 - F.C.A. F10
F.C.A. F11 – Roda’23 F15
F.C.A. F13 – DWS F6
UNO F11 - F.C.A. F14
Meisjes
Kolping MA1 - F.C.A. MA1
F.C.A. MB2 – Legm. MB2
Zwanenb. MD1 - FCA MD2

AAS 1 stunt tegen Leiden

Vrouwen
Buitenveld. V2 - RKDES V1
Meisjes
Kadoelen B2 - RKDES B1
Onze Gaz. C2 - RKDES C1
Legm.vogels D1 RKDES D1
R.K.D.E.S. D2 – NFC D1
KDO E1 - R.K.D.E.S. E1
S.C.W.
S.C.W. 1 – VVC 1
S.C.W. 2 – DVVA 6
Argon 8 - S.C.W. 3
S.C.W. 5 – UNO 3
S.C.W. 45+ - TOG 45+
S.C.W. 35+ - Martinus 35+
Junioren
S.C.W A1 – NFC A1
S.C.W. C1 – FCA C2
FCA C6 - S.C.W. C2
Pupillen
S.C.W. D1 – Hillegom D3
S.C.W. E2 – Argon E2
Roda’23 F5 - S.C.W. F1
S.C.W. F2 – Hoofddorp F10
Vrouwen
De Meer V3 - S.C.W. V1
Meisjes
SCW ME1–Hoofddorp ME2
Zondag 1 mei:
F.C.AALSMEER
Nieuw West 1 - F.C.A. 1
Hillegom 4 - F.C.A. 2
Ouderkerk 3 - F.C.A. 3
F.C.A. 4 – Hoofddorp 6
F.C.A. 5 – Portugal A’dam2
F.C.A. 6 – Argon 2
F.C.A. 7 – VVC 2
R.K.D.E.S.
Geinburgia 1 - R.K.D.E.S. 1
Swift 2 - R.K.D.E.S 2
RKDES3 – Onze Gazellen2
BSM 2 - R.K.D.E.S. 5
R.K.D.E.S. 6 – United 3
Junioren
Hoofddorp A4 - RKDES A2
R.K.D.E.S C3 – Diemen C6

12.30 u
12.15 u
10.15 u
11.00 u
9.30 u
9.30 u
14.30 u
12.00 u
15.00 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u
11.00 u
10.00 u
10.15 u
8.45 u
8.45 u
10.30 u
8.45 u
12.30 u
8.45 u

14.30 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
11.30 u
14.00 u
11.30 u
14.00 u
13.00 u
12.00 u
11.00 u
12.00 u
14.30 u
10.00 u

Aalsmeer - Traditioneel heeft
Aalsmeer het altijd moeilijk tegen
Zevenhoven. Nu ook weer tegen
een in degradatie verkerend Zevenhoven in eigen huis. De harde zijwind deed uiteraard afbreuk aan
het vertoonde spel dat zich 90 minuten lang aan ‘lager wal’ afspeelde. Alle hoge ballen (!) vlogen constant naar de lange zijlijn waar een
opeenhoping van spelers ontstond.
De eerste 28 minuten waren van
Aalsmeer zijde nog wel redelijk. Zevenhoven heeft het leuke voetbal al
lang opgegeven en in strijd voor behoud worden alle ballen naar voren
geknald op de boomlange spitsen
Ivo van der Vlugt en Pieter Koen van
de Plas. Maar vandaag hadden Burak Sitil en Kevin Vermeij van de FC
de touwtjes strak in handen achterin en hoefde Mike Eman de eerste
helft weinig in te grijpen. Er kwamen
wel kansen voor Aalsmeer, maar Michal Kocon en Calvin Koster hadden
het vandaag niet voorin. Een vliegend schot vanaf 20 meter van Arnaud van Leeuwen in de 16e minuut
dat doelman Jordy Aartman onder
de lat vandaan tikte was het enige
wapenfeit op dat moment. Er daalde
een regen van corners neer op het
doel van Zevenhoven. Rekening met
de wind werd er niet gehouden en
leverde het dus niets op. Tot aan de
30e minuut toen Calvin Koster was
doorgebroken en werd aangetikt in
het strafschopgebied. Scheidsrechter P.A. de Waard beoordeelde het
als strafschop. Dus penalty en Koen
Aartman van Zevenhoven kon met

