
Verbinder en doener
 “Een bijzonder lange staat van 
dienst”, zo sprak burgemeester 
Nobel. “Een door de wol geverfde 
politicus. Oprecht, integer, open, 
toegankelijk en een verbinder. Al-
tijd op zoek naar oplossingen. Je 
bent ook een doener, komt graag 
in actie om de handen uit de 
mouwen te steken.” Nobel com-
plimenteerde Verburg ook voor 
zijn inspanning voor de econo-
mie in Aalsmeer. Hij noemde de 
ontwikkeling van Greenpark, de 
economische agenda samen met 
Ondernemend Aalsmeer opge-
zet en de weer nieuw leven inge-
blazen verkiezing Onderneming 
van het Jaar. Ook de inzet voor 
de zorg bleef niet onbesproken. 
Samen met wethouder Gertjan 
van der Hoeven heeft Ad Verburg 
heel veel gesprekken gevoerd 
met allerlei zorginstanties met 
als uitgangspunt ‘in Aalsmeer valt 
niemand buiten de boot’ en hier-
mee hebben de twee wethou-
ders de overgang van het soci-
ale domein in goede banen we-
ten te leiden. Ook kreeg Verburg 
tijdens zijn wethouderschap de 
portefeuille ‘buitenruimte’ toe-
bedeeld en kreeg te maken met 
veel achterstallig groen en grijs. 
“Het gaat minder snel dan je had 
gehoopt, maar Aalsmeer wordt 
steeds mooier”, vervolgde No-
bel en noemde hierbij als voor-

beelden het Seringenpark en het 
Hornmeerpark. Ad Verburg was 
ook eerste loco-burgemeester en 
was ook in deze functie loyaal en 
altijd goed voorbereid. “Als geen 
ander heb je je verdienstelijk ge-
maakt voor Aalsmeer. Je kunt te-
rugkijken op een prachtige perio-
de”, besloot Nobel. “Je komt uit de 
sierteelt, maar ik weet zeker dat je 
niet achter de geraniums gaat zit-
ten.” 

Veel plezier
Helaas wacht de scheidende wet-
houder nu een onzekere perio-
de. Hij heeft problemen met zijn 
gezondheid en gaat een inten-
sief traject tegemoet. Volgens al-
le sprekers gaat hij ook dit over-
winnen en zo denkt hij er zelf ook 
over. “Ik ga zes maanden knokken 
en ben ervan overtuigd dat het 
goed komt.” In het dankwoord 
van Verburg kwam duidelijk naar 
voren dat hij zijn functie als wet-
houder altijd met heel veel ple-
zier en honderd procent inzet 
heeft vervuld, ondanks de moei-
lijke eerste periode waarin hij 
en zijn gezin zelfs bedreigd zijn. 
Hier repte hij zelf overigens geen 
woord over. 
Bij de portefeuille ‘verkeer en ver-
voer’ lag zijn hart, maar ook als 
portefeuillehouder van economi-
sche zaken voelde hij zich als een 
vis in het water. Over de ontwik-

keling van Greenpark zei hij wel 
slapeloze nachten gehad te heb-
ben. Tijdens de recessie stond de 
ontwikkeling stil, maar na vier 
jaar ging het roer om en kon het 
tij positief gekeerd worden. “Wat 
een topbedrijven hier nu.” Ape-
trots zei hij eveneens te zijn op 
alle sociale instanties en de ve-
le vrijwilligers in deze sector. “Bij 
Ons Tweede Thuis gaan ze mij 
nog veel zien.” 

Vijf burgemeesters
Ad Verburg heeft in zijn periode 
als raadslid en wethouder liefst 
vijf burgemeesters meegemaakt. 
“Van Joost Hoff scholte heb ik 
toen als fractievoorzitter veel ge-
leerd, met Pieter Litjens heb ik de 
mooiste periode in mijn politieke 
loopbaan beleefd, waarnemend 
burgemeester Theo van Eijk wist 
in korte tijd de harten te stelen 
van onze inwoners en van het 
college en de raad, Jobke Vonk is 
te kort gebleven en Jeroen Nobel 
heeft rust en vertrouwen weten 
te scheppen. Een warm mens.” 
Als laatste bedankte hij alle amb-
tenaren, collega’s en alle aanwe-
zigen. “Dank voor de samenwer-
king.” 
Voordat de microfoon aanging 
voor burgemeester Nobel wa-
ren er lovende worden voor Ad 
Verburg van Gedeputeerde Jaap 
Bond van Provinciale Staten, van 
voorzitter John Jansen van On-
dernemend Aalsmeer, van San-
der van Halte Zwarteweg en Roel 
de Bruijn van Ons Tweede Thuis. 
Jaap Bond noemde Verburg een 
aardig en betrokken persoon, die 
oprecht luistert, met beide voe-
ten in de samenleving staat en 
verantwoording nooit uit de weg 
gaat. Ook John Jansen loofde de 
capaciteiten van de wethouder. 
Niets dan lof dus voor de afscheid 
nemende wethouder. Zijn wijs-
heid en oprechtheid zullen ge-
mist worden. Terecht nu erebur-
ger van Aalsmeer!

Donderdag weer receptie
Vandaag, donderdag 26 april, 
vindt de afscheidsreceptie plaats 
voor de twee wethouders van 
Aalsmeerse Belangen, Gertjan 
van der Hoeven en Jop Kluis. 
Gertjan van der Hoeven is acht 
jaar wethouder geweest, Jop 
Kluis heeft deze functie vier jaar 
vervuld. De receptie is van 16.00 
tot 18.30 uur in de burgerzaal van 
het gemeentehuis. 
Door Jacqueline Kristelijn
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Aalsmeer - “Het was een enorme eer”, zo zei wethouder Ad Ver-
burg afgelopen maandag 23 april tijdens zijn afscheid als politi-
cus. En na zijn dankwoord volgde een minutenlang applaus in de 
deze middag ‘dichtbevolkte’ burgerzaal van het gemeentehuis. 
Het gaf aan hoe de wethouder acht jaar zijn functie heeft bekleed: 
Enthousiast, bevlogen en dicht bij de mensen. Voor deze tomelo-
ze inzet is Ad Verburg benoemd tot ereburger van Aalsmeer. Hij 
kreeg de erepenning uit handen van burgemeester Jeroen Nobel 
en voor zijn echtgenote Aad was er een prachtig boeket bloemen. 
Ad Verburg is niet alleen acht jaar wethouder geweest, maar zijn 
politieke loopbaan loopt op tot zo’n 49 jaar, waarvan twintig jaar 
betrokkenheid bij de Aalsmeerse politiek, onder andere als frac-
tieassistent en acht jaar raadslid voor het CDA.

26 april 2018
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Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Powered by team Karin Eveleens

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

Burgerzaal ‘dichtbevolkt’ tijdens afscheidsreceptie
Wethouder Ad Verburg nu ereburger!

Burgemeester Nobel overhandigt de erepenning aan Ad Verburg. De erepenning (het ereburgerschap) wordt 
in zeer bijzondere gevallen toegekend, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid, aan personen die zich 
in functie, beroep en/of vrijwilligerswerk gedurende een lange periode aantoonbaar verdienstelijk hebben ge-
maakt voor de Aalsmeerse bevolking, en vanwege deze uitzonderlijke prestaties aan de goede naam van de ge-
meente in binnen- en/of buitenland hebben bijgedragen. De laatste keer dat het ereburgerschap werd toege-
kend was in 2009 aan gemeentesecretaris Ed Duinkerken bij zijn afscheid.

CDA en VVD op verkenning met AA
Formateurs aan de slag 
voor collegevorming
Aalsmeer - Woensdag 25 april 
heeft informateur Hans Démoed 
zijn eindverslag gepresenteerd 
in het gemeentehuis. Dit deed 
hij samen met Robbert-Jan van 
Duijn (CDA) en Robert van Rijn 
(VVD) en met Dick Kuin (Absoluut 
Aalsmeer) als toehoorder. De bei-
de fractievoorzitters van de twee 
grootste partijen zijn benoemd 
tot formateur om de onderhan-
delingen voor collegevorming 
voort te zetten. Voor het aanstel-
len van Van Duijn en Van Rijn was 
unanieme goedkeuring. Alle par-
tijen vinden dat gestreefd moet 
worden naar een college dat is 
samengesteld vanuit een breed 
draagvlak. Het proces waar van-
uit gestart is, bouwen aan ver-
trouwen, gaat dienen als leidraad 
voor de vervolgstappen. Het CDA 
en de VVD hebben samen 14 ze-
tels, maar hebben aangegeven 
de voorkeur te geven aan een col-
lege met een breder draagvlak. 
Voorgesteld werd om te kijken 
of met een derde partij gekomen 
kan worden tot college-vorming. 
Gezien de uitslag van de verkie-
zingen ligt het voor de hand dat 

deze verkennende gesprekken 
voor een breder draagvlak eerst 
gevoerd gaan worden met Ab-
soluut Aalsmeer, de derde partij 
met vier zetels. Mocht hier geen 
overeenstemming over bereikt 
worden dan zijn er andere com-
binatie mogelijkheden. Ook D66, 
PvdA en GroenLinks hebben aan-
gegeven desgewenst een kandi-
daat te kunnen leveren namens 
hun partij voor het nieuwe col-
lege. Belangrijkste vinden allen 
om tot een goed en stabiel be-
stuur te komen. Zoals Robert van 
Rijn van de VVD zei: “Robbert-Jan 
en ik zitten hier namens alle par-
tijen, natuurlijk hebben we een 
partij-kleur, maar ons belangrijk-
ste doel is om te komen tot een 
open en evenwichtige bestuurs-
stijl waar alle fracties zich in kun-
nen vinden.” 
Steun in de verdere onderhan-
delingen krijgen de twee forma-
teurs van Hans Démoed, die hier-
voor van functie verandert, van 
informateur naar procesbege-
leider. Elders in deze krant meer 
over de ‘weg naar een nieuwe be-
stuursperiode’.

Informateur en procesbegeleider Hans Démoed (midden) samen met de 
formateurs Robert van Rijn (VVD) en Robbert-Jan van Duijn (CDA). 

Politie op pad 
op Koningsdag

Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
viert Nederland weer Koningsdag. 
Een groot aantal agenten van het 
korps Aalsmeer Uithoorn gaat ter 
ondersteuning van collega’s naar 
Amsterdam, maar zo schrijft de po-
litie in een bericht: “Wij laten onze 
eigen dorpen natuurlijk niet in de 

steek. Lokaal worden enkele leu-
ke evenementen georganiseerd 
waar wij toezicht bij zullen hou-
den. En wij houden ook een oog-
je in het zeil in de wijken waarvan 
de bewoners er voor kiezen op Ko-
ningsdag elders te vieren.” Mocht 
dit in Amsterdam zijn, pas dan wel 
op voor zakkenrollers. In Aalsmeer 
en UIthoorn heeft de politie hier in 
het verleden geen last van gehad, 
maar wellicht is het toch wel han-
dig om hier alert op te zijn!
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 17.700

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

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

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

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. 
J.A. Knol uit Krommenie.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

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

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag 16u. Dienst met Mgr. 

Dirk Jan Schoon. Schriftlezin-
gen: Lisette Visser-Moleman. 
Organist: Kees Blijdorp.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. M.J. Wattel uit Hoofd-
dorp.

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

Zondag 10u. Dienst met ds R. 
Poesiat uit Koudekerke. 

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag om 11u. Viering o.l.v. 

parochianen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op maan-

 
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zon-
dag 10u. Dienst met dhr. Harm 
Jut.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Mark 
Stoffels. Babyoppas, kinder- 
en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met 
ds. E.J. Westerman en 16.30u. 
met ds. J. Maliepaard. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Hermen de 
Graaf. Collecte: Jeugdwerk. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
drs. R.D. van Schouwen, West-
land.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst. met ds. 
C.A.E. Groot uit Barneveld. Or-
ganist: Joh. v/d Zwaard. 
Oost: Oosterkerk, Oostein-
derweg 372. Zondag om 10u. 
Dienst met ds. J. Haeck uit 
Zeist. Organist: Th. Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 
Babyoppas en aparte bijeen-

 Zondag 29 april

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98 vanaf 20u. Op 30 april 
met drs. Bram Krol. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer
Vrijheidslezing op 7 mei 
door Ewoud Kieft
Aalsmeer - Voor het vierde jaar 
op rij organiseren de Stichting 4 
en 5 mei Aalsmeer en het Boek-
huis rond Bevrijdingsdag een 
Vrijheidslezing die verleden en 
heden met elkaar verbindt. Na 
Alexander Münninghoff, Mar-
griet Brandsma en Peter Hein is 
het woord dit jaar aan historicus 
Ewoud Kieft.
Hitler, het nazisme, Mein Kampf: 
elke dag wordt er honderden ke-
ren naar verwezen, in opiniestuk-
ken en verhitte Twitter-discus-
sies. Vaak meer als scheldwoor-
den dan dat men ze probeert te 
begrijpen als onderdelen van de 
eigen Europese geschiedenis.
De meest confronterende vragen 
over de opkomst van het nazisme 
worden vaak liever vermeden. 
Hoe heeft de nazi-partij in de ja-
ren twintig en dertig zoveel aan-
hang kunnen krijgen? Wat zagen 
miljoenen Europeanen in Hitler 
en zijn ideeën? Om deze vragen 
te beantwoorden besloot histori-
cus en schrijver Ewoud Kieft Mein 
Kampf minutieus door te spitten. 
De antwoorden brachten hem 
tot een persoonlijke confronta-
tie met Hitlers ideeën, waarbij ge-
schiedenis en actualiteit samen-
komen.

Proefschrift
Ewoud Kieft is schrijver, histori-
cus en muzikant. Hij schreef een 
proefschrift over het Oorlogsen-
thousiasme van 1914. Zijn boe-
ken werden genomineerd voor 
de Libris Geschiedenis Prijs en 
de AKO Literatuurprijs. NRC ver-
koos hem tot een van de toon-
aangevende schrijvers van 2017. 
Hij werkt momenteel aan zijn eer-
ste roman, over de rol van kunst-
matige intelligentie in de na-
bije toekomst. In april 2017 ver-
scheen van Kieft ‘Het verboden 
boek – Mein Kampf en de aan-
trekkingskracht van het nazis-
me’. Kieft oogstte lovende recen-
sies voor zijn diepgravende ana-
lyse. “Ewoud Kieft las het onlees-
bare Mein Kampf en schreef er 
een juist heel leesbaar boek over”, 
aldus Vrij Nederland. “Ingenieuze 
verklaring van het gegeven dat 
nationaal-socialisme zoveel aan-

hang kreeg in Duitsland”, aldus 
NRC Next. Volgens het Historisch 
Nieuwsblad heeft Kieft ‘het in zich 
net zo’n succesvol publiekshisto-
ricus te worden als Geert Mak’.

Kaarten reserveren
De lezing is op maandag 7 mei in 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1. Parkeren kan op het ernaast ge-
legen grote parkeerterrein. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur. In de pauze zijn de 
boeken van Ewoud Kieft te koop 
bij de stand van het Boekhuis. En-
tree: 5 euro per persoon. Kaarten 
reserveren kan bij het Boekhuis 
per mail: boekhuis@boekenhof.
nl, telefonisch: 0297-324454 of in 
de winkel aan Zijdstraat 12.

Interkerkelijk mannenkoor 
in Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Maandag 30 april om 
19.30 uur treedt het Interkerkelijk 
Mannenkoor Haarlemmermeer 
op in de grote zaal van Zorgcen-
trum Aelsmeer. Het Interkerkelijk 
mannenkoor, bestaande uit 70 le-
den, staat onder leiding van Hans 

van Noord en komt liederen zin-
gen over Gods liefde en trouw. 
Het belooft een mooie muzikale 
avond te worden. Het koor zal on-
der andere de liederen ‘Hallelu-
jah’ en ‘Het Liefdeslied’ naar Psalm 
122 ten gehore brengen.

fie in de il
Kudelstaart - Op woensdag 2 
mei houdt de SOW gemeente 
haar  maandelijkse koffie-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spil-
straat 5,  zijstraat van de Bilder-
dammerweg. 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.Oud papier in 

Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 28 april 
gaan de leden van Drumfanfa-
re Melomanie en handboogver-
eniging Target weer huis aan 
huis oud papier ophalen. De lo-
pers hopen natuurlijk weer dat 
alle inwoners het papier in tilba-
re dozen aan de rand van de weg 
plaatsen. De opbrengst van het 
oud papier komt ten goede aan 
beide verenigingen. Daarna is de 
eerstvolgende ophaalronde za-
terdag 26 mei. 