rood vertrekken. Burak Sitil hield het
hoofd koel en schoot FC Aalsmeer
naar een 0-1 voorsprong. Hoe raar
het ook mag klinken maar tegen
tien man van Zevenhoven kwam de
FC niet meer in de wedstrijd. Tot aan
de rust kwamen zij niet meer aan
redelijk voetbal toe. De tweede helft
was van hetzelfde laken een pak.
Wel kansen voor FC Aalsmeer maar
het wilde gewoon niet en Zevenhoven gokte op die ene aanval voor de
1-1. Het was Aalsmeer zelf dat Zevenhoven in de race hield. Verschil
tussen koploper en degradant was
niet te zien in deze periode. Wissel 76e minuut: Tom Doeswijk voor
Wesley van Schaik. Wissel 80e minuut: Peter Neuvel voor Calvin Koster. Mike Eman hield met een weergaloze redding in de 88e minuut na
een ziedend schot van Pieter Koen
van der Plas de drie punten in eigen handen en was het meegekomen Aalsmeer publiek blij dat de
wedstrijd na 93 minuten werd afgefloten. Komend weekend zaterdag 30 april zal men uit een ander
vaatje moeten tappen. Dan komt
namelijk medekoploper FC Almere naar de Beethovenlaan en kan er
een ontknoping in de tweede klasse B ontstaan. Trainer Cor van Garderen heeft in ieder geval geen last
van schorsingen en heeft de volledige selectie tot zijn beschikking. Een
wedstrijd voor liefhebbers. Aanvang
wedstrijd 14.30 uur. Stand tweede klasse B: FC Almere 23-48, FC
Aalsmeer 23-48 en De Bilt 23-43.
Jack van Muijden

ZABO zaalvoetbalcompetitie

EZ Flower stunt tegen
koploper de Midi’s
Aalsmeer - Het zaalvoetbalteam
van EZ Flower heeft tijdens de 16e
speelronde van de ZABO-competitie voor een daverende verrassing gezorgd. De ploeg trakteerde lijstaanvoerder Sportcafé de Midi’s op een sensationele 5-0 nederlaag. Door dit resultaat is de voorsprong van de koploper op de nummer twee van de ranglijst, Atlas Lions geslonken tot drie punten. De
strijd om de ZABO-titel 2016 is met
nog twee speelavonden op de kalender nog niet beslist. Speelronde 16 vond zaterdag 23 april plaats
in sporthal de Bloemhof. Terwijl hal
1 bomvol gevuld was met publiek
vanwege Eredivisie handbal werd in

hal 2 door de zaalvoetballers fanatiek gestreden om de eer en de punten. De wedstrijden stonden onder
leiding van de scheidsrechters Verlaan en Welter en het openingsduel
ging tussen EZ Flower en Sportcafé
de Midi’s. De eerste wedstrijd tussen deze teams was geëindigd met
een 6-0 zege voor De Midi’s maar
nu waren de rollen volledig omgedraaid. EZ Flower speelde compact
vanuit de verdediging en gaf totaal
niets weg. De partij werd afgesloten
met een 5-0 overwinning voor EZ
Flower. Vorige seizoen had Sportcafé de Midi’s alle 18 wedstrijden gewonnen en ook dit seizoen waren
de eerste 15 duels winnend afgeslo-

Aalsmeer - AAS 1 heeft afgelopen zaterdag voor een grote stunt
gezorgd door het sterker geachte
Leids Schaak Genootschap te verslaan! Ondanks dat LSG 1 IM en 3
FMs had weten te stellen kwam dit
in de wedstrijd niet tot uiting. LSG
2 miste Eelco Kuipers, maar AAS 1
miste FM Johannes Rudolph. AAS
was al veilig en LSG 2 kon nog degraderen en moest minimaal 4-4
scoren. Hierdoor kon AAS vrijuit spelen en stonden de LSG-ers
stijf van de zenuwen. Playing captain Ben de Leur had de opstelling
omgegooid zodat een aantal spelers
met een andere kleur konden spelen. Ad van den Berg speelde weer
een prachtige partij en gelukkig verknoeide hij nu niet zijn partij, maar
won als eerste AAS op overtuigende wijze, 1-0 voor AAS. De LSGers keken al wat verontruster. IM
Blitterswijk stond eerder wat minder tegen Marc Trimp en idem FM
van Ketel tegen FM van Vliet. Beide kregen dan ook remise aangeboden. Kort overleg met captain Ben
de Leur deed de Azen besluiten om
het bod van IM Blitterswijk aan te
nemen en op bord 2 door te spelen,
1.5 -0,5 voor AAS. FM Wim Heemskerk trok de stand weer gelijk voor
LSG door de uit vorm zijnde Jasper
van Eijk te verslaan, 1.5-1.5. Ondertussen was Ben de Leur in een theoretisch gevecht gewikkeld met de
sterke van Veen (2153) en speelde Ben op de 21e zet een nieuwtje,
maar niet één om te herhalen want
Ben kwam zeer moeizaam te staan.
Maar de Azen zijn taai en zwart verdedigde zich hardnekkig, wit miste
hier en daar wat betere zetten waar-

door zwart gelijk kwam te staan. In
opkomende tijdnood speelde van
Veen het toch minder goed en wist
Ben op fraaie wijze het eindspel
te winnen. De Azen weer op voorsprong! Stand 2.5-1.5 voor AAS en
LSG werd wanhopig, want er waren
te weinig borden met voordeel. Ondanks verwoede pogingen op bord
1 en bord 4 wisten de Azen daar
goed stand te houden en scoorden
2 remises, stand 3.5-2.5 LSG had
een spion naar de thuiswedstrijd
van de andere degradatie kandidaat
gestuurd en dat maakte de LSG-ers
niet blijer want Kennemer Combinatie greep zijn laatste kans en was
winnend tegen de Waagtoren Alkmaar. Schwindel Hunk Noordhoek
moest een pion offeren om niet onder de voet gelopen te worden, had
hier en daar wat kenmerkend geluk
en kwam in een eindspel met een
pion achter maar lopers van ongelijke kleur. Lang, erg lang probeerde zwart om te winnen, veroverde
nog een pion maar nu stonden alle witte stukken op witte velden en
was het niet mogelijk om verder te
komen. Eindelijk gaf de jeugdspeler
van LSG de partij remise en stond
LSG aan de rand van de afgrond,
want de stand was nu 3-4 voor AAS.
FM Jeffrey van Vliet had een moeizame manoeuvreerpartij tegen FM
Raoul van Ketel, maar langzaam
maar zeker kwam zwart steeds beter
te staan. Tenslotte in het 6e speeluur
bezweek Wit onder de druk van Jeffreys gestaalde spel en moest opgeven. De Azen hadden met 5-3 gewonnen en LSG zag kans om met 4
titelhouders te degraderen.
Door Ben de Leur

Basketbalcompetitie

U22 verslaat na thriller
Flevo Musketiers!
Aalsmeer - De laatste wedstrijd van
het seizoen werd door de U22 van
BV Aalsmeer aangegrepen om nog
één keer te laten zien waarom zij
de talenten voor de toekomst worden genoemd. Hoewel centers Mark
Zijlstra en Aaron van Daalen alsmede de twee topscorers Dani en Vince Booij ontbraken ging het team
vol voor de overwinning. In de verloren uitwedstrijd tegen Flevo Musketiers uit Lelystad was al bewezen
dat beide teams aan elkaar gewaagd
zijn en ook nu werd vanaf 16-15 op
het scherpst van de snede om ieder
punt gevochten. Het begin van de
wedstrijd kende echter een wonderlijk verloop. Aalsmeer startte furieus
en kwam op een 16-0 voorsprong.
Flevo Musketiers herpakte zich knap
en vooral door onnodig balverlies
aan Aalsmeerse zijde stond na de
eerste periode plots een stand van
16-12 op het bord. Door een aantal omzettingen kwam Aalsmeer
toch weer sterk terug in de wedstrijd. Hoogtepunt in de tweede periode was de score van Jay Nabibaks
die ondanks zijn 14 jaar onbevangen en sterk speelde. Aalsmeer leidde bij rust met 28-27. In de tweede
helft vond Aalsmeer een beter antwoord op de full-court press van de
bezoekers. Uitblinkers Ryan Kenter
en Thijs Wijfjes werden keer op keer
goed aangespeeld waardoor Flevo
Musketiers steeds meer persoonlijke fouten ging maken. Aalsmeer
leek de wedstrijd voortijdig te beslissen (53-46 met nog 6 minuten
te spelen) maar gaf te voorsprong
ook zo maar weer uit handen. Bij
55-55 en nog één minuut te spelen
scoorde Flevo Musketiers een driepunter. Coach Meindert Buskermolen nam een time out en wijzigde de
tactiek om alsnog de winst te forceren. Sebastiaan Sargis scoorde zeer
fraai 57-58 en in de daaropvolgende aanval, nadat hij zelf een cruciale

verdedigende rebound had gepakt,
scoorde hij bovendien met een zeer
fraaie driepunter. De daarop volgende aanval van Flevo Musketiers werd
onderbroken door Kees Buskermolen waarna hij bovendien met nog
0,8 seconden op de klok nog twee
vrije worpen mocht nemen waarvan hij er keurig één benutte. Na
het laatste fluitsignaal (61-58 voor
Aalsmeer) konden de toeschouwers
weer bijkomen van deze thriller die
werkelijk enorme reclame voor het
basketball was geweest.