Handwerken in 
Ontmoetingskerk
Rijsenhout - Op woensdag 2 mei 
staat om tien uur in de Ontmoe-
tingskerk de koffie en de thee 
weer klaar. Neem een breiwerk, 
haken  patchwork of andere hob-
by mee. Ook zonder dat, welkom 
hoor. Leuke patronen of iets ge-
maakt? Neem het mee! Naast 
handwerken is het zeker fijn om  
mensen te ontmoeten. Daarom 
iedereen uit Rijsenhout: Kom ge-
zellig langs. !Voor meer inlich-
tingen kan gebeld worden naar 
Adrie van Limpt via 0297-320799 
of Gre Tuinstra via 0297-331545. 

Oost-Inn: Inloop
Aalsmeer - Op woensdag 2 mei 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting. Gezelligheid on-
der het genot van een kopje kof-
fie of thee. Belangstellenden zijn 
hartelijk 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 www.ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Informatieavond met Tinka 
en Eduardo in Lijnbaankerk
Aalsmeer - Tinka Langeveld Dos 
Santos zal de komende weken in 
Aalsmeer zijn met haar man en 
twee dochters. Inmiddels is het 
al ruim vier jaar geleden dat de 
succesvolle ‘ren voor hun leven’ 
sponsorloop werd gehouden op 
de atletiekbaan van Aalsmeer. 
Dat was de laatste keer dat Tinka 
in Nederland was. Sindsdien is er 
veel gebeurt met het gezin. Vier 
jaar geleden vertrokken ze naar 
Thailand om zich in te gaan zet-
ten tegen de mensenhandel. Een 
zware tijd die veel van Tinka en 
Eduardo heeft gevraagd. De af-
gelopen maanden hebben Tin-
ka en Eduardo een opleiding ge-

volgd in Zuid-Afrika. En nu ko-
men ze voor een paar weken met 
verlof naar Nederland waar ze 
graag hun verhaal willen delen. 
Het thuisfront organiseert een in-
formatieavond op donderdag 3 
mei in de ‘grote zaal’ van de Lijn-
baankerk aan de Lijnbaan 5. Van-
af 19.30 uur staat de koffie klaar 
en vanaf 20.00 uur zullen Eduar-
do en Tinka vertellen over de op-
leiding en het werk waar zij mee 
bezig waren en zijn. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom!

Ganzen met kuikens in 
sloot Hornmeer
Aalsmeer - “Vorige week woens-
dag viste ik voor het eerst dit sei-
zoen met mijn buurman Mar-
co op karper. We kozen de kom 
water achter de kinderboerderij 
Boerenvreugd in de Hornmeer. 
De vissen wilden niet bijten en 
we genoten dan maar van het 
lekkere weer. Ineens kwamen de-

ze twee koppels ganzen met hun 
kuikens voorbij zwemmen. Als fo-
tograaf heb ik altijd een came-
ra in mijn vistas zitten en schoot 
dit plaatje. Voetballen is leuk fo-
tograferen, maar natuur en die-
ren fotograferen is misschien nog 
wel leuker”, aldus Ruud Meijer uit 
Rijsenhout.
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26 APRIL

 Ouderen kaartsoos in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.

 Expositie ‘Natuur in alle toon-
aarden’ in Oude Raadhuis, 
Dorpstraat 9. Tot en met 29 
april. Open: donderdag tot en 
met zondag 14 tot 17u.

 Expositie Tobias Rothe in ge-
meentehuis, Raadhuisplein. 

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

 Afsluiting sjoelseizoen in De 
Reede, Rijsenhout vanaf 18u

 Laatste competitieavond 
Sjoelclub Aalsmeer in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.

 Kingsnight met de zingende 
dj Dennis in café Op de Hoek, 
Kudelstaart vanaf 20.30u.

27 APRIL
 Koningsdag met vrijmarkten ’s 

ochtends in Oost en Centrum, 
spelletjes op Raadhuisplein 
vanaf 13.00 uur, activiteiten 
rond Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 15u., bij Vleghaar vanaf 
15u. en rond Westeinder Pavil-
joen vanaf 14u.

 Kaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.

 Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarte-
weg van 20 tot 24u.

28 APRIL
 Crash Museum in fort 

Aalsmeer te Aalsmeerderbrug 
iedere zaterdag open van 11 
tot 16u.

  Veiling in de Historische Tuin, 
ingang Praamplein om 15u. 
Opening expositie ‘Baker-
praat’. Tot en met oktober ie-
dere dinsdag tot en met zon-
dag te zien van 10 tot 16.30u.

 Expositie over bloemen in ga-
lerie Sous-Terre, Kudelstaart-
seweg om 15u. Te bezoeken 
iedere zaterdag en zondag 
van 13 tot 17u.

 ZABO Zaalvoetbal ronde 13 in 
Bloemhof, Hornweg v.a 19u.

 Worship Night in Levend Evan-
gelie Gemeente te Aalsmeer-
derbrug vanaf 20u.

  Filmavond in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat, 21u.

 Optreden band Blackstone 
in café Joppe, Weteringstraat 
vanaf 21.30u.

 Tragikomedie ‘Familie’ door 
toneelvereniging Kudelstaart 
vanaf 20.15u. kicksfotos.nl

29 APRIL
 Tien jaar Djembikkels. Feest in 

N201, Zwarteweg van 13 tot 
18u. Met workshop en optre-
den.

 Jazz van Trio Grande bij Nieu-
we Meer, Stommeerweg 2 
(pontje over) vanaf 16u.

 Sunset Travellers in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer 
vanaf 16u.

30 APRIL
 Sport- en spelinstuif voor 

jeugd in Proosdijhal Ku-
delstaart 9.30 tot 12u. In va-
kantie elke dag extra vrij-
zwemmen in De Waterlelie.

 Klaverjassen in ’t Hofplein, 
Clematisstraat 16 van 1.30 tot 
16.30u.

 Concert Interkerkelijk man-
nenkoor in Zorgcentrum 
Aelsmeer, Molenpad vanaf 
19.30u.

 Oorlogs�lm Süskind in Open 
Hof Kerk, ingang Sportlaan 86 
vanaf 19.30u.

 Kaartavond Allen Weerbaar in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

 Bijeenkomst Videoclub over 
geluid bij �lmen in buurthuis 
Hornmeer, Dreef 1 vanaf 20u.

1 MEI
 Computerhulp Aalsmeer in ’t 

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

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

 Historische Tuin open, in-
gang Praamplein. Iedere dins-
dag tot en met zondag 10 tot 
16.30u.

 Ko�e en sjoelen in De Spil, 
aan Bilderdammerweg, Ku-
delstaart van 10 tot 12u.

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

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

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

 Fietsen met PCOB senioren. 
Vertrek 13.30u. bij Parochie-
huis, Gerberastraat.

 Film-Inn bij de Zin-Inn van 
Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat 55 vanaf 20u.

 Dartscompetitie in ’t Middel-
punt, Wilhelminastraat. Start: 
20u. Open vanaf 19.30u.

2 MEI
 Multi Mediahulp voor oude-

ren in wijkcentrum Voor El-
kaer, 9.30 tot 11.45uur. 

 Inloop bij Oost-Inn in de Mi-
kado, Catharina Amalialaan 66 
van 9.30 tot 11.30u. 

 Ko�e- en spelochtend voor 
ouderen in Parklaan 26a van 
10 tot 12u.

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

 Ko�eochtend in de Spil, zij-
straat Bilderdammerweg, 10u.

 Handwerken in Ontmoetings-
kerk Rijsenhout, Werf v/a 10u.

 Tijd voor slijm voor jeugd 6 
t/m 12 jaar in bibliotheek, 
Marktstraat van 10 tot 11u.

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

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

3 MEI
 Fietstocht Pedaalridders naar 

Uithoorn. Start 13.30u. bij 
zwembad aan de Dreef. 

 Info-avond met ontwikke-
lingswerkers Tinka en Eduar-
do in Lijnbaankerk v/a 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Elektrische gitaar ‘SX’ 
(telecaster) € 185,-

Gitaarstatief  ‘Stagg’
van €15,90  voor € 10,95

Marktkraam vol met
percussie-instrumenten

Bloemetjes ukelele
‘CLX’ € 31,90

NIEUW:

TIP:KOOPJE:

AANBIEDING:

Aanstaande zaterdag weer livemuziek
‘Bandbrouwers’ zetten 
Joppe op stelten
Aalsmeer - De bandbrouwerij 
was afgelopen zaterdag 21 april 
neergestreken in café Joppe en 
dit bracht veel gezelligheid en 
gevarieerde livemuziek. De band-
brouwerij is een initiatief van San-
der Jongkind van N201 en gita-
rist Bart Vreken uit Aalsmeer en 
geeft (jonge) muzikanten de mo-
gelijkheid om met elkaar muziek 
te maken, van elkaar te leren, po-
diumervaring op te doen en lied-
jes te ontwikkelen. Iedere week 
komt een steeds groter worden-
de groep bij elkaar in N201 en het 
plezier in dit leerzame, muzika-
le tre�en is altijd weer groot. In-
middels zijn diverse bandjes ge-
vormd en deze inmiddels veel-
al ‘gevorderde’ bandbrouwers 
mochten zich laten zien en ho-
ren voor vrienden, familie en be-
langstellenden. En ze waren er al-
lemaal, wat was het druk! Het pu-
bliek werd getrakteerd op muziek 
van de formaties Hello Chicago, 
Marit & Sabine, Nick & Joris, Zuc-
kerFree, The Black T’s en De Blue 
Band. 
Al met al een hele leuke en geva-

rieerde presentatie. Ben jij (begin-
nende) muzikant en wil je graag 
ook met anderen muziek ma-
ken? Dan is de bandbrouwerij ze-
ker iets voor jou! Nagenoeg iede-
re vrijdagavond in N201 aan de 
Zwarteweg 90 vanaf half negen.

Rocken met Blackstone
Na een kleine miscommunica-
tie komt aanstaande zaterdag 
28 april de band Blackstone toch 
echt spelen in café Joppe. Black-
stone is een rockcoverband be-
staande uit zanger Mark, drum-
mer Joe, bassist Stephan en gi-
tarist Guido. De band bestaat al 
meer dan 20 jaar en na wat wisse-
lingen van bandleden spelen de 
heren zo’n jaar of vijf in dezelfde 
samenstelling. Blackstone speelt 
rockcovers uit voornamelijk de ja-
ren zeventig en tachtig, zoals ZZ-
top, Golden Earrings, CCR, Sto-
nes, Ufo, AC/DC en vele anderen. 
Het optreden in Joppe begint za-
terdagavond rond half tien en de 
toegang tot het café in de Wete-
ringstraat in het Centrum is zoals 
altijd gratis. 

Nederlandse topklasse!

Sunset Travellers live in 
The Shack zondag
Oude Meer - The Shack heeft al 
heel veel goeie bands mogen 
verwelkomen, en ook zondag 29 
april aanstaande staat er weer 
een van Nederlandse topklas-
se op het podium! Sunset Trave-
lers, een werkelijk voortre�elijke 
Rhythm & Bluesband, bestaande 
uit alleen maar topmuzikanten. 
Als je toetsenwonder Roel Span-
jers met een van Nederlands bes-
te en origineelste rootsgitaristen 
Richard van Bergen op het podi-
um hebt, gesteund door de strak-
ke en groovende ritmetandem 
van Nico Heijlijgers (bas) en JJ 
Goosens (drums), die ook geen 
kleine jongens zijn, dan mag je 
zeggen dat je één van de aller-
beste bands in huis hebt gehaald. 
Een ervaren roots-band die een 
smakelijke ‘gumbo’ bereidt met 
muzikale ingrediënten uit het 
diepe zuiden van de VS. Denk aan 
opzwepende Rhythm & Blues en 
Boogie uit New Orleans, down-
home Blues uit Mississippi, en na-
tuurlijk die heerlijke Memphis-
soul. Deze vier heren bij elkaar 
in één band, is een absoluut mu-
zikaal hoogstandje die je als lief-
hebber niet mag missen!

Boogie Boy en The Metallicas
Zondag 6 mei staat Little Boogie 
Boy, Hein Meijer in The Shack sa-
men met zijn muzikale vrienden: 
bassist Jan de Boer, drummer 
Eduard Nijenhuis en op de mond-
harmonica Torsten Stahler! Op 
woensdag 9 mei, de avond voor 
Hemelvaartsdag zijn ze weer te-
rug in The Shack, de állerbeste tri-
bute to Metallica door The Metal-
licas.

The Bluebettes!
Een band die al heel lang op het 
verlanglijstje staat van The Shack, 
en op zondag 13 mei is het zover! 
Op het podium staan The Blue-
bettes, vijf té gekke meiden, stuk 
voor stuk topmuzikanten met 
prachtige stemmen die met een 
�inke dosis energie, humor, een 
te gekke ‘60s liveshow neerzet-
ten, een absoluut genot om naar 
de kijken en te luisteren. Een mid-
dag nostalgie, sfeer, passie! 
The Shack is zondag 29 april open 
vanaf 15.00 uur. Aanvang Sun-
set Travelers is om 16.00 uur en 
de entree is 10 euro. Voor alle in-
fo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Zondag jubileumviering in N201
Tien jaar de Djembikkels
Aalsmeer - De Djembikkels be-
staat tien jaar en dit jubileum 
wordt aanstaande zondag 29 
april met muziek groots gevierd 
in muziekcentrum N201 aan de 
Zwarteweg 90. Van 13.00 tot 
18.00 uur zijn er diverse activi-
teiten, waaronder workshops en 
swingende optredens. 
Er worden twee gratis Djembé 
workshops gegeven en deze zijn 
voor zowel jong als oud. De work-
shops starten om 13.00 uur en 
om 14.00 uur. Wie zeker wilt zijn 
van een plek, kan vooraf reserve-
ren. Opgeven kan via: info@djem-
bikkels.nl. Optredens deze mid-

dag zijn er van Negunya op ba-
lafoon van 15.00 tot 15.20 uur en 
van Ponda O’Bryan op percus-
sie van 16.30 tot 17.30 uur. Een 
hoogtepunt wordt zeker de eigen 
presentatie van de Djembikkels. 
Van 15.30 tot 16.00 uur geven de 
heren en dames een djemsessie. 
Kom gezellig langs, iedereen is 
van harte welkom. De muziek 
en de workshops zijn gratis, de 
drankjes en hapjes voor eigen re-
kening. Kijk voor meer informa-
tie op facebook, op de websi-
te www.djembikkels.nl of neem 
telefonisch contact op via 06-
21430219.

Wandelen langs kunstwerken (19)
Staal, brons en een haagbeuk
Aalsmeer - De gemeente is rijk 
aan bijzondere kunstwerken, die 
de afgelopen vijftig jaar op be-
kende, karakteristieke en verras-
sende plekken zijn geplaatst. De 
wandeling langs al deze kunst-
werken duurt voort. De wande-
ling begon in het Centrum, ging 
over het Stokkeland en via het 
Seringenpark door Zuid naar 
de Hornmeer. Van de heksen-
kring van het Wellant College op 
het recreatie-eiland nu naar Ku-
delstaart. Na kunstwerk nummer 
18, ‘Het andere land’ van Hank 
Beelenkamp in de fortbocht ver-
der richting de Van Swietenstraat 
voor kunstwerk nummer 19.
Hier staat het grote beeld van 
John Wagenaar. Staal en brons 
gecombineerd met een haag-
beuk. 

Van Swietenstraat
Een haagbeuk en een tijdloze 
bronzen vogel, omgeven door 
een hoog sierlijk hek. Een poë-
tisch beeld in de Van Swieten-
straat. In oude culturen werden 
bomen vereerd als bovennatuur-
lijke wezens. In sprookjes veran-

deren mensen in bomen en vo-
gels in mensen. Wie de taal van 
vogels verstaat, krijgt belangrij-
ke informatie en als je goed naar 
bomen luistert, kom je al hun ge-
heimen te weten. De boom in dit 
kunstwerk bevat eveneens een 
geheim: In de Keltische boomho-
roscoop is de haagbeuk een mo-
nument van loyaliteit, hij verle-
vendigt de geest en verheldert 
het hoofd. 

Filoso�sch karakter
De boom is door Johan Wage-
naar geplant: De echtheid is een 
belangrijk aspect van het kunst-
werk. In tegenstelling tot de 
boom is de statige vogel bij na-
dere inspectie niet echt. Zal de-
ze vreemde vogel de legendari-
sche boom overleven? Natuur en 
cultuur, illusie en werkelijkheid 
staat hier ter discussie. De spie-
geling in het nabij gelegen water 
benadrukt het �loso�sche karak-
ter van dit werk. Volgende week 
gaat de wandeling verder door 
Kudelstaart in. Op zoek naar al-
weer kunstwerk nummer 20. Voor 
nu: Veel wandel- of �etsplezier.