ten. Resumerend: na 33 winstpartijen op rij is er zaterdag een einde
gekomen aan een indrukwekkende overwinningreeks van Sportcafé
de Midi’s. De tweede wedstrijd van
de avond was het duel tussen Atlas Lions en IBH Aalsmeer. De enige
concurrent van De Midi’s kon drie
punten inlopen en deed dát ook. De
wedstrijd eindigde met een ruime
8-2 zege voor Atlas Lions. De partij LEMO tegen FC Madrevo kreeg
de uitslag van 5-0 toebedeeld. Vervolgens trad Café Sportzicht aan tegen Koning Nieuwendijk. Bij de rust
had Café Sportzicht al een riante
5-1 opgebouwd. In het begin van
de tweede helft zorgde Jeffrey Hausel voor de 6-1 en hierna volgden
nog zes fraaie doelpunten. Einduitslag 12-1 voor de mannen van gelegenheidscoach René Kuin. Het slotduel van speelronde 16 ging tussen
Amsec Piller en Kids Aktief. Bij de
wissel leidde Amsec Piller met 2-1.
In de tweede helft boog Kids Aktief

een 3-1 achterstand om in een 3-4
voorsprong. Na de 4-4 gelijkmaker
troffen de jeugdige Kudelstaarters
nog tweemaal het doel en wonnen
verdiend. Eindstand 4-6 voor Kids
Aktief. Voor Amsec Piller scoorden
Wally van der Wal 2x, Jordy van Dort
en Mike van Bommel.

U 16 wint in de laatste seconde
Basketball vereniging Aalsmeer beschikt over meer talentvolle teams.
Door trainer/coaches Kees en Bram
Buskermolen is opnieuw een hecht
team gebouwd. Een aantal nieuwe
leden, waaronder vier meisjes, moest
worden ingepast. Aanvankelijk leek
het of dit team in de competitie een
anonieme rol zou spelen maar gaandeweg werd het spel beter. Vorige week versloeg het team de gedoodverfde kampioen Blue Stars
waardoor plots een gedeelde eerste
plaats werd behaald. Zaterdag moest
het team de lastige uitwedstrijd tegen Harlem Lakers spelen. Thuis
hadden de Aalsmeerders verloren en
ook nu leek het drie minuten voor tijd
bij een achterstand van 40-32 op een
nederlaag af te stevenen. Een laatste ingreep van het coachduo zorgde
echter voor een ongekende inhaalrace met een climax door de winnende driepunter van Marijn Sprangers in de allerlaatste seconde. Zo is
het team op een zeer fraaie gedeelde eerste plaats geëindigd maar zal
het op doelsaldo helaas geen kampioen zijn. Door het vertoonde spel van
de laatste weken voelt de klassering
echter wel degelijk als een kampioenschap en mag BV Aalsmeer zich
verheugen op een volgende talentvolle lichting.

Opgeven toernooi
De huidige ranglijst ziet er als volgt
uit: Sportcafé de Midi’s 16-45, Atlas Lions 16-42, Kids Aktief 16-33,
IBH Aalsmeer 16-22, EZ Flower 1622, LEMO 16-21, Amsec Piller 1621, Café Sportzicht 16-13, Koning
Nieuwendijk 16-9, FC Madrevo 16-7.
De 17e speelronde is op zaterdag 7
mei in de Proosdijhal, speelronde 18
volgt 21 mei en het ZABO seizoen
wordt op zaterdag 4 juni afgesloten
met het 40-jarig jubileumtoernooi.
Geïnteresseerde zaalvoetbalteams
die mee willen doen met het toernooi kunnen zich tot 7 mei opgeven
via 40jaar@zaboaalsmeer.nl
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Fietstocht langs Forten van
Stelling van Amsterdam
gelegd. Modern uitgevoerd met hefkoepels, de 12 centimeter kanonnen
kunnen door middel van een bascule naar boven worden gezet om af te
vuren. Het land werd 30 centimeter
onder water gezet, inundatie, en onbegaanbaar voor paard of wagens
en te ondiep om te varen. De stelling
is nooit gebruikt en eenzelfde stelling rond Antwerpen is in de Eerste wereldoorlog ook niet gebruikt.
Inschrijven kan van 10.00 tot 12.00
voor à 5 euro (kinderen 2,50 euro)
in dorpshuis De Nesse in Nes aan
de Amstel en bij het Surfeiland tussen Vrouwentroost en de watertoren van Aalsmeer. Leden van de Rabobank kunnen op vertoon van hun
Rabobankpas gratis deelnemen. Bij
het volbrengen van de tocht krijgen
de deelnemers een leuk aandenken.