Vrolijk cabaret
Aalsmeer - Goed bezocht is de 
cabaretavond afgelopen zater-
dag 21 april in Bacchus. Er is �ink 
gelachen om Yvonne van den Ee-
renbeemt die in ‘Bronst’ de strijd 
tegen de biologische klok te lijf 
ging. Aanstaande zaterdag 28 
april kan in het knusse culturele 
café in de Gerberastraat genoten 
worden van een �lm. De �lmkeu-
ze is te lezen op de website van 
Bacchus. De aanvang is 21.00 uur, 
zaal open vanaf 20.30 uur. 
Foto: www.kicksfotos.nl.





WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze 
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen 
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u 
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt 
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendma-
kingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.

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

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

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Krajewski P. 05-06-1992 17-04-2018

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

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN ‘HERZIENING 
UITERWEG  PLASOEVERS 2005  UITERWEG 139’ 
EN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET 
GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat de gemeenteraad van Aalsmeer tijdens zijn vergadering 
van 19 april 2018 het bestemmingsplan ‘Herziening Uiterweg 
- Plasoevers 2005 - Uiterweg 139’ heeft vastgesteld. Bij besluit 
van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten 
geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van 
kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen 
gronden anderszins is verzekerd en geen noodzaak wordt 
gezien om een tijdvak of fasering te bepalen of nadere eisen, 
regels of een uitwerking van regels te stellen. 

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van een 
verzoek om het perceel Uiterweg 139 te herinrichten. De 
herinrichting bestaat uit het dempen van water en de ver-
vangende nieuwbouw van één woning met parkeerkelder en 
zwembad, een boothuis, een haven met steigers met acht lig-
plaatsen voor boten en drie ligplaatsen voor recreatiearken.

Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van de woning 
met bijbehorende voorzieningen en het verruimen van de 
woonbestemming mogelijk gemaakt. Het realiseren van het 
boothuis en het wijzigen van (de ligplaatsen in) de haven ma-
ken geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Dat deel 
van de herinrichting van het perceel is in overeenstemming 
met het geldende bestemmingsplan ‘Uiterweg - Plasoevers 
2005’.

Wijzigingen
Voor het bestemmingsplan is een ambtshalve wijziging door-
gevoerd, omdat na de terinzagelegging van het ontwerpbe-
stemmingsplan het Luchthavenindelingbesluit Schiphol per 
1 januari 2018 is gewijzigd. Voor onder meer het vervangen 
van een geluidgevoelig gebouw door een gelijksoortig ge-
luidgevoelig gebouw, is niet langer een verklaring van geen 
bezwaar (op basis van de Wet luchtvaart) van de minister van 
Infrastructuur en Milieu benodigd. Daarom moest artikel 8.1 
van de regels van het bestemmingsplan worden aangepast. 
Daarnaast zijn enkele passages in de toelichting hierop aan-
gepast.

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan, het besluit hogere grenswaarden (bij-
lage 3 behorende bij de toelichting op het bestemmingsplan) 
en de overige relevante stukken liggen van 27 april 2018 t/m 
8 juni 2018 op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.

nl onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.09AF-VG01 
en

- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl of recht-
streeks http://0358.ropubliceer.nl;

- in papieren vorm bij de balie van de receptie in het ge-
meentehuis van Aalsmeer, 

  Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: 
maandag t/m vrijdag van 08.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur;

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

Besluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
op de voorgevel van de woning zal worden overschreden 
vanwege het wegverkeerslawaai van de Uiterweg. Uit het 
onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende maatregelen 
onvoldoende mogelijk zijn. Op 20 maart 2018 hebben burge-
meester en wethouders een hogere grenswaarde vastgesteld 
voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting op de voor-
gevel van de woning.

Beroep
Het instellen van beroep tegen de besluiten is mogelijk van 
28 april 2018 t/m 8 juni 2018. Het beroepschrift moet worden 
gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Beroep kan worden 
ingesteld door:
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren 

hebben gebracht over de ontwerpbesluiten;
- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over 

de ontwerpbesluiten naar voren hebben gebracht, maar 
kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren 
tijdig een zienswijze in te dienen;

- een ieder die bezwaar heeft tegen de door de gemeen-
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

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

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

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

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

teraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde be-
stemmingsplan.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. 

Inwerkingtreding 
De besluiten treden in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de be-
roepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is 
ingediend, treedt een besluit niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Rectificatie, aanvraag ontvangen
De Loetenweg 1, kadastraal bekend 9882O (Z18-001159), het 
oprichten van een nieuw bedrijfspand. Toelichting: In de pu-
blicaties van 5 april jl. is deze aanvraag ten onrechte vermeld; 
het betreft een aanvraag voor een ander bevoegd gezag.

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Oosteinderweg 221, 1432 AT (Z18-001510), het oprichten 

van een erker aan de voorzijde van het huis
- Baccarastraat 15, 1431 RN (Z18-001511), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. het transformeren van het 
perceel naar 9 appartementen 

- Berkenlaan 2b, 1431 JE (Z18-001588), het verbreden van 
een in- en uitrit

- Sportlaan 35, 1431 HW (Z18-001602), het vergroten van 
een dakkapel 

- Alexiastraat 11, 1432 HL (Z18-001655), het plaatsen van 
een uitbouw aan de voorzijde van de hoekwoning 

- Dahliastraat 5, 1431 BP (Z18-001624), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorgevel

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakin-
gen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Donderdag 26 april 
is het gemeentehuis geopend van 08.30-09.30 uur. 
Dit is i.v.m. de jaarlijkse Lintjesregen. 

Vrijdag 27 april is het gemeentehuis gesloten 
vanwege Koningsdag.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Goliński E.A. 22-08-1977 17-04-2018
Płoszaj M.P. 18-01-1982 16-04-2018

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

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhou-
ding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o 
personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is 
gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op 
het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van 
de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.
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- Nabij Herenweg 30, 1433 HA (Z18-001638), het oprichten 
van een woonhuis met berging en boothuis 

- Zuid-Afrikaweg (Z18-001645), het plaatsen van wilgen-
schermen op de bu�er in DP3 om het Schiphol parkeer-
terrein

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is inge-
trokken:
- Uiterweg 108, 1431 AR (Z-2018/009115), het verbouwen 

en uitbreiden van de woning 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Chrysantenstraat 23, 1431 BM (Z-2018/005233), het uit-

breiden van de woning en het wijzigen van de kozijnen 
aan de voorzijde van de woning. 

- Geraniumstraat 46, 1431 SR (Z-2018/006387), het realise-
ren van een dakopbouw met een dakkapel op de voor- 
en achtergevel. 

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Clantstraat 22, 1433 NV (Z18-000786), het vervangen van 

stalen garagedeuren door hardhouten garagedeuren 
met klein raampje. Verzonden: 18-04-2018

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten 
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 180, 1431 AS (Z-2017/049049), het vervangen 

van een woonhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking 
en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 
april 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de balie 
bouwen van het gemeentehuis

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

- A.H. Blaauwstraat 66, 1431 KX (Z18-000843), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Ver-
zonden: 20-04-2018

- St. Janstraat 19, 1433 HT (Z-2018/010777), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Ver-
zonden: 20-04-2018

Geweigerde omgevingsvergunning, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit 
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Stommeerweg 105, 1431 EV (Z-2018/011081), het aan-

passen van de kleur van de kozijnen. Het project is ver-
gunningsvrij. Verzonden: 17-04-2018

- Van Clee�kade 7a, 1431 BA (Z-2018/011777), het plaatsen 
van 2 prieelen achter het huis. Het project is vergunnings-
vrij. Verzonden: 19-04-2018

Ingetrokken omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2.33 lid 2, sub b van de Wet alge-
mene 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 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van 
deze advertentie:
- Aalsmeerderweg 420-422, 1432 EG (Z18-000953), het 

bouwen van een woning. Toelichting: vergunning be-
kend onder zaaknummer Z-2014/073342 is ingetrokken. 
Verzonden: 27-2-2015

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat  de volgende  melding(-en)  is/zijn geaccepteerd. Geac-
cepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is 
geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
- Stommeerkade 65 en 65 a, 1431 EL (Z18-001485), het slo-

pen van een woonhuis en kantoor

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

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

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 

2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
aangevraagd:
- Raadhuisplejn/Zijdstraat (Z18-001268), Veteranendag 

Aalsmeer op 2 juni 2018, ontvangen 5 april 2018

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein (Z-2018/011297), Familie - Koningsdag 

Aalsmeer op 27 april 2018, verzonden 19 april 2018
- Op het grasveld nabij H. Buismalaan 8 (Z18-000804) Be-

vrijdingsvuurceremonie Aalsmeer op 5 mei 2018, verzon-
den 23 april 2018

•	 Kudelstaartseweg	 239	 (|Z18-001214)	 Koningsdag	 2018	
op 27 april 2018, verzonden 23 april 2018

•	 Raadhuisplein/Zijdstraat/Molenplein	 Z-2018/011996),	
Geraniummarkt op 12 mei 2018, verzonden 23 april 2018

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Marktstraat 22 (Z18-001412) Koningsdag Party op 27 

april 2018, 19 april 2018 melding akkoord
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

WET GELUIDHINDER***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder 
is verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege 
boor- en hakwerkzaamheden in de kelders van de Aalsmeer-
derbruggen (A en B brug) van 11 juni tot 6 juli 2018 op het 
perceel nabij Burgemeester Kasteleinweg 2.

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, 
ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inza-
ge op het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening 
en Vergunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting 
wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een mede-
werker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt 
op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een 
afspraak maken kan via tel. 0297 – 38 75 75. Een ieder kan 
met betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mon-
deling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betref-
fende bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.

TER INZAGE

 t/m 27-04-18 De omgevingsvergunning, de daarbij be-
horende ruimtelijke onderbouwing en de 
overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken in afwijking van het bestemmingsplan 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz. Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10, 
logiesvoorziening arbeidsmigranten deel-
gebied 9 Japanlaan

t/m 03-05-18 Het ontwerpbestemmingsplan “Green Park 
Aalsmeer - deelgebied 6” met de daarop be-
trekking hebbende stukken.

t/m 03-05-18 Het ontwerpbestemmingsplan “Royal Flo-
raHolland Centrum, Oost en OLV” met de 
daarop betrekking hebbende stukken.

t/m 04-05-18 De aanvraag voor omgevingsvergunning, 
de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke on-
derbouwing, de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen van de raad en de ove-
rige daarop betrekking hebbende stukken 
in afwijking van het bestemmingsplan Oos-
teinderweg 2005 e.o. - Oosteinderweg 331-
333

t/m 10-05-18  Het besluit tot (ongewijzigde) vaststelling 
van het bestemmingsplan ligt tezamen met 
de bijbehorende stukken m.b.t. vastgesteld 
bestemmingsplan “Herziening GPA, Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7 - Hotel 
De Zwerm”

t/m 17-05-18 Aanvraag omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, 
het besluit hogere grenswaarden en de 
overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken in afwijking van het bestemmingsplan 
Uiterweg – Plasoevers 2005 – Kudelstaartse-
weg 60 (Z-2016/055626)

t/m 17-05-18 Liggen de vastgestelde bestemmingsplan-
nen met bijbehorende stukken bestem-
mingsplan ‘Uiterweg 401 - wijziging woning 
en woonarken’ voorziet in de herinrichting 
van het perceel Uiterweg 401-403 (inmid-
dels hernummerd tot 401).

t/m 24-05-18 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw Oost-
einde – Machineweg’ 

t/m 24-05-18 Ontwerpbestemmingsplan ‘3e herzie-
ning Schinkelpolder - Rietwijkeroordweg 
66kwek/ Noordpolderweg 13’ met de daar-
op betrekking hebbende stukken

t/m 01-06-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten 
van een woonhuis, Herenweg 91, 1433 GX 
(Z-2017/060980),

t/m 01-06-18 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en 
de bijbehorende stukken m.b.t. het oprich-
ten van een woonhuis nabij Machineweg 
208 (sectie B, nr. 9577, kavel 6), 1432 EV (Z-
2017/055448),

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

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

Muziek, springkussens en meer
Koningsdag in Kudelstaart
Kudelstaart - Vanaf 15.00 uur 
wordt het weer een groot feest 
achter dorpshuis ’t Podium aan 
de Kudelstaartseweg (bij wat 
minder weer binnen) op Ko-
ningsdag vrijdag 27 april. Een he-
le middag muziek en entertain-
ment voor jong en oud. Zo zal 
dorpsgenoot Frits Heeren met 
zijn discotheek de muziek gaan 
verzorgen. Zijn muziek zal afge-
wisseld worden door de Amster-
damse zanger Michael Agterberg. 
Ook dit jaar is er weer een storm-
baan voor de wat grotere jeugd, 
maar ook aan de kleintjes is ge-
dacht. Jafrem Springkussens zal 
ook nog zorgen voor maar liefst 
twee kleinere springkussen. Bo-
vendien zullen er een aantal ‘mid-
getgolfsjoelbakken’ staan. Een 
clown mag natuurlijk niet ontbre-
ken, dus dit jaar komt niemand 
minder dan clown Hoky Poky op 
bezoek. 
De organisatie van deze dag is in 
handen van de Feestcommissie 

Kudelstaart. Uiteraard is er ook 
gedacht aan de innerlijke mens. 
De catering wordt verzorgd door 
dorpshuis Kudelstaart, tevens de 
(hoofd)sponsor van dit evene-
ment. 
Maar deze Koningsdag wordt ook 
mede mogelijk gemaakt door de 
Stichting Supporting Kudelstaart! 
Kortom, het wordt weer uiterma-
te gezellig en dat kan ook niet an-
ders, want: Koningsdag vier je in 
Kudelstaart!

Feest op Koningsdag in 
Oosteinde en Centrum
Aalsmeer - Na enkele jaren van 
geen doorgang, is er aanstaande 
Koningsdag vrijdag 27 mei weer 
een vrijmarkt in Oosteinde. Bij en 
op het grasveld in de Irenestraat 
wordt van 8.00 tot 13.00 uur een 
vrijmarkt voor kinderen. Hande-
laren mogen niet deelnemen. Al-
leen jeugdige inwoners die hun 
spulletjes te koop mogen aanbie-
den op het ‘marktplein’ met tafels 
en kleedjes. De vrijmarkt wordt 
van 10.00 tot 11.00 uur muzikaal 
opgeluisterd door het harmonie-
orkest van Sursum Corda. Door 
De Binding wordt een straatte-
kenwedstrijd georganiseerd en 
hier zijn leuke prijzen mee te win-
nen.
 
In het Centrum
Op Koningsdag wordt ook de 
Zijdstraat in het Centrum het do-
mein voor kinderen. Zij mogen 
hun speelgoed en andere artike-
len aan de man/vrouw proberen 
te brengen. Ieder jaar weer een 
gezellig treffen met ook diverse 
slimme jeugdige ondernemers 
die gaan voor een extra zakcent-
je middels muziek maken, spelle-
tjes en grappige acts. 
Ook wordt het Raadhuisplein 
weer omgetoverd tot feestter-
rein met ‘s middags allerlei attrac-

ties voor kinderen. Deze activi-
teit wordt georganiseerd door de 
Stichting Oranjecomité Aalsmeer. 
De groep is nog op zoek naar en-
kele vrijwilligers die de helpende 
hand willen bieden bij de spring-
kussens, het ballen gooien, het 
eendjes vissen, etc. Aanmelden 
kan via iris@aalsmeeroranje.nl.  

Vleghaar 
Ook bij Vleghaar in de Chry-
santenstraat wordt weer uitge-
pakt met Koningsdag. Er komen 
springkussens en een glijbaan 
voor de kinderen, de ouders en 
andere belangstellenden kunnen 
genieten van een optreden van 
Laura Fischer en tussendoor van 
muziek verzorgd door Peter en 
Marco. Koningsfeest bij Vleghaar 
begint om 15.00 uur.

Westeinder Paviljoen
Het Westeinder Paviljoen op het 
surfeiland kleurt op Konings-
dag eveneens oranje. De kin-
deren mogen zich uitleven op 
een springkussen en zich laten 
schminken. Voor alle bezoekers 
is er vanaf 14.00 uur (live)muziek 
met DJ Bert, zangeres Ruby van 
Urk en het DJ-duo Kooyman en 
Van Belzen. 
Fijne Koningsdag!