Noor en Anahit naar finale
ritmische gymnastiek B
Aalsmeer - Op 23 april was de halve finale ritmische gymnastiek voor
de B-selectie van SV Omnia 2000.
Noor Cleveringa en Jikke van der
Meer maakten nog kans op een
plek in de finale te verdienen op 4
juni. Een spannende dag dus voor
beide gymnastes. Anahit Oganisjan
was al direct geplaatst voor de finale, maar ook zij moest nog één keer
aantreden voor de finale. Gelukkig
was de wedstrijd in Alphen aan de
Rijn, lekker dichtbij dit keer.
De gymnastes die direct geplaatst
zijn moesten één oefening laten
zien vandaag. Zo behouden ze hun
wedstrijdritme. In de categorie junioren moest Anahit haar knotsoefening laten zien. Zonder enige druk
liet zij een keurige oefening zien,
waarbij ze zelfs tijd had voor een
glimlach voor de jury. Daarna kon zij
ontspannen haar spullen weer inpakken en zich voor gaan bereiden
op de finale. Veel succes gewenst.
Voor de junior Jikke van der Meer
was deze wedstrijd de laatste kans
om de finale te halen. Zij mocht de
wedstrijd beginnen met haar baloefening. Zelfs op de tribune was het
even stil, zo goed ging de oefening.
De tweede oefening was met touw.
Jikke had dit jaar voor het eerst deze
touwoefening. Ze begon weer goed
aan de oefening, maar nadat ze het
touw een keer had laten vallen gingen alle gooien niet lekker. Na afloop van de twee rondes kwam de
zenuwslopende prijsuitreiking. Was
het Jikke gelukt om bij de laatste zes
te eindigen. Uiteindelijk eindigde ze
op de twaalfde plaats. Toch kan Jikke met opgeheven hoofd naar huis,
want in het eerste seizoen bij de junioren heeft ze haar doel gehaald

voor dit seizoen: de halve finale.
Goed gedaan. De laatste gymnaste van SV Omnia die nog in spanning zat was Noor Cleveringa bij de
benjamins. Ook voor haar twee oefeningen: zonder materiaal en met
bal. De oefening zonder materiaal
is Noor op het lijf geschreven. Het
is een goede keuze geweest om de
oefening van vorig jaar weer uit de
kast te halen. De baloefening heeft
een heel andere sfeer, maar ook dit
heeft Noor in haar vingers.
Ook voor Noor volgde een spannende prijsuitreiking. Na deze wedstrijd wordt beslist wie er door mogen naar de A-finale en wie naar de
B-finale. Met haar negende plaats
mist Noor nipt de A-finale, maar is
zij wel door naar de B-finale. Ook
goed gedaan en veel succes.
Al met al nu al een succesvol seizoen voor de B-selectie van SV Omnia. De trainsters Ilse Huiskens,
Chelsey Borchers en Mara van Eik
kunnen trots zijn op hun meiden. Nu
nog even het hoofd koel houden tot
aan de finale.

Wielrennen Veteranen

Podiumplaats John Tromp
Aalsmeer - Zaterdag 16 april reden
drie leden van UWTC een koers in
Rotterdam. Al vroeg in de wedstrijd
reden drie renners weg en die bleven weg. De laatste ronde reed Willem Hus nog weg en die werd vierde. UWTC lid John Tromp uit Kudelstaart won de sprint van het resterende peloton. Uitslagen van de
UWTC renners: John Tromp vijfde,

Leen Blom tiende en Ben de Bruin
achttiende. De volgende dag zondag in Doetinchem ging nog beter. Na wat schermutselingen reed
John halverwege de wedstrijd met
vier renners weg en zij dubbelden
het peloton en bleven ook vooruit.
In de eindspurt werd Wim Hus eerste, Hans van Bavel tweede en John
Tromp derde.

Windsurfclub organiseert
Summer Academy
Aalsmeer - Altijd al willen leren
windsurfen? Pak dit jaar jouw kans!
Dit jaar wordt weer vanuit de Windsurfclub Aalsmeer de Summer Academy georganiseerd. Kom in de
meivakantie op donderdag 5 en vrijdag 6 mei kennis maken met deze
fantastisch leuke en gezellige watersport! Het weerbericht ziet er eindelijk goed uit en er zijn surfpakken
beschikbaar. Voor slechts 20 euro,
inclusief materiaal, een wetsuit, theorie- en praktijkuitleg en een consumptie leer je in een sessie van 3

uur de basis van het windsurfen.
Beide dagen zijn opgedeeld in twee
sessies. De ochtendsessie vindt
plaats van 10.00 tot 13.00 uur, en
de middagsessie van 14.00 tot 17.00
uur. Schrijf je samen met vriendinnen, vrienden, broertjes, zusjes,
neefjes, nichtjes of misschien wel
ouders in voor een of meerdere sessies op een van de (of beide) dagen.
Informatie of inschrijven: stuur een
mail naar learntowindsurf@live.com
of stuur een berichtje op Facebook:
Summer Academy 2016.

Aalsmeer - Met een triathlon in de
vorm van een ploegentijdrit werd afgelopen zondag 24 april de Lotto
Eredivisie Triathlon 2016 geopend
in Amsterdam, bij het Mirandabad. Onder koude omstandigheden
moesten de vijftien mannenteams
en tien vrouwenteams gezamenlijk een sprinttriathlon afleggen. Het
Oceanus Triathlon Team was met
vijf atleten vertegenwoordigd in het
deelnemersveld. Sander Berk, Raymond Pet, Jaap Söntjes, Mohammed Maso en Davy Heijsteeg waren
opgesteld om de 550 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen in teamformatie af leggen. Om 14.00 uur was de start van
het eerste team. Na elke 1,5 minuut
mocht een volgende team starten.
Oceanus had een goede start. In
1.15 min per 100 meter werden de
11 banen gezwommen. In de wissel
hadden een paar atleten toch een
jas aan gedaan vanwege het koude
weer. In een strakke waaierformatie
werden de fietskilometers afgelegd.
Helaas moest Davy de waaier na 12
kilometer verlaten vanwege een lekke band. Het team reed door omdat er vier atleten moeten finishen.
Davy vervolgde wel zijn weg nadat
hij gewisseld had van wiel. In de
afsluitende 5 kilometer lopen wist
het team het tempo goed hoog te
houden wat resulteerde in een 11e
plaats in het teamklassement.
Oud Oceanus atleten
Canyon Fusion, het team dat in
Maastricht gevestigd is, won bij de
mannen. In dit winnaarsteam stond
Jeffrey Reijnders als oud Oceanus
atleet op het hoogste podium. Op
een derde positie stond het team
van Squadra-Kalas waarin Menno
Koolhaas deelneemt.. Ook Menno is

een oud Oceanus atleet. Het is duidelijk dat de Aalsmeerse vereniging
atleten breed opleidt waarin zelf het
hoogste podium haalbaar is!
Tweede divise in Arnhem
Zondag 24 april heeft ook de start
van de tweede divisie plaatsgevonden in Arnhem. Het heren team,
bestaande uit Daan Snaterse, Vincent van Dijk, Hans de Groot en Vedor Exmann, heeft onder koude omstandigheden haar best gedaan om
een goede prestatie neer te zetten.
Dit onder aanmoediging van het damesteam, dat een knappe vierde
plaats wisten te behalen. In de strijd
was het team gevoel helemaal super. De benjamin Vincent werd goed
geholpen door zijn teamgenoten om
gezamenlijk de finish te halen, maar
zoals altijd moet er een team zijn
welke de laatste plaats bezet en helaas is Oceanus dat deze keer geworden. Op naar Weert waar 12 juni
de olympische afstand op het programma staat. Hier gaat het team
proberen om in hoger in de uitslag
te eindigen.
Vierde plaats dames
Bij de dames stonden Diana Gorter, Michelle Fangmann–Knol, Mariska Visser en Fabienne Vork voor
hun aller eerste triathlon aan de
start. Fabienne als zwemster gaf het
tempo goed aan en loodste haar
team goed door het fietsen en lopen heen. De dames lagen vanaf de
start goed op koers voor een podiumplek, echter de bittere kou noodzaakte de dames om warme kleding
aan te trekken, waardoor de wissel
wat langer duurde. Dit resulteerde al met al in een prachtige vierde
plek voor de dames. Dit smaakt naar
mee tijdens de volgende wedstrijd!

Handballers denderen door

FIQAS in finale om beker!

Tafeltenniscompetitie

Ruime overwinning voor
Bloemenlust 1
Aalsmeer - In de voorjaarscompetitie tafeltennis werd de laatste speelronde afgewerkt. De meeste beslissingen waren al gevallen. Zo was
Bloemenlust 1 al kansloos voor het
kampioenschap en zeker van de
tweede plaats. Toch werden er tegen de sympathieke tegenstanders
van Amstelveen 3 geen cadeautjes
weggegeven en vertrok Bloemenlust met een 1-9 overwinning, waarmee het puntentotaal op 68 kwam
(gemiddeld 6,8 per wedstrijd).
Ed Couwenberg en Bart Spaargaren
wonnen hun enkelspelen en samen
ook het dubbelspel. De enige Amstelveense zege werd al in de eerste partij geboekt door Atie Vos, die
zeer nipt (11-8 in de vijfde game),
maar zeker verdiend won van Johan Berk.
Bloemenlust 2 speelde zijn laatste
wedstrijd thuis tegen Tempo team
10. Danny Knol en Peter Velleman
wonnen allebei twee partijen, waarbij Peter zelfs won van Petra Verbeek die in de hele competitie nog
niet verloren had. Samen wonnen
ze ook het dubbelspel. Horst Krassen won één partij, waardoor de