Afdeling de grote Poel
Koningsspellen voor 
ouderen zorgcentrum
Aalsmeer - Op dinsdag 24 april 
hebben de medewerkers en 
de bewoners van de afdeling 
de grote Poel van zorgcentrum 
Aelsmeer een voorproe�e op de 
Koningsdag genomen. Van te vo-
ren waren feestelijke hoedjes ge-
maakt en alles werd versierd in 
het Oranje. De dag van de Ko-
ningsspellen begon met een 
heerlijk koningsontbijt, met  dank 
aan de keuken van het zorgcen-
trum. Dankzij de zoon van één 
van de bewoonsters kwamen er 
daarna allerlei nostalgische spel-

letjes op tafel, zoals boter kaas en 
eieren en het spiraalspel wat me-
nigeen nog wel kent van vroeger 
van Rons Honeymoonquiz. Ook 
memory en vier op een rij werden 
fanatiek gespeeld. Het was een 
heel geslaagde middag die be-
sloten werd met koffie of thee en 
een lekkere koek. De ouderen van 
de afdeling de grote Poel doen 
overigens altijd heel actief mee 
met allerlei activiteiten in huis. 
Onlangs is djembé gespeeld, re-
gelmatig staat kienen op het pro-
gramma, er vinden optredens 

plaats, de belevingsclown komt 
af en toe gezellig langs en om in 
conditie te blijven gaat de groep 
aan de slag buiten in de beweeg-
tuin. “Het is nooit saai bij ons”, la-
ten medewerkers van het zorg-
centrum, Lenie en Mireille, weten.
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Nieuw in Aalsmeer: 
De KunstKas
Aalsmeer - Toen Tobias en Trudy 
Rothe zo’n drie jaar geleden plan-
nen maakten om van Amstelveen 
naar Aalsmeer te gaan verhui-
zen, ontdekten zij op hun zoek-
tocht naar een geschikte locatie 
dat niet alleen de woonruimte 
belangrijk was, maar ook de om-
geving er om heen. Een huis met 
daarachter een leegstaande kas 
en liefst nog een stukje tuin leek 
hen helemaal geweldig. Zij fan-
taseerden er lustig op los wat er 
dan wel allemaal niet voor crea-
tieve mogelijkheden in het ver-
schiet lagen. De plek werd gevon-
den en na een ingrijpende ver-
bouwing en renovatie werd de 
fantasie realiteit. Het eerste geor-
ganiseerde grote evenement was 
het meedoen aan de KCA Kunst-
route 2017. Inmiddels was er ook 
een passende naam gevonden: 
De KunstKas.  De kas onderging 
een metamorfose zonder de oor-
sprong geweld aan te doen.  
Met kaasdoek werd een prachti-
ge doorzichtige wand gecreëerd, 
daardoor ontstond er een mooi 
gezeefd daglicht en kwam de 
kunst mooi tot zijn recht. 

Kunstenaars podium bieden
De belangstelling tijdens dat 
weekend was groot en de com-
plimenten niet van de lucht. Dus 
experiment één was geslaagd en 
het smaakte naar meer. Naar veel 
meer! “De locatie is de grote ge-
meenschappelijk deler”, legt kun-
stenaar en tandtechnicus Tobias 
Rothe uit. 
“Wij bieden kunstenaars die be-
hoefte hebben om in een ande-
re context te werken een podium. 
Het gaat om losse projecten voor 
een dag of een weekend waar zij 
hun werk kunnen tentoonstel-
len of voordragen, want dichters 
en verhalenvertellers passen ook 
heel goed binnen het concept. In 
een galerie is dat niet mogelijk en 
hier kan in gezamenlijk overleg 
eigenlijk alles wat voor een kun-
stenaar interessant is. Het kan ter 
plekke ontworpen, gecreëerd en 
tentoongesteld worden. Zo komt 
Sander Bosman - bekend van zijn 

graffiti kunstwerken - op vrijdag 
29, zaterdag 30 juni en zondag 1 
juli met acht graffiti kunstenaars 
(de MVP crew) werk ter plekke 
maken, en tentoonstellen, zowel 
binnen als buiten, de KunstKas.’

Creativiteit voor kinderen
Wat Trudy - zij is een geweldi-
ge coördinator waardoor alles 
als een goed geoliede machine 
loopt - en Tobias vooral opviel tij-
dens de Kunstroute was dat er zo 
weinig creativiteit voor kinderen 
was. 
Zijn project van de Teken-insec-
ten vond veel aftrek. Met poten 
van viltstift ontstonden - aange-
stuurd door een molentje - grilli-
ge tekeningen. Er viel iets te bele-
ven wat kinderen aanspreekt. Alle 
reden om dit jaar met een groep 
van tien gemotiveerde kinderen 
(van 8 tot 12 jaar) een project ma-
ken waarvan het eindproduct is 
te zien tijdens de Kunstroute (za-
terdag 15 en zondag 16 septem-
ber). Tobias heeft het thema be-
dacht waarmee de KunstKasKids 
aan de gang gaan. Een heerlijk 
laagdrempelig experiment. 

Kunstlessen 
Op verzoek van KCA gaat Tobi-
as ook kunst-kijk-lessen geven. 
Voor het Cultuurpunt (in samen-
werking met KCA) wordt er een 
workshop van een middag in de 
Zijdstraat georganiseerd. “Kijk dit 
is het model.” En wat hij laat zien 
is toch weer zo leuk bedacht. Dan 
wordt opnieuw duidelijk hoe in-
ventief Tobias is en hoe goed hij 
kinderen weet uit te dagen om 
vrij werk te maken. Hen iets te la-
ten doen waaraan zij lol gaan be-
leven. Zeefdrukken avant la let-
tre.

Website Kunst Kas
Wie alvast wat sfeer van de Kunst-
Kas wil ervaren kan naar de web-
site: www.kunstkas.org gaan. Kin-
deren kunnen zich hier ook alvast 
opgeven voor het KunstKasKids 
project in september.

Door Janna van Zon

Aalsmeerse kleding van 1800 tot 1900
Expositie ‘Bakerpraat’ 
in Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 28 april kan 
vanaf 10.30 uur genoten wor-
den van de nieuwe zomerten-
toonstelling van de Stichting 
Oud Aalsmeer, genaamd ‘Baker-
praat’. De expositie bevindt zich 
in de tentoonstellingskas van de 
Historische Tuin Aalsmeer. ‘Ba-
kerpraat’ vertelt het verhaal van 
de kleding die in Aalsmeer werd 
gedragen in de periode 1800 tot 
1900. De Stichting Oud Aalsmeer 
toont met trots enkele, in uitste-
kende conditie bewaard geble-
ven, kledingstukken. In de bijzon-
dere collectie staat met name ba-
bykleding centraal. Typisch voor 
die tijd droegen kinderen hetzelf-
de als de ouders, in miniatuuruit-
voering weliswaar. Topstuk van 
de verzameling is de vuurmand 
uit de 19e eeuw. Een vuurmand 
is van ijzer of wilgenteen met een 
testje met kolen die de kraam-
vrouw warm hield. Deze prakti-
sche hulp in huis heeft maar liefst 
twee eeuwen stand gehouden. 

De tentoonstelling ‘Bakerpraat’ 
is te zien tot en met oktober in 
de Historische Tuin Aalsmeer, in-
gang Praamplein. Bezoekers zijn 
iedere dinsdag tot en met zondag 
welkom van 10.00 tot 16.30 uur.

Diverse activiteiten in Ik-Toon-maand
(Solo)muzikanten voor 
Scratchdag gezocht
Aalsmeer - Na het succes van vo-
rig jaar wordt er ook dit jaar in ju-
ni weer een landelijke Ik-Toon-
maand georganiseerd. Optre-
dens van amateurverenigingen, 
tentoonstellingen, kleurwed-
strijden, workshops: Nederland 
staat in juni weer in het teken van 
kunst voor iedereen. In Aalsmeer 
was vorig jaar het slotconcert van 
de IkToon-maand, Muziek aan de 
Oever, een groot succes en dus 
bundelen de zangers, zangeres-
sen en muzikanten van Aalsmeer 
ook dit jaar weer hun muzika-
le kwaliteiten tijdens een heu-
se Scratchdag op zaterdag 30 ju-
ni als afsluiting van de Ik-Toon-
maand.
Vanaf de ochtend zal er in het ge-
meentehuis van Aalsmeer hard 
worden gewerkt aan een gevari-
eerd repertoire; van de Sound of 
Music tot Coldplay en van Van-
gelis tot Queen. Onder leiding 
van dirigent Martin van de Brug-
ge, zeer ervaren in het leiden van 
dergelijke evenementen, zal er 
gedurende de dag toegewerkt 
worden naar de presentatie die 
om 16.00 uur wordt gegeven.

Muzikanten en artiesten 
Leden van een aantal koren en 
orkesten hebben hun medewer-
king al toegezegd, maar deze 
dag is ook toegankelijk voor zan-
gers en muzikanten uit de regio. 
Ook als u niet bent aangesloten 
bij een koor of orkest bent u van 
harte welkom, en ook zangsolis-
ten die wat korte solofragmenten 

uit het repertoire voor hun reke-
ning kunnen nemen mogen zich 
opgeven. Dit is dé kans om een 
keer met een groot koor en or-
kest onder andere Do-Re-Mi of de 
Bohemian Rhapsody uit te voe-
ren. Deelname is gratis. De deel-
nemers worden in de gelegen-
heid gesteld om zich extra goed 
voor te bereiden op deze muzika-
le happening. Op zaterdagmid-
dag 16 juni zijn de instrumenta-
listen welkom op de ‘inzeepre-
petitie’ onder leiding van André 
Vulperhorst. En op vrijdagavond 
22 juni zijn de zangers in de ge-
legenheid om al kennis te maken 
met hun repertoire. Aanmelden 
voor dit unieke evenement kan 
tot 1 juni door een mail te sturen 
naar ajvulperhorst@cultuurpunt-
aalsmeer.nl.

Meer IkToon
Naast de Scratchdag staan tijdens 
de Ik-Toon-maand nog veel meer 
Aalsmeerse amateurkunstenaars 
in de spotlights. Voor verschillen-
de leeftijden en kunstdiscliplines 
is er in de maand juni wat te bele-
ven. Bijvoorbeeld Amazing Ama-
teurs in de Etalage, waarbij de he-
le maand in diverse etalages van 
winkelpanden kunst te bewon-
deren is. Of het Kinderplein in 
The Beach, waar diverse culturele 
workshops voor kinderen te doen 
zijn, zoals dans en Ontdek je ta-
lent op een instrument. Kijk voor 
meer informatie over het pro-
gramma op de website van het 
Cultuurpunt.

Jubileumconcert in Studio’s op 9 juni
Dansend door de tijd met 
Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Aalsmeers Harmo-
nie bestaat in juni 105 jaar en 
dat gaat natuurlijk gevierd wor-
den met een groot en spectacu-
lair concert. Net als het 100-jarig 
bestaan zal het concert plaatsvin-
den in de grote theaterzaal van 
De Studio’s in Aalsmeer. Kaarten 
voor dit concert zijn vanaf heden 
te koop. Het orkest is al maan-
den bezig met de voorbereidin-
gen voor het concert. Op het pro-
gramma staat allerlei muziek uit 
de afgelopen 105 jaar: van klas-

siek tot pop, van Tsjaikovski en 
Sjostakovitsj naar Glenn Miller, 
Gloria Estefan en Caro Emerald. 
Veel bekende muziek voor ieder-
een! Tijdens de avond wordt er 
bij verschillende stukken gedanst 
(ballroom dancing) en gezongen. 
Het belooft een mooie avond te 
worden. Mis het niet en koop nu 
tickets! Kaarten voor het concert 
kosten 15 euro en zijn via de web-
site (www.aalsmeersharmonie.nl) 
te koop, via de leden en bij Boek-
huis Aalsmeer in de Zijdstraat.

Concert Bob en Gon in Arendshoeve
Cor Bakker en ‘zijn’ mannen 
stelen harten van publiek
Aalsmeer - In een zee van groen 
werden Cor Bakker (piano), Mar-
cel Seriese (drums), Charly Ange-
nois (bas en contrabas) en zan-
ger Humphrey Campbell zon-
dag 22 april op-gewacht door 
Bob van den Heuvel. Dit keer niet 
op de vaste locatie in de Studio’s 
Aalsmeer, maar in de Arends-
hoeve in Aalsmeerderbrug, ook 
wel het tuintheater van Amster-
dam genoemd. “Woow, het lijkt 
hier wel de wintertuin van Kra-
snapolsky. Ik heb op veel ver-
schillende locaties opgetreden, 
maar nog nooit met zoveel groen 
om mij heen.” Zanger Humphrey 
Campbell straalde: “Ik voel mij 
hier thuis.”

Op een mooie Pinksterdag
Een middag met Cor Bakker staat 
garant voor een muzikaal hoog-
standje. Het is niet alleen zijn vir-
tuositeit, maar ook zijn bevlogen-
heid en samenspel met twee an-
dere topmuzikanten. Marcel Se-
riese, zijn naam is nauw verbon-
den aan Harry Bannink, aan Se-
samstraat en Klokhuis, en die van 
Charly Angenoist aan Paul de 
Leeuw. Met elkaar lieten zij zien 
en horen wat passie voor mu-
ziek is. Zij wisten de harten van 
het publiek te stelen met het spe-
len van het door Harry Banning 
geschreven lied: Op een mooie 
Pinksterdag (arrangement van 
Cor Bakker). Uit een gordijn van 
groen kwam Humphrey Camp-
bell aan gewalst, want zo mag je 
zijn wijze van lopen wel noemen. 
Door Cor Bakker aangekon-
digd als de Nederlandse croo-
ner. Ondanks zijn blije uitstra-
ling en spontane Surinaamse ge-
aardheid kwam de zaal niet echt 
tot leven: “Hé, jullie moeten het 
wel leuk vinden. Wij bouwen het 
langzaam op, je zult zien aan het 
eind van de middag dansen jul-
lie op de tafels.” Zo ver kwam het 
niet, maar na de pauze waren het 

de in prachtig gewaden geklede 
familieleden van Humphrey en 
één Aalsmeerder die hun stoelen 
verlieten voor een vrolijk dansje 
en werd er door de andere aan-
wezigen blij meegezongen. 

Old Friends
Cor Bakker had Humphrey  aan-
gekondigd op een wijze waarvan 
je als nuchtere Aalsmeerder kan 
denken: tikkie minder mag wel. 
Maar gaandeweg werd duide-
lijk dat de pianist volkomen ge-
lijk had. Overigens maakte Cor - 
ondanks zijn gebroken pink - met 
zijn ‘Old Friends’ van Toets Tiele-
mans even zoveel indruk op zijn 
toehoorders. En wie kan er vertel-
len ooit gedanst te hebben met 
deze onvergetelijke muzikant!
Tot slot werd er een experiment 
aangekondigd en dat sloeg in 
als een bom. Dat mogen zij vaker 
doen, niet alleen voor het publiek 
maar ook voor zichzelf!

Gerbera’s 
De Arendshoeve heeft een totaal 
andere uitstraling dan The Club 
van Bob & Gon, maar eigenaar Ja-
cob van Zijverden had er samen 
met zijn zoon voor gezorgd dat 
iedereen het toch zeer naar de zin 
had. Op deze zonnige zondag la-
gen er geen rozen maar gerbera’s 
op tafel en was de rode loper naar 
het podium toe versierd met ger-
bera’s. Ook in het water dreven - 
als waren het waterlelies - kleuri-
ge gerbera’s. 
Grote afwezige was gastvrouw 
Gon de Koter en wat had zij er 
graag bij geweest. Maar er komt 
een herkansing, want Cor en zijn 
mannen gaven aan graag te-
rug te komen. Voor deze belofte 
en het verdere geslaagde optre-
den kregen zij een daverend ap-
plaus en natuurlijk een door Bob 
verzorgd indrukwekkend boeket 
gerbera’s.  
Janna van Zon 

Opening op 1 juli aanstaande
Het Flower Art Museum 
zoekt vrijwilligers
Aalsmeer - Op 1 juli aanstaan-
de wordt in Aalsmeer het Flower 
Art Museum geopend. In het mu-
seum staat de verbeelding van 
bloemen en planten in de kunst 
centraal. Het museum zoekt en-
thousiaste vrijwilligers die willen 
helpen om het museum open te 
stellen.
Het Flower Art Museum komt in 
de voormalige reinwaterkelder 
van Aalsmeer, recht tegenover de 
watertoren aan de Westeinder-
plassen. Op deze bijzondere lo-
catie is momenteel Galerie Sous-
Terre gevestigd. Naast een klein 
deel met een vaste collectie biedt 
het museum plaats aan wisse-
lende tentoonstellingen van Ne-
derlandse en buitenlandse top-
kunstenaars en thematentoon-
stellingen. Ook worden er work-
shops, lezingen en andere activi-
teiten georganiseerd en komt er 
een educatief programma voor 
het onderwijs.

Veel mensen nodig
Om het museum open te stel-
len zijn veel mensen nodig. Daar-
om is het Flower Art Museum op 
zoek naar enthousiaste en repre-
sentatieve vrijwilligers die het 
leuk vinden om op te treden als 
gastheer of gastvrouw. De be-

langrijkste werkzaamheden zijn 
het ontvangen en wegwijs ma-
ken van bezoekers, baliewerk-
zaamheden voor entree en mu-
seumwinkel, beheer van de kof-
fiecorner en eventueel het ver-
zorgen van rondleidingen voor 
groepen. Ook worden er één of 
twee vrijwilligers gezocht die wil-
len helpen met het onderhouden 
van de daktuin.

Visitekaartje
De gastvrouwen en -heren zijn 
een belangrijk visitekaartje van 
het nieuwe museum. Daarom 
wordt veel zorg besteed aan be-
geleiding en informatievoor-
ziening over de tentoonstellin-
gen. Het museum gaat open 
op vrijdag, zaterdag en zondag, 
de werkzaamheden concentre-
ren zich op deze dagen. Stuur 
bij interesse a.u.b. een bericht-
je naar info@flowerartmuseum.
nl t.a.v. Constantijn Hoffscholte 
(museumcoördinator) of bel 06-
26070202. Het is ook mogelijk 
op zaterdag- of zondagmiddag 
even binnen te lopen; in de gale-
rie aan de Kudelstaartseweg is tot 
en met 20 mei een bloementen-
toonstelling als voorproe�e op 
het museum. Meer informatie op 
www.flowerartmuseum.nl.

Dixieland met ‘Grande’ 
zondag bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - Op dixieland van het 
Trio Grande trakteert KCA aan-
staande zondag 29 april. Trio 
Grande is Sytze van Duin op cor-
net, Alex de Leeuw op bassaxo-
foon en Rolf Koppijn op zang en 
tenorgitaar.
Weer een nostalgische jazzbe-
leving op zondagmiddag op de 
monumentale jachthaven de 
Nieuwe Meer. Vanaf het begin 
van de jaren negentig is het Trio 
Grande succesvol, speelde in jazz-
clubs, op jazzfestivals, waaronder 
North Sea Jazz Festival, Meer Jazz 
Festival, Keistad Jazz Festival en 
Jazz by the Sea. De sound van het 
trio is direct herkenbaar door de 

uit 1919 stammende Conn bas-
saxofoon en de heel speciale te-
norgitaar uit 1931. Het concert 
begint zondagmiddag om 16.00 
uur. Adres: Stommeerweg 2, over 
met het pontje. Toegang: uw gift. 
Inlichtingen: Henny Essenberg 
tel. 0297-327698 en Pierre Tu-
ning, tel. 0297-360355.

Big Band Weekend
Jazz op de Nieuwe Meer is dit sei-
zoen nog op 27 mei met Carmen 
Gomez en het Big Band Weekend 
staat weer op het programma.  
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni 
en zondagmiddag 1 juli vindt dit 
evenement plaats.
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In Aalsmeer en Kudelstaart
Mooie opbrengst collecte 
voor Hartstichting
Aalsmeer - De jaarlijkse collecte-
week van de Hartstichting van 8 
tot en met 14 april heeft dit jaar 
5.791 euro in Aalsmeer en 3.447 
euro in Kudelstaart opgeleverd. 
De Hartstichting bedankt de col-
lectanten en inwoners van har-
te voor de bijdrage aan de reali-
satie van een landelijk dekkend 
netwerk van AED’s in Nederland. 
Dankzij de giften kunnen meer le-
vens worden gered.

Levens redden met de AED
Ruim 55 collectanten in Aalsmeer 
en meer dan 36 collectanten in 
Kudelstaart gingen tijdens de 
collecteweek met de collecte-
bus langs de deuren. De Hart-
stichting geeft met de collecte-
opbrengsten 2018 een stimulans 
aan de plaatsing en registratie 
van AED’s op openbare plekken 
in Nederland. Dit initiatief draagt 
bij aan de realisatie van een lan-
delijk dekkend netwerk van AED’s 
in Nederland. Zo kunnen meer le-
vens worden gered. Jaarlijks wor-
den 15.000 mensen buiten het 
ziekenhuis getroffen door een 
hartstilstand, vaak onverwachts. 
Reanimatie en de inzet van een 

AED binnen 6 minuten biedt 
de grootste kans op overleving. 
Met een landelijk dekkend net-
werk van burgerhulpverleners én 
AED’s die zijn aangemeld bij het 
landelijk oproepsysteem Hart-
slag Nu, kunnen we jaarlijks naar 
schatting 2500 levens redden.

Over de Hartstichting
Het hart is de motor van het le-
ven. De Hartstichting werkt aan 
concrete oplossingen om ieders 
hart zo sterk mogelijk te houden, 
zodat iedereen uit het leven kan 
halen wat erin zit. Stap voor stap 
en op verschillende fronten te-
gelijk werken wij aan een hart-
gezonde samenleving. Dat doen 
wij samen met medewerkers, pa-
tiënten, vrijwilligers, donateurs, 
zorgprofessionals, wetenschap-
pers en business partners. Onze 
ambitie is om hart- en vaatziek-
ten zo vroeg mogelijk te kunnen 
herkennen, opsporen én zo goed 
mogelijk te behandelen. Daartoe 
financieren wij wetenschappelijk 
onderzoek, geven wij voorlich-
ting en werken wij aan vernieu-
wing in de zorg en hulpverlening. 
Voor meer info: hartstichting.nl.

Stand4fairness thema 
FairTrade week in mei
Aalsmeer - Onlangs is de Nieuws-
brief april uitgekomen van de 
Werkgroep FairTrade Gemeen-
te Aalsmeer. Deze keer met infor-
matie over de titeluitreiking, want 
de Gemeente Aalsmeer heeft de 
titel verworven. De borden zijn 
nog niet geplaatst, maar de wet-
houder heeft toegezegd dat dit 
spoedig zal gebeuren. Verder in-
formatie over de afgelopen Fair-
Trade week editie van 28 okto-
ber tot 5 november vorig jaar en 
de nieuwe FairTrade week, die 
dit jaar van 5 tot en met 13 mei 
gaat plaatsvinden. Het thema is: 
stand4fairness. De werkgroep zal 
daar uiteraard ook in de gemeen-
te Aalsmeer aandacht aan beste-
den. 

Fotowedstrijd
Er gaan foto’s rond dit thema ge-
maakt worden. Uiteraard mogen 
inwoners ook foto’s sturen met 
het thema en het cijfer 4 met te-

vens FairTrade producten op de 
prent. Stuur deze voor 15 mei 
naar e-mail: jbkooij@kabelfoon.
nl. Er is de mogelijkheid om een 
FairTrade T-shirt te winnen.
Uiteraard is er nieuws uit de re-
gio en landelijk nieuws in de brief 
opgenomen, waaronder informa-
tie over eerlijke kleding en de ver-
koop van FairTrade producten bij 
de supermarkten in Nederland.

Hulp welkom
De werkgroep kan nog steeds 
mensen gebruiken, vooral rond 
de FairTrade weken en voor be-
zoeken aan bedrijven, scholen en 
dergelijke. Iets voor u/jou? Infor-
matie is te krijgen via de contact-
persoon Betty Kooij, e-mail: jb-
kooij@kabelfoon.nl. De Nieuws-
brief ontvangen kan door een 
mailtje te sturen naar Betty Kooij.
Kijk veer informatie over Fair-
Trade op www.fairtradegemeen-
ten.nl

Foto: Fairtrade Nederland.

Worship Night in LEG met 
nieuwe, eigen nummers
Aalsmeerderbrug - Op zater-
dag 28 april om 20.00 uur wordt 
er een unieke Worship Night in de 
Levend Evangelie Gemeente ge-
houden. Het is een avondvullend 
programma met vooral nieuwe 
nummers die zijn geschreven 
door songwriters uit de gemeen-
te. Niet eerder zijn deze liederen 
voor publiek gespeeld. 
De Levend Evangelie Gemeente 
heeft een team van enthousias-
te muzikanten en zangers die ie-
dere zondagochtend tijdens de 
kerkdienst hun muzikale talenten 
inzetten en eigentijdse liederen 
begeleiden. Een aantal van hen 
schrijft ook eigen nummers. Van-

uit het verlangen om met deze 
liederen God te aanbidden is een 
unieke Worship Night ontstaan. 
Iedereen is welkom om naar de-
ze liederen te komen luisteren en 
mee te zingen. Titels zijn onder 
andere “We lift our voice”, “Mijn 
fundament” en “Found in You”. 
Naast deze liederen zullen er ook 
bestaande liederen worden ge-
zongen.  
De Worship Night vindt zaterdag 
plaats in de Levend Evangelie Ge-
meente aan de Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug. De avond be-
gint om 20.00 uur, de zaal is van-
af 19.30 uur open. De toegang is 
gratis. 

Met Con Amore in Weense 
sferen: Geweldig concert!
Aalsmeer - Een volle ontmoe-
tingskerk, solisten en koor tot in 
de tenen geïnspireerd. Het con-
cert van Con Amore in Weense 
sferen kan elk moment beginnen. 
De start is de film met het jagers-
koor, direct daarna de twaalf ro-
vers met Ronald  Willemsen als 
hoofdman een oud lied dat het 
nog altijd goed doet en ‘Conquest 
of Paradise’ met op de achter-
wand een projectie van 60 jaar 
Con Amore. Na Ronald komt He-
lene met ‘Don’t cry for me Argen-
tina’ en solist Dries met ‘Gethse-
mane’ uit Jezus Christ Superstar, 
geweldig. De toon was gezet, het 
publiek gaat er eens goed voor 
zitten want hier gebeurt wat. Nu 
is de Operette. De drie solisten, 
allen goede bekenden van elkaar, 
brengen even een stukje We-
nen ten gehore, hier en daar ver-
sterkt door Con Amore, genieten. 
Voor de pauze nog even naar de 
Musical waar het koor Hellen en 
Ronald invulling aan geven. Na 
de pauze, als de kelen gesmeerd 
zijn, tijd voor ‘Miss Saigon’, ‘the 
Phantom of the Opera’, ‘Sound of 
Music’ en ‘Anatevka’. Ze komen al-
lemaal aan bod, en het gaat maar 

door, de een nog mooier dan de 
ander. De bekende muziek ligt 
lekker in het gehoor. Pianiste Ok-
sana Polman heeft best een zwa-
re taak. Een fikse klus deze keer, 
zowel koor als alle solisten be-
geleiden in vele stijlen en klank-
kleur, maar ze doet het geweldig
Na het musical gedeelte weer de 
film, nog een stukje Wenen en 
dan doet er zich een probleempje 
voor. Ronald merkt aan zijn stem 
dat hij een stuk niet kan zingen 
en vraagt aan Dries of hij het kan 
overnemen. Even overleg, maar 
dan zingen  Dries en Ronald sa-
men en met Con Amore als steun 
het Wolgalied. Het kwam heel 
goed over. De filmmuziek is de 
uitsmijter. ‘Happy days’, ‘You ne-
ver walk alone’ en met zijn allen 
is het Chianti lied gezongen. Een 
prachtige avond met een staande 
ovatie van het publiek. Aan het 
einde bloemen voor allen die me-
dewerking hebben verleend,een 
bedankje aan de sponsoren die 
deze avond mogelijk hebben ge-
maakt en een uitnodiging voor  
28 oktober. Dan staat het jubile-
umconcert ‘Door de Jaren Heen’ 
op het programma.

Inzenden kan tot 22 mei
Aalsmeer Photo ‘Bloemen 
houden van mensen’
Aalsmeer - Het is inmiddels een 
traditie. Tijdens het Aalsmeer Flo-
wer Festival - dit jaar op zater-
dag 16 en zondag 17 juni - is er 
ook weer de fototentoonstelling 
te bewonderen. De vakjury kiest 
uit de inzending tien foto’s, die 
op groot formaat worden geëx-
poseerd in The Beach, dit jaar het 
epicentrum van het Aalsmeer Flo-
wer Festival. Als thema is gekozen 

voor ‘Bloemen houden van men-
sen’. Karin Eveleens en Patrick 
Spaander zijn heel benieuwd wie 
de mooiste en origineelste foto 
weet te maken. Inzenden kan nog 
tot dinsdag 22 mei via de websi-
te www.aalsmeerphoto.nl. Mis-
schien gaat uiteindelijk jouw foto 
wel bewonderd worden door dui-
zenden mensen!
Janna van Zon 

rl fil  kind  in 
de Open Hof Kerk
Aalsmeer - Op maandag 30 april 
wordt om 19.30 uur de film ‘Süs-
kind’ vertoond in de Open Hof 
Kerk. Een Nederlandse oorlogs-
film geregisseerd door Rudolf 
van den Berg. Het scenario is ge-
baseerd op het waargebeurde 
verhaal rondom Walter Süskind. 
In 1942 besluit de Duitse, in Am-
sterdam wonende Jood Walter 
Süskind medewerker te worden 
van de Joodse Raad om zo voor-
lopig gevrijwaard te worden van 
deportatie. Hij wordt beheerder 
van de Hollandsche Schouwburg, 
waar Joden gevangen worden 
gehouden in afwachting van hun 
deportatie naar kamp Wester-

bork. Hij krijgt wroeging over zijn 
medewerking hieraan, te meer 
als hij hoort dat de Joden ver-
gast worden in Polen. Samen met 
anderen(onder andere met de op 
22 maart 2018 overleden kweek-
schooldirecteur Johan van Hulst) 
helpt hij kinderen ontsnappen en 
onderduiken, verwijdert namen 
uit deportatielijsten en vervalst 
brieven. 
Helaas wordt hij ontmaskerd met 
alle gevolgen van dien. Deze 
spannende en ontroerende film 
zal een hoop emoties losmaken. 
Inloop vanaf 19.15 uur, toegang 5 
euro, koffie of thee gratis. Ingang 
aan de Sportlaan 86.

Voorjaarsbloemenveiling 
in de Historische Tuin
Aalsmeer - Het seizoen is weer 
begonnen en dat betekent tra-
ditiegetrouw een bloemen- en 
plantenveiling, iedere laatste za-
terdag van de maand in de His-
torische Tuin. Zo ook 28 april om 
15.00 uur. Neem deze kans waar 
om hierbij aanwezig te zijn. Be-
langstellenen zijn van harte wel-
kom. Ga zitten op de koperstri-
bune en ervaar de spanning tij-
dens het veilproces. Veilingmees-
ter Luus Hooyman laat de klok 
draaien en opsteker Gerard van 

de Velden showt de koopwaar. 
Kom eens langs om de gemoede-
lijke sfeer te proeven. Museum-
kaarthouders en donateurs van 
de Tuin hebben gratis toegang 
tot de publieke veiling. Meer in-
formatie via de site www.histori-
schetuinaalsmeer.nl. 
Tuinbouwmuseum De Histori-
sche Tuin is bereikbaar via de op-
haalbrug aan het Praamplein en 
is iedere dinsdag tot en met zon-
dag geopend van 10.00 tot 16.30 
uur. 

Over perfectionisme en The 
Voice op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
26 april, is Astrid Davidzon te gast 
bij Esther Sparnaaij in ‘Echt Esther’ 
op Radio Aalsmeer. Zij heeft een 
boek geschreven over de valkui-
len van perfectionisme. Het is een 
zelfhulpboek met handige tips. 
Natuurlijk is een deel gebaseerd 
op haar eigen ervaringen en Es-
ther is heel benieuwd wat de 
grootste winst is van het loslaten 
van perfectionisme. Op vrijdag 27 
april kijkt en luistert ‘Let’s Go’  de 
‘Voice of Let’s Go’ terug. Matthias, 
Isabella, Maud, Luna, Amber, Pim 
en Lotte lieten de afgelopen we-
ken de stoelen draaien in de stu-
dio met The Voice of Let’s Go. De 
afgelopen weken ontving Kim ie-
dere week een kandidaat in stu-
dio. Iedereen kwam zijn of haar 
talent laten horen en natuurlijk 
kreeg iedereen ook de kans om 
te vertellen welke coach ze echt 
zouden kiezen bij The Voice Kids. 
Vrijdag komen alle optredens 
vanaf 18.00 uur nog een keer 
voorbij in ‘Let’s Go’.