einduitslag 6-4 werd. Door dit resultaat eindigde Bloemenlust 2 op
een verdienstelijke derde plaats met
een gemiddelde van 5,2 punten per
wedstrijd. Danny Knol had een percentage van 71%, Horst Krassen
52%, Dirk Biesheuvel 44% en Peter
Velleman 38%.
Uit tegen Diemen 5 kwam Bloemenlust 3 niet verder dan een 6-4 nederlaag. Irene Gerritsma won weer
al haar partijen, waarmee ze over de
hele competitie een winstscore van
95% haalde, de hoogste in de poule. In slechts één enkelspel moest zij
zich gewonnen geven.
Na twee nipte nederlagen wist Ton
de Hollander in een ware thriller de
laatste wedstrijd in zijn voordeel te
beslissen (6-11, 9-11, 11-6, 11-9,
11-13). Dirk Piet moest al zijn tegenstanders feliciteren, maar in zijn
laatste partij was ook hij dicht bij de
winst (11-9 in de beslissende vijfde
game).
Ook het dubbelspel werd door Ton
en Dirk net aan in vijf games verloren. Bloemenlust 3 heeft zich met
de vierde plaats gehandhaafd in de
vijfde klasse.

Fietstocht PCOB
en ANBO leden

ge weidegebied. Begin mei is de natuur op z’n mooist. Onderweg zullen
de fietsers dan ook veel bloemen en
vogels zien. Hoe er precies gefietst
wordt hangt mede af van de wind.
In ieder geval is het koffie drinken in
Uithoorn. Vrienden of bekenden die
ook mee willen fietsen? Ze zijn welkom. Voor meer informatie of vragen
kan een berichtje gestuurd worden
naar Jaap van Tol via 06-51073648
of e-mail jaap.liekevtol@caiway.nl of
naar Jan Westerhof via 06-22350307
en e-mail: jan@westerhof50.nl.

Aalsmeer - Op dinsdag 3 mei gaat
de fietsgroep van PCOB en (oud)
ANBO leden weer op pad. De start is
zoals altijd om 13.30 uur bij het Parochiehuis aan de Gerberastraat. Deze keer gaat het richting Uithoorn.
Met het pondje van Nessersluis (70
cent) wordt de Amstel overgestoken
en fietst de groep door het prachti-
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Oceanus Triathlon opent
seizoen in Amsterdam

Route langs zeven, zes of vier forten

Aalsmeer - De supportersvereniging van Nes aan de Amstel organiseert de traditionele Rabobank Polderfietstocht op Hemelvaartsdag
donderdag 5 mei. De fietsvriendelijke tocht gaat dit jaar langs de forten van de Stelling van Amsterdam.
De volledige uitgezette route langs
zeven forten is 55 kilometer lang.
De kortste route is 25 kilometer en
komt langs vier forten. De verkorte
route is 45 kilometer lang en komt
langs zes forten.
De route dit jaar gaat langs de forten aan de zuidkant van de Stelling.
Dit is het zuidelijke gedeelte van
de 123 kilometer lange stelling van
Amsterdam. De deelnemers krijgen een mooi beeld van de geweldige verdedigingswerken die in het
laatst van de 18e eeuw hier zijn aan-

• Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer staan op donderdag 5 mei
in de finale om de NHV beker. Ze
wonnen donderdagavond 21 april
overtuigend de halve finale bij en
tegen Bevo. Bij rust was er nog een
achterstand (10-12), in de tweede helft werd dat helemaal rechtgezet. En hoe! FIQAS Aalsmeer zegevierde met 27-22 en is finalist. Tegenstander is OCI Lions dat gisteravond na een waanzinnig spannende wedstrijd, met verlenging, won
van Kras Volendam met 35-34. De
finale wordt gespeeld in Almere.
Derde plaats
En afgelopen zaterdag 23 april

stond de play-off handbalwedstrijd
FIQAS Aalsmeer tegen JHS Hurry
Up op het programma en spannend
was het deze avond zeker. Aalsmeer
wist in de eigen Bloemhof uiteindelijk te winnen met 32-29 na een bijzonder spannend duel. Reactie van
de FIQAS mannen: “Verrassend?
Echt niet!” Door deze overwinning
staat Aalsmeer op de derde plaats.
Maar of het lukt om deze play-offs
als winnaar af te sluiten? Op twee
staat Targos Bevo en op nummer
één OCI/Lions. Aanstaande zaterdag 30 april is Targos Bevo de tegenstander van FIQAS. Er wordt uit
gespeeld.
Foto: www.kicksfotos.nl