210e ‘Door de Mangel’ 
Afgelopen maandag was para-
lympiër Gerda Stokkel de 209e 
gast in ‘Door de Mangel’. In de 
wekelijkse talkshow noemde de 
zwemster zichzelf een sponta-
ne, sportieve doorzetter. Zij werd 
geboren als Gerda Lampers in de 
Noordoostpolder, maar verhuisde 
vanwege de liefde naar Aalsmeer-
derbrug. “Ik leerde Joop Stokkel 
kennen bij het Nederlands zwem-

team. Daar zwommen we veel in 
dezelfde trainingsbaan en groei-
de onze liefde voor elkaar”, aldus 
de zilveren en bronzen medaille-
winnares op de Paralympics. Ger-
da geeft zwemtraining aan spor-
ters heeft ook een nieuwe gast 
gevonden. Zij heeft een jonge ac-
tieve vrolijke jongen benaderd 
en bereid gevonden maandag 
30 april in de studio aan te schui-
ven. Glenn van der Laarse lijkt 
het met de paplepel ingegoten 
te krijgen om voor andere men-
sen klaar te staan. Hij is de klein-
zoon van Lenie van der Meer en 
de zoon van Mike van der Laar-
se. “Ik ben benieuwd wat hij heeft 
meegekregen van het actieve le-
ven van zijn oma en vader en wat 
hij daar in de toekomst mee gaat 
doen”, aldus Stokkel. Deze en nog 
vele andere vragen zal presenta-
tor Elbert Huijts voorleggen aan 
Glenn. Mocht u als luisteraar ook 
een vraag hebben, mail deze dan 
naar info@radioaalsmeer.nl of bel 
tijdens de uitzending naar de stu-
dio. Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via www.ra-
dioaalsmeer.nl. Elke dag brengt 
Radio Aalsmeer informatieve en 
interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag 
kan genoten worden van fijne 
non-stop muziek. Uitzending ge-
mist? Surf naar radioaalsmeer.nl/
uitzending-gemist. Volg de Radio 
ook op Twitter en Facebook.

Bijeenkomst Videoclub 
er el id ij fil en

Aalsmeer - Goed geluid is heel 
erg belangrijk bij het maken van 
films. Er wordt echter in de prak-
tijk te weinig rekening mee ge-
houden. De teleurstelling is dan 
ook groot wanneer je thuis komt 
en het interview is niet verstaan-
baar of het live geluid zit vol 
windgeruis en andere shit. Min-
der goed beeld wordt nog wel 
eens geaccepteerd als een keu-
ze van de maker. Slecht opgeno-
men geluid is gewoon hinderlijk 
en in deze tijd niet nodig. Inves-
teer naast een goede camera ook 
in een goede microfoon. Maar 
dan wordt het moeilijk. Wat voor 
soort microfoon moet je gebrui-
ken bij de film of het interview 
dat je gaat opnemen? Elke situa-
tie is anders en welke microfoon 
past daarbij. De meeste camera’s 
hebben ingebouwde microfoons. 
Maar omdat ze in de body van 
de camera verstopt zitten, klinkt 
het geluid vaak niet zo goed. Als 
je betere kwaliteit wil, kun je een 
richtmicrofoon gebruiken die je 
op de camera bevestigt. En zo 
zijn er meer mogelijkheden die je 
kunt toepassen. Denk daarbij aan 
de draadloze zender microfoon. 
Op de clubavond van Videoclub 

Aalsmeer op maandag 30 april 
wordt hier uitvoerig aandacht 
aan besteed. Naast een korte pre-
sentatie over het opnemen van 
geluid met tips voor de aanko-
mende vakantieperiode, wordt 
de gelegenheid geboden met de 
meegenomen camera en micro-
foons in proefopstellingen testen 
te doen hoe je het beste het ge-
luid kunt opnemen. Kortom, weer 
zo een lekkere doe-avond waar je 
wat van kunt opsteken. De avond 
wordt gehouden in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1 en be-
gint om 20.00 uur. 
Belangstelling om hierbij aanwe-
zig te zijn? Kom vrijblijvend langs. 
Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Laat secretaris Susan Griek-
spoor alleen wel van te voren 
even weten dat je wilt komen via 
0297-327490.

Film-Inn bij de 
Zin-Inn

Aalsmeer - Al enkele jaren wor-
den in de avond films gedraaid 
bij de Zin-Inn van de Doops-

gezinde Gemeente. Gekeken 
wordt naar een film met in-
houd, een film die oproept tot 
discussie. Lijkt u dat wat? Kom 
dan naar de Film-Inn op dins-
dag 1 mei. Voor informatie over 
de titel of inhoud van de film en 
de filmagenda kan een mail ge-

stuurd worden naar filminn@
dgaalsmeer.nl. De bijdrage is 
5 euro en dit bedrag is inclu-
sief koffie of thee. De Film-Inn is 
te vinden aan Zijdstraat 55. De 
zaal gaat vanaf 19.30 uur open, 
aanvang van de film is om 20.00 
uur. 
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Partnergroep
Zorgt u voor een partner met 
bijvoorbeeld dementie? Dat 
zorgen kan een zware belas-
ting zijn. Deelnemen aan een 
gespreksgroep kan helpen om 
de dagelijkse praktijk wat te 
verlichten. Maandag 30 april 
van 14.00-15.30 uur bent u 
van harte welkom. Gebouw 
Irene, Kanaalstraat 12 in Aals-
meer. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
Ellen Millenaar (06-22468574)
coördinator Ontmoetings-
groep Aalsmeer. De volgende 
bijeenkomst zal zijn op vrijdag 
25 mei van 10.15-11.45 uur. 
 
Dineren in Voor Elkaer
in Kudelstaart
Woensdag 2 mei, een heerlijk 
3 gangendiner met o.a. 
een tomatensoep, paprika 
schnitzel, gestoofde appeltjes, 
tomatensalade met feta, 
aardappelen uit de oven en 
Aardbeienpudding voor maar  
€ 12,- Voor reserveringen tel. 
0297-820979.

Vrijdag 4 mei kunt u genieten 
van een 3 gangendiner be-
staande uit: Chinese groenten-

soep met balletjes, kalkoen 
cordon bleu, shaslicksaus, 
witlof in ham gerold met 
kaas, boerensalade, aardap-
pelkroketjes, vanillevla met 
appelmoes voor maar € 11,-. 
Voor reserveringen tel. 0297-
820979.

4 en 5 mei 
Vrijdag 4 mei (dodenher-
denking) zijn we de hele dag 
geopend. Op zaterdag 5 mei 
(Bevrijdingsdag) zijn we vanaf 
10.00-12.00 geopend om 
samen met u Bevrijdingsdag 
te vieren met ko�e en gebak.
U bent van harte welkom. 

Workshop Voor Elkaer
Dinsdag 8 mei is er van 
14.30-16.30 uur een work-
shop ‘‘ondeugende kopjes’’, 
een gezellige middag waarbij 
u met behulp van servetten 
kop en schotel gaat versieren. 
Kosten voor deze workshop 
zijn €7,50 dit is incl. de ma-
terialen. Graag van tevoren 
reserveren i.v.m aanscha�en 
materialen. Consumpties zijn 
voor eigen rekening. 

Partnergroep

Activiteiten overzicht

Van een oude kwekerij tot een veelzijdig recreatiepunt
Het nieuwe Recreatiepark Oosteinde 
bruist van de ondernemersenergie
Aalsmeer - Voor veel Aalsmeer-
ders is ‘Recreatiepark Oosteinder’ 
nog geen bekend begrip. Dat is 
ook niet zo raar, want het groot-
ste deel van de ondernemers heb-
ben er pas begin dit jaar hun intrek 
genomen. Wellicht had u wel al 
eens gehoord van restaurant Zaai 
Kweek & Eet, See Me Fit of VIP Boot-
stalling? Deze drie ondernemingen 
kon u al enige tijd vinden op het re-
creatiepark aan de Oosteinderweg. 
Maar de afgelopen maanden heb-
ben meer ondernemingen hun 
deur geopend. Reden om eens op 
bezoek te gaan en te onderzoeken: 
wie zitten daar nou precies en wat 
hebben zij Aalsmeer te bieden?

VIP Bootstalling
Recreatiepark Oosteinder ligt op 
45 minuten varen van het cen-
trum van Amsterdam en tevens 
op 45 minuten varen van de West-
einder. Een ideale ligging dus 
als startpunt voor zonnige boot-
tochtjes. Een van de eerste onder-
nemers die zich op Recreatiepark 
Oosteinder vestigde was Vincent 
Bunschoten. Hij heeft veel ruime, 
net aangelegde havenplaatsen 
in de aanbieding. “Maar ook voor 
winterstalling en bootreparaties 
zijn mensen bij ons aan het juis-
te adres”, aldus Vincent.

Zaai Kweek & Eet
Michael van der Hoort opent de 
deur bij de grootste gevel op het 
terrein waar in koeienletters ‘ZAAI’ 
boven staat. Hij startte dit restau-

rant in Industriële sfeer iets meer 
dan een jaar geleden. Grote stalen 
tafels met dikke houten bladen 
met daarboven authentieke indu-
striële lampen: het thema vind je 
binnen overal terug. Zaai serveert 
allerlei soorten vlees en vis direct 
van hun hout gestookte grill. 

Mobile Street Food
Een deur verder zit Mobile Street 
Food, ook opgericht door Michael 
van der Hoort. In 2012 zijn zij ge-
start met een aantal mobiele 
kookstations. Ondertussen zijn ze 
uitgegroeid tot een snel groeiend 
bedrijf. En wat maakt hen dan zo 
uniek? Michael: “Wij laten zien dat 
catering betaalbaar en duurzaam, 
maar ook spannend, origineel en 
lekker kan zijn. Bij ons geen stan-
daard hapjes en buff etten, maar 
een mobiele pizzabakker op ie-
dere gewenste locatie of huisge-
maakte soepen vanuit een veld-
keuken uit 1978!” 

See Me Fit
Het prachtig gerenoveerde oude 
ketelhuis met markante schoor-
steen van de voormalige kweke-
rij aan de Oosteinderweg biedt te-
genwoordig plaats aan See Me Fit 
Personal Training. Oprichter Jarno 
Cardol opende in 2015 al zijn deu-
ren om Aalsmeerders door mid-
del van stevige (kracht)trainingen 
fi t te krijgen. “Veel Aalsmeerders 
hebben ons de afgelopen 3 jaar al 
weten te vinden en daarom zijn wij 
dit voorjaar zelfs uitgebreid met 

onder andere een mooie ruim-
te voor groepstrainingen”, vertelt 
Jarno.

Tides Massage
Achter de deur van de nieuwe 
groepsruimte van See Me Fit is 
ook Tides Massage van Marianne 
de Vries te vinden. Bij haar kun je 
terecht om even goed te ontspan-
nen en je fi tter te voelen. “Wij bie-
den massages en gezichtsspa be-
handelingen. Dat is bijvoorbeeld 
heerlijk om te combineren met je 
training van See Me Fit hiernaast”, 
vertelt Marianne.

Turf Aalsmeer
Op het Recreatiepark vind je 
sinds februari 2018 Turf Aalsmeer. 
Hier kun je in twee of drie teams 
van maximaal vijf spelers per 
team de strijd met elkaar aan-
gaan in een spel van 70 minuten. 
Eigenaar Wilco Hoogeveen ont-
wikkelde het spel met elementen 
van escape rooms in gedachten. 
Hij licht zijn concept verder toe: 
”Je gaat het 230 vierkante meter 
grote dorpje ‘Gold Creek’ uit het 
Wilde Westen in met het doel met 
jouw team in 70 minuten zoveel 
mogelijk goudstaven te verzame-
len door te zoeken, te puzzelen 
en goudstaven af te pakken van 
de andere teams met laserguns.”

Biljartvereniging Aalsmeer
Een paar deuren verder is Bil-
jartvereniging Aalsmeer gehuis-
vest, begin 2018 heeft de club 

haar intrek genomen. “Wij zijn 
erg trots op onze nieuwe locatie, 
waar plaats is voor vier standaard 
wedstrijdtafels”, vertelt voorzit-
ter Mike Hogenes. Bij deze vereni-
ging kunnen leden zich aanmel-
den vanaf achttien jaar. Op maan-
dag-, dinsdag- en woensdagmid-
dagen en donderdag- en vrij-
dagavonden worden onderlinge 
competities gespeeld. Op maan-
dagavond wordt de landelijke se-
nioren competitie gespeeld van 
de KNBB. De 60+ variant voor 
de KNBB competitie wordt ge-
speeld op vrijdagmiddag. Op za-
terdagmiddag wordt er vrij gebil-
jart, wat natuurlijk een uitgelezen 
kans is om even binnen te lopen. 

Leliveld Vastgoed
Wie het Recreatiepark weer ver-
laat, komt langs het imposan-
te gebouw vooraan de weg. Hier-
in is een woning en het kantoor 
van Leliveld Vastgoed gevestigd. 
Zij zijn degene die het Recreatie-
park Oosteinder hebben ontwik-
keld en beheren. “We zijn trots op 
het resultaat en de positieve re-
acties die we krijgen van bezoe-
kers”, aldus Joost, zoon van Jan Le-
liveld. Na het overlijden van Jan, 
zijn het Bart en Joost die het fa-
miliebedrijf voortzetten. Leliveld 
Vastgoed is gespecialiseerd in 
het ontwikkelen en beheren van 
woningen, bedrijfspanden, kan-
toren, winkels, horecapanden, 
grondkavels en havens in Neder-
land. Recreatiepark Oosteinder 
is in een paar jaar tijd ontwikkeld 
van een oude kwekerij tot een le-
vendig en veelzijdig recreatie-
punt in het Oosten van Aalsmeer. 
Heeft u het nog niet gezien? Ga 
er dan zeker eens een keer kijken! 
Meer informatie is te vinden op 
www.recreatieparkoosteinder.nl 

75+ Club bij Hilverda Kooij
Aalsmeer - De 75+ club van 
de Vrienden van Zorgcen-
trum Aelsmeer, bestaande uit 
Aalsmeerse bedrijven die alle 75 
jaar of ouder zijn, brengt twee 
maal per jaar een bedrijfsbezoek 
aan één van haar leden. Op 17 
april was de club te gast bij Hil-
verda Kooij aan de Mijnsheren-
weg. De opkomst was overwel-
digend. Voorzitter Berry Philip-
pa heette iedereen hartelijk wel-
kom en bedankte Hilverda voor 
de gastvrije ontvangst. Een bij-
zonder woord van welkom was 
er voor het nieuwe lid, Pieter 
Hulsbos van Aannemingsbedrijf 
P. Hulsbos, 149 jaar geleden ge-
sticht. Hiermee komt het aan-
tal leden van de 75+ club op 53! 
Mede dankzij de contributie van 
de 75+ club heeft de stichting 
Vrienden weer een aantal dingen 
kunnen doen voor de 75+ers in 
Aalsmeer en Kudelstaart. 
Hierna kreeg Frans Knuit, direc-
teur van Zorgcentrum Aelsmeer, 
het woord. Hij vertelde dat het na 
een paar fi nancieel moeilijke ja-
ren nu gelukkig weer aanmerke-
lijk beter gaat met het Zorgcen-
trum. De gesloten afdeling is he-
lemaal klaar en mede met fi nan-
ciële steun van de Vrienden aan-
gepast aan de behoeften van de-
menterende ouderen. Ook is de 
entree recent verfraaid en voor-
zien met nieuw terrasmeubilair.
Vervolgens vertelde Berry Philip-
pa iets over de historie van Hilver-
da. Het bedrijf werd in 1909 door 
Jan Hilverda gesticht. Hij begon 
met de export van buxussen en 
was daarmee één van de eerste 
exporteurs. Later werden rozen 
geteeld en in 1946 werd overge-
stapt op de teelt en veredeling 

van anjers en de productie van 
stekken. Tegenwoordig wordt 
door Hilverda Kooij ook uitgangs-
materiaal voor Limonium en Al-
stroemeria geproduceerd. Hil-
verda Kooij is onderdeel van de 
Royal Hilverda Group waarvan 
ook Hilverda De Boer (bloemen-
export) en Florist (veredeling en 
vermeerdering van Gerbera’s) 
deel uitmaken. Tijdens de rond-
leiding over de kwekerij gaven 
twee deskundige medewerkers 
van Hilverda uitleg over de ver-
meerdering, afzet en technische 
kant van de verschillende teel-
ten. De kwekerij beslaat een op-
pervlakte van 7 hectare en heeft 
85 medewerkers in dienst. Daar-
naast heeft Hilverda Kooij doch-
terbedrijven in Kenya, China, Co-
lombia en Italië. Na afl oop van de 
rondleiding stond er een heer-
lijk buff et klaar dat was verzorgd 
door de koks van Zorgcentrum 
Aelsmeer. Bij vertrek kregen de 
bezoekers een Goodie Bag, met 
daarin onder andere een potan-
jer en het Hilverda jubileumboek 
mee naar huis. De Vrienden kijken 
terug op een zeer geslaagde bij-
eenkomst. et volgende bedrijfs-
bezoek van de 75+ Club zal in het 
najaar van 2018 plaatsvinden.