Gelijkspel tegen Swift: 1-1

Derde periode haalbaar
voor FC Aalsmeer
Aalsmeer - Het verschil tussen FC
Aalsmeer en Swift was, en is nog
steeds, zes punten, en het verschil
bij de derde periodetitel is en blijft
twee punten. FC Aalsmeer heeft
door gelijk te spelen (1-1) afgelopen
zondag 24 april de kans laten liggen
om een grotere afstand te nemen
van zijn achtervolgers. De wedstrijd
werd zeer goed geleid door scheidsrechter Jonker uit Wageningen, die
met het openbaar vervoer naar
Aalsmeer was gekomen! Reeds in
het begin van de wedstrijd was het
Swift die aanspraak leek te maken
op de drie punten. Het was Luuk
van Disseldorp die de kwaliteiten
van FC Aalsmeer doelman Jeremaih
Veldman uitprobeerde, echter zonder resultaat. FC Aalsmeer trad aan
zonder onder andere Robert Jansen,

Dani Calmez en Alexander Goes,
maar de opengevallen plaatsen
werden bijzonder goed ingevuld. De
openingstreffer viel in de twintigste
minuut. Het was Mark Schut die een
voorzet van Barry Springintveld wist
te verlengen met zijn hoofd, waarna de bal, in het strafschopgebied,
de hand van Thomas Verstegen van
Swift beroerde. Gedecideerd wees
scheidsrechter Jonker naar de stip.
Strafschop. Deze werd onberispelijk
door Damian Veldman ingeschoten:
1-0. In de drie en twintigste minuut
was het even alle zeilen bijzetten in
het Aalsmeerse strafschopgebied.
Het was doelman Jeremaih Veldman die zijn doel met heldenmoed
schoon wist te houden tot twee keer
toe. Tot nu was het een op en neer
gaande wedstrijd, best het aankij-

Jeugdkampioenschappen schermen

Twee Nederlandse titels
voor Daniël Giacon
Aalsmeer - Op 23 en 24 april vonden de Nederlandse Jeugdkampioenschappen schermen in Breda
plaats. Daniël Giacon uit Aalsmeer
kwam voor zijn club, Scherm Centrum Amsterdam (SCA), uit op het
wapen floret in de categorieën Cadetten (tot 17 jaar) en Junioren (tot
20 jaar). Op zaterdag schermde de
15-jarige Giacon bij zijn eigen categorie, de Cadetten. In de poule
kreeg Daniël maar twee tegentreffers, waarmee hij eerste op het tableau van de 34 schermers stond.
De eerste eliminaties werden met
groot gemak gewonnen. In de halve finale trof hij een clubgenoot die
een voorsprong van 11-14 wist op
te bouwen. Daniël vocht zich terug en wist na een zinderende eindsprint de partij met 15-14 te winnen.
In de finale werkte de vermoeidheid
van de vorige partij nog door, maar
alsnog kon Daniël de partij met een
15-11 naar zijn hand zetten. Hiermee was hij voor de zesde maal Nederlands Jeugdkampioen.

op een zeer sterk jaar met een 5e
plaats op het Europese Jeugdkampioenschap en een 14e plaats op
het Wereldkampioenschap.
Daniël wil zich verder blijven ontwikkelen als schermer om uiteindelijk zijn droom te kunnen verwezenlijken: Nederland vertegenwoordigen op de Olympische Spelen.
Daarom zoekt hij voor de bekostiging van volgend seizoen sponsoren. Meer informatie over sponsoring staat op zijn website www.danielgiacon.nl.

Zevende titel!
Op zondag schermden de jongens
tot 20 jaar. Hier ging de poule wat
moeizamer, maar met alleen winstpartijen stond Daniël tweede op het
tableau van 16 schermers. De eliminaties werden met 15-2, 15-12
en 15-9 gewonnen. In de finale wist
Daniël na een zeer spannende partij
met goed schermen te winnen met
15-12, waarmee hij zijn zevende Nederlandse jeugdtitel behaalde. Deze
nationale titels zijn een bekroning
ken waard. De 1-1 kwam in de drie
en dertigste minuut. Daan Wessels
van Swift werd door Damian Veldman onregelmentair gestuit. Strafschop voor Swift. Deze werd vervolgens onberispelijk ingeschoten
door Wessels: 1-1. De tweede helft
gaf een wedstrijd te zien die nog alle kanten op kon, Swift was als eerste die het probeerde om op voorsprong te komen, echter zonder resultaat. Lennart Eberharter probeerde het vervolgens in de zeventigste minuut, maar had het geluk niet
aan zijn zijde. De eerste inzet werd

door doelman Steef van Kuyen probleemloos gestopt, even later weer
Eberharter die het met een kopbal
probeerde, maar de bal ging maar
rakelings naast. Mark Schut was de
volgende die het in de vijf en zeventigste minuut probeerde met een
kopbal maar de Swift doelman pareerde hem. 1-1 Een terechte uitslag, en de derde periode blijft nog
steeds haalbaar. Komende zondag
1 mei speelt FC Aalsmeer uit tegen
Nieuw West.
Theo Nagtegaal