“Het is tijd voor een nieuw stap”
J&S Hairstyling verhuist 
naar de Hadleystraat
Aalsmeer - Op 1 mei zal Erica 
Spek, eigenaresse van J&S Hair-
styling op de Aalsmeerderweg, 
de deuren openen van haar nieu-
we onderkomen in de Hadleys-
traat waar voorheen De Barbier 
gevestigd was. “Aannemer Jor-
rit Hasselman, zoon van Martin 
die 45 jaar lang de herenkapsa-
lon runde, heeft de verbouwing 
op zich genomen en met hulp 
van vrienden en kennissen zetten 
we momenteel de laatste puntjes 
op de i. En het wordt heel fris en 
knus.” Aldus Erika. 
“Wist je trouwens dat het voor 
Martin ook al een kapsalon was? 
Van de familie Blok. Ik maak er 
weer een heren- én damessalon 
van. Het is een derde qua ruim-
te dan dat ik had, ik ga van ze-
ven naar drie stoelen, maar de 
sfeer, service en kwaliteit blijft ui-
teraard behouden. En mijn vas-
te klanten blijven komen.” Op het 
moment van het interview zit een 
trouwe klant in de stoel van Eri-
ca. Ze bevestigt: “Ja hoor, ik ga ge-
woon mee die kant op.” Dit jaar 
in juli is het precies vijfentwintig 
jaar geleden dat Erica J&S Hairsty-
ling overnam van haar toenmali-
ge schoonouders. Ze was toen al 
tien jaar kapster en zit dus in to-

taal vijfendertig jaar in het vak. 
“En het is nu tijd voor een nieuwe 
stap. Ik heb er zin in!”

Openingstijden
De openingstijden blijven het-
zelfde: op maandag is de kap-
salon gesloten, dinsdag tot en 
met vrijdag kunt u er terecht van 
09.00 tot 17.00 uur en op zater-
dag van 07.30 tot 13.00 uur. Op js-
hairstyling.nl staat meer informa-
tie, net als op Facebook. Houd te-
vens deze krant in de gaten voor 
interessante knipacties. 
Door Miranda Gommans 

Burgemeester komt op de koffi e
Rinus Engel vijftig jaar 
bij kwekerij Vollebregt
Aalsmeer - Vijftig jaar geleden 
kwam Rinus Engel als 15-jarige 
om werk vragen bij Vollebregt 
Cyclamen aan de Legmeerdijk. 
Hij vroeg of hij z’n lange haren af 
moest knippen, want bij een an-
dere kweker was hij daarom net 
afgewezen. Rinus’ werkervaring 
was bessen plukken bij een kwe-
ker verderop aan de Legmeer-
dijk. Bij Vollebregt kon Rinus voor 
drie weken komen werken en z’n 
lange haar hoefde er niet af. Na 
die drie weken is hij gebleven. 
De eerste jaren werkte hij in het 
voorjaar in de tomaten en in het 
najaar in de cyclamen. Vanaf 1970 

is de hoofdteelt cyclamen. Er zijn 
veel planten door de handen van 
deze Aalsmeerder gegaan. De 
eerste jaren potte Rinus alle plan-
ten met de hand op. Daarna deed 
de machine het werk, waar Rinus 
overigens niet heel blij mee was! 
Rinus is iemand van tijd, op tijd 
beginnen, na de koffi  epauze als 
eerste opstaan en van doorgaan 
met het werk.
Vijftig jaar bij dezelfde baas, dat 
is toch wel een bijzondere pres-
tatie! Dat vond ook burgemees-
ter Jeroen Nobel, die hem kwam 
feliciteren op de kwekerij en een 
kopje koffi  e meedronk.

Cees v/d Meij ad-interim voorzitter
Lex Ebus treedt af als 
voorzitter van VGB
Aalsmeer - Lex Ebus die sinds ju-
ni 2016 voorzitter is van de VGB 
(Vereniging van Groothandela-
ren in Bloemkwekerijprodukten) 
treedt, om gezondheidsrede-
nen, per direct af. Lex Ebus heeft 
de VGB de afgelopen twee jaar 
door een roerige tijd geloodst en 
het bestuur is hem daar zeer er-
kentelijk voor. Onder leiding van 
Lex Ebus heeft een reorganisatie 
plaatsgevonden en is de VGB ge-
start met een herijking van taken 
en activiteiten. Lex Ebus blijft als 
bestuurslid betrokken bij de VGB.
Het bestuur van de VGB is ver-

heugd te kunnen melden dat de 
heer Cees van der Meij, directeur 
grootaandeelhouder van Royal 
Lemkes uit Bleijswijk, het voor-
zitterschap ad-interim op zich wil 
nemen. Het bestuur draagt hem 
hiertoe voor aan de Algemene 
ledenvergadering die op 14 ju-
ni plaatsvindt. Vooruitlopend op 
de ledenvergadering neemt Cees 
van der Meij het stokje al over 
van Lex Ebus. Met zijn bestuur-
lijke ervaring brengt hij veel ken-
nis mee. De VGB is ervan over-
tuigd dat hij samen met het be-
stuur en de directie een belang-

rijke bijdrage kan leveren aan het 
verder uitwerken van de VGB-vi-
sie en bij een aantal ontwikkelin-
gen in de sierteeltsector waar de 
VGB op korte termijn grote stap-
pen denkt te kunnen nemen. De 

VGB is de brancheorganisatie 
voor de binnenlandse, importe-
rende en exporterende groothan-
del in bloemen en planten. Haar 
leden hebben een jaaromzet van 
€ 3,5 miljard in deze branche. 
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Tekst op bankje: ‘Kies voor plezier en verdraagzaamheid’
Seringenpark: Park van onthaasting
Aalsmeer - Woensdag 18 april 
heeft ook het vierde bankje in 
het Seringenpark een gegraveer-
de tekst in de bovenste hardhou-
ten lat van de rugleuning gekre-
gen. Na de teksten: Iedere toe-
vallige ontmoeting is een af-
spraak; In de schaduw is het licht 
slechts een stap opzij; Een boom 
is geen boom maar de droom 
van zijn wortels, is er nu gekozen 
voor: Kies voor veel plezier en ver-
draagzaamheid. Een tekst die de 
tekens des tijds weergeeft. 

Chapeau voor de werkgroep
Wat een uitgelezen dag voor een 
werkgroep die jaren met veel ge-
duld en doorzettingsvermogen 
het toch voor elkaar heeft ge-
kregen dat het Seringenpark het 
park van de onthaasting is ge-
worden. Wat ziet het er prachtig 
uit. Het bord bij de ingang ver-
meldt dat er 125 variëteiten aan 
seringen zijn geplant. Nu nog in 
knop dus dat belooft wat! Met 
een heerlijke verwarmde zon in 
de rug ben ik op weg naar het 

bankje waar de werkgroepleden 
met elkaar de laatste plank aan 
de bank gaan bevestigen. Ik hoor 
mijn voetstappen, hoor de vo-
gels kwinkeleren, de kikkers kwa-
ken, zie vlinders vrolijk fladderen 
en de ganzen in V vorm vliegen in 
een strak blauwe lucht. Een vlieg-
tuig laat zich horen maar het ge-
luid van de kikkers en vogels wint 
het gelukkig ruimschoots.

Budget voor buurtinitiatief
De nieuwe aanplant, drainage 

“We vinden elkaar nog altijd lief”
Gerrit en Nelly van Essen vieren 
briljanten huwelijk!
Aalsmeer - Vorige week maan-
dag, 16 april, vierde echtpaar 
van Essen hun vijfenzestigjari-
ge huwelijksfeest in ’t Wapen van 
Aalsmeer. “Het was een feestelij-
ke, uitgebreide lunch, die heel erg 
goed verzorgd was.” Aldus een te-
vreden Nelly van Essen-Jonger-
den. Haar man Gerrit vult aan: 
“We hebben erg veel leuke reac-
ties mogen ontvangen, dus het 
was meer dan geslaagd.” Burge-
meester Jeroen Nobel brengt hen 
op de donderdag daarna een be-
zoek in hun appartement aan het 
Praamplein. Met een boeket ge-
le bloemen in de hand verzucht 
de burgervader dat het uitzicht 
fenomenaal is. Het stel beaamt 
dat. “We hebben het hier ook al 
drie jaar prima naar ons zin. Hier-
voor woonden we drieënveertig 
jaar met veel plezier in de Horn-
meer.” Het stel komt oorspron-
kelijk uit Eemnes. Bijna zeventig 
jaar geleden sloeg de vonk over. 
Door werk van meneer voor de 
Noord Hollandse provincie (weg- 
en waterbouw) gingen ze wo-
nen in Aalsmeer. Eerst op een 
ark net over de brug bij de kwe-
kerij van Hein Piet, later in de Op-
helialaan. Ze kregen één zoon en 
drie kleinkinderen. Een mooie fo-

to van kleindochter en kleinzoons 
hangt in de hal. “Mooi spul hoor.” 
Zegt de negentachtig jarige da-
me vol trots. 

Genoeg om handen
Op de leeftijd van zestig jaar ging 
Gerrit (in mei negenentachtig) 
met pensioen. “Ik heb vervolgens 
twintig jaar als vrijwilliger ge-
werkt in activiteitencentrum He-
liomare.” Veertig jaar werd er ge-
kampeerd. Eerst met een tent, la-
ter met de caravan. Gerrit van Es-
sen: “We waren lid van de cara-
vanclub en daar hebben we door 
het hele land een mooie vrien-
denkring aan over gehouden. Tot 
een jaar of zeven geleden heb-
ben we dat gedaan. Toen hebben 
we nog een aantal jaren boot-
trips ondernomen, maar, omdat 
ik steeds slechter ter been ben, is 
dat vorig jaar ook voor het laatst 
geweest.” 
Met de rollator doet echtpaar 
van Essen zelf de boodschappen 
en wordt er dagelijks een rond-
je gewandeld. Slechts voor het 
huishouden wordt er wekelijks 
een hulp ingeschakeld. “Ik kook 
zelf hoor. Dat vind ik nog steeds 
leuk. Sowieso, alles wat we nog 
zelf kunnen, doen we zelf!” Aldus 

mevrouw. “Eén keer in de week 
ga ik handwerken bij Zorgcen-
trum Aelsmeer. En drie keer in de 
week doe ik mee met ‘Nederland 
in Beweging’ op de televisie van 
Olga. Verder lees ik graag en heb 
ik dertig jaar lang gezongen met 
Aalsmeers vrouwenkoor Vivace. 
We hebben genoeg leuke dingen 
om handen.” 

Beetje geven en nemen
Op de vraag wat nou toch het ge-
heim is van vijfenzestig jaar hu-
welijk zegt mevrouw: “We vin-
den elkaar nog altijd lief. Naar el-
kaar luisteren en in gesprek blij-
ven, dat is belangrijk. Een beet-
je geven en nemen.” Meneer vult 
met een knipoog aan: “Soms is 
het meer geven als nemen, haha.” 
Nelly zegt: “Tja, we zijn heel ver-
schillend; Ik ben meer een flapuit 
en mijn man is het brein, maar we 
komen er altijd uit.” 
Over de eventuele overlast van 
de feestweek zijn ze resoluut: 
“Dat is juist prachtig om te zien. 
De op- en afbouw, wat een werk. 
We gaan er zelfs voor zitten. Wat 
is nou een weekje. Nee zeuren, 
dat ligt niet in onze aard.” 

Door Miranda Gommans 

en alle verdere voorkomende za-
ken die het Seringenpark tot een 
klein lustoord hebben gemaakt 
kwamen voor rekening van de 
Gemeente maar de teksten op de 
bankjes daarvoor moest een an-
dere bron worden aangeboord 
en dat was het Budget Buurtiniti-
atief. Een stimulering fonds voor 
leuke ideeën door inwoners van 
Aalsmeer bedacht. “Iedereen met 
een leuk plan kan een verzoek in-
dienen”, vertelt buurtverbinder 
Helma Keesom.

Pelgrimspad
Het Pelgrimspad loopt langs het 
Seringenpark. Voor de wande-
laars moet het een mooi moment 
zijn zich even te vlijen in het gras 
of op één van de bankjes en te 
luisteren naar de natuurgeluiden. 
Nu het park – op het talud na – he-
lemaal klaar is, zijn er steeds meer 
bezoekers te vinden die even de 
rust opzoeken. “En ’s avonds is het 
ook heel prachtig, zeker als je een 
leuke vriend hebt”, lacht één van 
de werkgroep leden.

Wensen
De werkgroep Seringenpark 
denkt na over een nieuwe pro-
ject, zij zijn nog in conclaaf met 
elkaar. Maar toch zijn er nog een 
paar wensen: Lantaarns op zon-
ne-energie zou heel goed passen 
bij dit project en een paar prul-
lenbakken bij de bankjes, want 
helaas blijft het achterlaten van 
vuil een probleem. Nu zijn het de 
vrijwilligers die de rommel oprui-
men maar wie weet zouden een 
paar afvalbakken toch kunnen 
schelen.

Janna van Zon

Boetes voor 
‘hardrijders’

Aalsmeer - De politie heeft dit 
weekend de Europese snelheids-
week afgesloten met een aantal 
radarcontroles. Deze zijn uitge-
voerd door het Verkeers Handha-
vings Team. Op zondag 22 april is 
van zeven uur in de ochtend tot 
kwart over twaalf ‘s middags een 
snelheidscontrole gehouden op 
de Burgemeester Brouwerweg. In 
totaal passeerden 1247 auto’s en 
motoren de radar. Van dit aantal 
reden 190 bestuurders harder dan 
de toegestane snelheid van 80 ki-
lometer per uur. De hoogst ge-
meten snelheid was 129 kilome-
ter. Van kwart over twaalf tot kwart 
voor vier in de middag is de con-
trole verplaatst naar de Legmeer-
dijk in Amstelveen. Hier passeer-
den 1985 auto’s en motoren de ra-
dar. Er zijn 393 boetes genoteerd. 
Op het gedeelte van de Legmeer-
dijk waar gecontroleerd werd geldt 
een maximumsnelheid van 50 kilo-
meter per uur. De hoogst gemeten 
snelheid was 81 kilometer.

Oplichting 
via de mail

Aalsmeer - Via mail blijven op-
lichters regelmatig proberen 
geld af te troggeren van inwo-
ners. Veelal betreft het een mail 
van een bank. Er ligt een nieuwe 

18-Jarige Thirsa van der Meer beëdigd
Aalsmeer heeft jongste 
raadslid van Nederland
Aalsmeer - Donderdag 19 april 
was de eerste vergadering van 
de gemeenteraad in de nieuwe 
samenstelling. Eerste agenda-
punt was de benoeming van Thir-
sa van der Meer als raadslid. Thir-
sa kwam bij de gemeenteraads-
verkiezingen met voorkeurs-
stemmen in de raad, maar de nog 
17-jarige moest nog even wach-
ten tot zij 18 jaar werd, de mini-
mumleeftijdsgrens voor raadsle-
den. 
Vorige week is Thirsa 18 jaar ge-
worden en daarom kon zij don-
derdag de eed afleggen en offici-
eel tot de gemeenteraad toetre-
den. Aalsmeer heeft hiermee het 
jongste raadslid van Nederland.

Woningen en milieu
Het is positief om te zien dat jon-
geren actief zijn in de politiek en 
op die manier hun maatschappe-
lijke betrokkenheid tonen. Thir-
sa ziet haar raadslidmaatschap 
bij uitstek als een kans om haar 
mening en haar stem te laten ho-
ren voor jongeren. Jongeren heb-
ben immers een andere kijk op 
het leven. Als VWO-scholiere en 

toekomstig student heeft ze een 
goed beeld van wat er onder jon-
geren leeft. Ze wil zich vooral in-
zetten voor meer jongerenwo-
ningen, maar ook het milieu heeft 
haar specifieke aandacht. Wilt u 
weten wie er behalve Thirsa in 
de gemeenteraad van Aalsmeer 
zitten, neem dan een kijkje via 
de volgende link: https://www.
aalsmeer.nl/bestuur-organisatie/
publicatie/gemeenteraad_wie-
zitten-er-allemaal-in-de-raad

Openbare vergadering

De eerstvolgende raadsverga-
dering van gemeenteraad vindt 
plaats op donderdag 31 mei. Bent 
u geïnteresseerd om een raads-
vergadering bij te wonen? U bent 
als toehoorder van harte welkom 
om deze openbare vergadering 
op de publieke tribune bij te wo-
nen. U kunt de vergadering ook 
volgen via de livestream vanaf de 
gemeentelijke website of achter-
af via de website de vergadering 
terugkijken. Aanvang: 20.00 uur 
inde Raadzaal van het gemeente-
huis aan het Raadhuisplein.

4 Pk motor van 
boot gestolen

Aalsmeer - Tussen donderdag 19 
en vrijdag 20 april Is vanaf boot 
een 4 pk Tohatsu F4m kortstaart 4 
takt buitenboordmotor gestolen. 
De boot ligt afgemeerd bij een 
jachthaven aan de Uiterweg. Het 
registratienummer van de motor 
is 024644 AX. Het beveiligingsslot 
waarmee de motor was verbon-
den aan de boot is vernield door 
de dieven. Bij de politie is hiervan 
aangifte gedaan. De diefstal heeft 
tussen zes uur donderdagavond 
en vrijdagochtend negen uur 
plaatsgevonden. Mogelijk zijn er 
getuigen of inwoners die meer in-
formatie hebben. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie via 0900-8844. pas klaar bijvoorbeeld. De redac-

tie ontving deze week een ‘nieu-
we’. Er is een derde partij gemach-
tigd om periodiek geld van een 
rekening af te schrijven. Kul na-
tuurlijk, niet intrappen. Ook niet 
in de boete voor te hard of door 
rood rijden van het ministerie (ar-
riveert altijd en alleen via de post) 
en betaal ook niet klakkeloos een 
aanmaning voor een geleverd 
product via internet als bedrijf 
of als particulier. Kijk waar van-

in  i  aa   
wereldreis
Aalsmeer - Scouting Tiflo organi-
seert naast haar reguliere zater-
dagopkomsten ieder seizoen leu-
ke evenement voor haar leden. 
Zo is er bijvoorbeeld Tiflo on Sta-
ge wat eens in de 4 à 5 jaar wordt 
georganiseerd. Daarnaast gaat 
de BWK (bevers, welpen en ka-
bouters) ieder jaar met zijn allen 
op kamp. 

On Stage 
Op zondag 15 april heeft de Tiflo 
in De Arenshoeve een groots eve-
nement ten tonele gebracht. Met 
alle 80 leden waren in de we-
ken ervoor leuke toneelstukjes 
en dansje ingestudeerd. Met het 
thema: ‘De wereld rond in 1 mid-
dag’ werd samen met alle vaders, 
moeders, opa’s, oma’s, broertjes 
en zusje een wereldreis gemaakt 
langs alle continenten. 

BWK-weekend
Tijdens het zonovergoten week-
end van 20 tot en met 22 april 
vertrok de BWK naar Amersfoort. 
Daar aangekomen bleek dat de 
Disneyfiguren waren ontsnapt 
en in de echte wereld terecht wa-
ren gekomen. Walt Disney vroeg 
de kinderen om hem te helpen. 
Door een goed uitgevoerde vos-
senjacht en een spannend nacht-
spel kwamen de bevers, welpen 
en kabouters de boeven op het 
spoor en werden de figuren weer 
‘teruggebracht’ naar hun eigen 
wereld. Eind goed al goed dus! 

Ben je ook benieuwd of scouting 
wat voor je is? Kom dan eens een 
proefopkomst meekijken op za-
terdagmorgen bij de RK-kerk aan 
de Stommeerweg. Kijk voor meer 
informatie op www.tiflo.nl 

daan de mail gestuurd is. Veelal 
is via dit adres te achterhalen dat 
het hier oplichting betreft. Wees 
voorzichtig en blijf alert!Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/
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Alliantie Parfum Flower 
Company met DFG
Aalsmeer - De Parfum Flower 
Company (PFC) gaat een strate-
gische samenwerking aan met 
Dutch Flower Group (DFG). PFC 
is marktleider op het gebied van 
geurende rozen en vermarkt de-
ze vanuit haar vestiging in Neder-
land, naar vele bestemmingen 
wereldwijd.
Binnen Dutch Flower Group zal 
PFC een eigen positie innemen 
op dit onderscheidende pakket 
van rozen en via het platform van 
Coloríginz werken aan verdere 
uitbouw van haar marktpositie.
De directie van PFC blijft onge-
wijzigd, Wouter de Vries (alge-

meen directeur) zal leiding blij-
ven geven aan dit nieuwe onder-
deel binnen DFG. Medio juli 2018 
zal PFC verhuizen naar een eigen 
onderkomen aan de Cotoneaster 
70 op het bedrijventerrein Zuid 
in De Kwakel. “Met het sterke on-
derscheidend vermogen van Par-
fum Flower Company zien wij 
grote kansen voor uitbouw van 
de marktpositie in deze strategi-
sche alliantie. Met name het in-
ternationale netwerk van expor-
terende groothandelsbedrijven, 
waar DFG mee samenwerkt, zal 
hier een grote bijdrage aan kun-
nen leveren”, aldus De Vries.

Verklaring: Aantal incidentele meevallers
Voorlopige jaarrekening gemeente: 
Positief resultaat van 3,8 miljoen!
Aalsmeer - De gemeente 
Aalsmeer laat in de jaarrekening 
2017 een voorlopig voordeel zien 
van ruim 3,8 miljoen euro. De 
verklaring voor dit positieve re-
sultaat is een aantal incidentele 
meevallers. Zo was de uitkering 
van het Rijk hoger dan begroot, 
staat de winst voor woningbouw-
project Proosdij-Noord dit jaar al 
in de jaarrekening en blijkt een 
voorziening voor de N201 niet 
meer nodig. Daar staat tegenover 
dat de gemeente voor het project 
de Tuinen een hoger verlies incal-
culeert dan voorzien en bij het 
sociaal domein in de voorlopi-
ge jaarrekening wordt uitgegaan 
van een tekort. De kosten voor 
het sociaal domein zijn nog niet 
bekend. Definitieve cijfers wor-
den eind april verwacht. 

Goede en efficiënte zorg
Zorg en ondersteuning op maat 
bieden aan mensen die dat nodig 
hebben is en blijft het uitgangs-
punt van het Wmo-beleid van de 
gemeente. Inmiddels is de nodi-
ge ervaring opgedaan en wordt 
steeds beter samengewerkt met 
zorgverleners, huisartsen, wijk-
verpleging, vrijwilligers en man-
telzorgers. Ook bij jeugdzorg 
gaat de samenwerking met scho-
len en andere partijen steeds be-
ter. Het sociaal team speelt een 
belangrijke rol in de ondersteu-
ning van huishoudens met pro-
blemen. Vanwege goede resulta-

ten is de inzet van gezinscoaches 
en individuele begeleiding geïn-
tensiveerd. In samenwerking met 
Jeugdbescherming Amsterdam 
werden pilots jeugdbescherming 
en volwassenen GGZ uitgevoerd. 
De gemeente blijft een Jongeren 
op Gezond Gewicht (JOGG) ge-
meente. 

Economisch perspectief
Aalsmeer is economisch een spe-
ler van formaat in de metropool-
regio en een belangrijke schakel 
in de logistieke Westas. Om de 
economische positie te verster-
ken werkte de gemeente samen 
met ondernemers aan de uitvoe-
ring van de economische agen-
da (Actieprogramma 2017 Eco-
nomische Agenda), onder meer 
door een accountmanager be-
drijven te benoemen, het pro-
gramma Zaai voor startende on-
dernemers te initiëren en mee te 
doen aan het programma circu-
laire Westas. Om meer toeristen 
en recreanten naar Aalsmeer te 
halen heeft de gemeente samen 
met ondernemers de Agenda Re-
creatie & Toerisme opgesteld. On-
derdeel daarvan is het promotie-
plan ‘Visit Aalsmeer’ om Aalsmeer 
duidelijker op de kaart te zetten. 
Eind 2017 ging de website ‘Visit 
Aalsmeer’ live. Ook is het aantal 
toeristische en recreatieve routes 
uitgebreid. Zo maakt Aalsmeer 
nu deel uit van het sloepennet-
werk. 

Betaalbare huisvesting
Aalsmeer is een gemeente waar 
mensen graag wonen. Uitgangs-
punt is betaalbare woonruimte 
voor iedereen. De gemeente ging 
in 2017 verder met de uitvoering 
van de woonagenda Aalsmeer 
2016-2020, gericht op jongeren, 
ouderen en mensen met midden- 
en lagere inkomens. De woning-
bouwprojecten Proosdij Noord 
en Dorpshaven zijn bijna afge-
rond en project Polderzoom ging 
van start. Aan de Roerdomplaan/
Meervalstraat komt een nieuwe 
woonzorgzone met ouderenwo-
ningen. 

Prettig wonen 
Leefbaarheid staat hoog op de 
agenda van dit college. De ge-
meente investeerde afgelopen 
jaren flink in de vernieuwing en 
het onderhoud van de openbare 
ruimte, sportfaciliteiten en voor-
zieningen. Veel is inmiddels ge-
realiseerd. In 2017 is de vierde 
sporthal geopend, zijn de reno-
vatie van het Seringenpark en het 
Hornmeerpark afgerond en start-
te de verbouwing van De Oude 
Veiling. Ook maakte de gemeente 
flinke stappen met het wegwer-
ken van achterstallig onderhoud 
van het groen in de wijken. Stich-
ting Leefomgeving Schiphol (SLS) 
stelde een tweede tranche open 
voor leefbaarheidsprojecten in 
Aalsmeer. In totaal stelt de stich-
ting 8 miljoen beschikbaar voor 

particuliere initiatieven en een 
aantal gemeentelijk projecten.

Schiphol
De leefbaarheid staat in grote de-
len van Aalsmeer al zwaar onder 
druk bij het huidige aantal vluch-
ten op Schiphol. In 2017 zijn de 
gesprekken over een nieuw ak-
koord over de luchthaven na 
2020 begonnen. Verdere groei is 
vanuit het oogpunt van leefbaar-
heid niet verantwoord meer voor 
Aalsmeer. Daarom hebben colle-
ge en raad in 2017 een gezamen-
lijk position paper opgesteld,’De 
mens achter de cijfers’, waarin zij 
pleiten voor een nieuwe aanpak 
en laten zien wat overlast met 
mensen doet. 

Digitale dienstverlening
Om inwoners en bedrijven zo 
goed mogelijk van dienst te zijn 
biedt de gemeente steeds meer 
diensten digitaal aan. Daarbij 
heeft men te maken met nieuwe 
landelijke wetgeving. Zo worden 
privacy en informatieveiligheid 
steeds belangrijker. Deze ontwik-
kelingen vragen om (extra) inves-
teringen. Onderdeel daarvan is 
de nieuwe website die eind 2017 
´live´ging. 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid loopt als een rode 
draad door alle beleidsterreinen 
heen. Een belangrijke doelstel-
ling in het duurzaamheidsbeleid 
van de gemeente is het onafhan-
kelijk worden van fossiele brand-
stoffen. Belangrijke stappen hier-
in zijn het Energie Uitwisselings-
project Hornmeer en de oprich-
ting van het duurzaamheidsfonds 
met subsidies om gebouwen en 
woningen duurzamer te maken. 

Wisselwerking in Kudelstaart
Clubs stellen ‘diensten’ 
voor veiling beschikbaar
Kudelstaart - Vrijwilligers van 
de stichting Kudelstaart voor Ku-
delstaart zijn druk doende om 
300 kavels samen te stellen voor 
de veiling op zaterdag 12 mei. 
De voorgaande zeventien edities 
brachten bij elkaar meer dan drie 
ton op. Die bedragen werden ver-
deeld over tientallen Kudelstaart-
se clubs voor specifieke projec-
ten. Die clubs zorgen nu voor 
wisselwerking in het dorp door 
diensten beschikbaar te stellen 
die kunnen worden geveild. En 
met die wisselwerking is de cirkel 
van Kudelstaart voor Kudelstaart 
rond. 

Een jaar muziekles
Zo biedt het Show- en Jacht-
hoornkorps Kudelstaart een 
jaar lang muziekles aan en stelt 
Handboogvereniging Target een 
avond boogschieten als kavel be-
schikbaar. Maar ook individuele 
dorpsbewoners komen met uit-
eenlopende diensten, zoals een 
mevrouw die twee uur lang de 
was komt strijken of een eigenaar 
van een cabrio die een verras-

sende rondrit door de omgeving 
aanbiedt. Ook hier: Kudelstaart 
voor Kudelstaart. 

Aanvraag voor ondersteuning
Dit jaar kan het lokale vereni-
gingsleven weer profiteren van 
de opbrengsten uit de veiling. 
Aanvragen voor financiële onder-
steuning van goed onderbouwde 
projecten kunnen tot 5 mei wor-
den ingediend via een formulier 
op de website www.veilingku-
delstaart.nl 

Kavels vormen
Met nog drie weken te gaan voor 
de veiling, die op 12 mei om 
20.00 uur begint in het dorpshuis, 
wordt nu begonnen met het vor-
men van kavels die door de vei-
lingmeesters bij opbod worden 
geveild. Er is voor elk wat wils: van 
speelgoed voor kinderen tot een 
sloepvaart voor vier personen. 
De afgelopen jaren lag het aantal 
kavels steeds rond de 300. Grote 
trekkers zijn de fraaie boeketten 
die op deze avond voor Moeder-
dag gretig aftrek vinden.

Bestuursleden van Kudelstaart voor Kudelstaart poseren met enkele van 
de voorwerpen die 12 mei worden geveild in het dorpshuis.. Boven vlnr.: 
Marlouke Sparnaaij, Ad Verburg, Arie Stolwijk, Ton Hol en Jan Bunnik. Zit-
tend: Hans Splinter, Eppo Buskermolen en Arie de Vos. Op de foto ontbre-
ken Sjaak van der Weijden en Aad van der Hoorn. 

Kernprogramma ‘Samen bouwen aan vertrouwen’
Fractievoorzitters CDA en VVD aan de 
slag voor collegevorming, AA 3e partij 
Aalsmeer - Heel positief was in-
formateur Hans Démoed tijdens 
de presentatie van het raadspro-
gramma 2018 tot 2022. Hij vertel-
de tijdens de eerste raadsverga-
dering in nieuwe samenstelling 
afgelopen donderdag 19 april 
over de gezamenlijke overleggen 
met alle raadsfracties. De raads-
vergadering verliep het eerste 
uur overigens een beetje anders 
dan anders. Een pauze werd in-
gelast om de geloofsbrieven van 
het te beëdigen 18-jarige raadslid 
Thirsa van der Meer te onderzoe-
ken en een aantal schorsingen 
was nodig om stemmen te tellen 
voor de benoemingen van com-
missievoorzitters, vicevoorzitters 
en fractieassistenten. Unaniem 
werd groen licht gegeven voor 
het slopen van de oude school en 
de gymzaal in de Roerdomplaan 
en voor het bestemmingsplan 
‘Herziening Uiterweg 139’. 
Daarna pas ging de microfoon 
aan voor Hans Démoed. ‘Samen 
bouwen aan vertrouwen’ heet 

het kernprogramma waar aan 
in goede sfeer en met open ge-
sprekken met elkaar aan gewerkt 
is. In de eerste fase is het accent 
gelegd op verbinden en vertrou-
wen en hoe met elkaar samen 
gaan werken. Over veel onder-
werpen blijken de fracties het-
zelfde te denken en naar aanlei-
ding hiervan zijn punten vastge-
steld waar meer inhoud aan ge-
geven zal gaan worden. De in-
woners bij het beleid betrekken 
staat hoog op het lijstje, maar ook 
Schiphol, eigen identiteit als ge-
meente Aalsmeer, wonen, zorg 
(mens centraal), economie, veilig-
heid en duurzaamheid.

Vertrouwen winnen
 “De verkiezingen waren veel en 
veel meer dan een strijd om de 
zetels. Deze verkiezingen waren 
bovenal een strijd om het ver-
trouwen van de inwoner. Maar, 
hoe je dat nou? Beginnen met 
uitstralen dat wij er als gemeente-
raad voor onze inwoners zijn. We 

zijn er niet om elkaar vliegen af te 
vangen, om ruzie te maken of om 
elkaar het leven zuur te maken. 
Nee. We zijn er voor Aalsmeer”, zo 
sprak fractievoorzitter Robbert-
Jan van Duijn van het CDA. 
“Een eerste stap hebben we de 
afgelopen weken gemaakt. In 
het programma ‘samen bouwen 
aan vertrouwen’ staat een aan-
tal kernwaarden en een aantal 
thema’s. Zo gaan we samenwer-
ken aan een economisch sterk 
Aalsmeer. We zijn tenslotte nog 
altijd de sierteeltgemeente en 
ook als het gaat om jachtenbouw 
en recreatie en toerisme staan we 
op de kaart. Ook duurzaamheid, 
bereikbaarheid, zorg en wonen 
staan op de agenda en natuur-
lijk Schiphol. Wij willen een ge-
meente zijn waar we inwoners 
op een eigentijdse manier bij be-
leid betrekken, waar we financi-
eel de boel op orde hebben, waar 
we een open bestuursstijl hante-
ren en waar de menselijke maat 
centraal staat. Daar hoort een ge-

Beëdiging en een bloemetje voor alle nieuwe fractieassistenten afgelopen donderdag tijdens de raadsvergade-
ring. Voor het CDA zijn dit de heren G.J.H. Winkels en C. Kaslander, voor de VVD de heren E.A. Abbenhues en T.J. 
Treur, voor Absoluut Aalsmeer de heer P.J. Smolders en mevrouw C.J.M. Vogelaar, voor GroenLinks de heer O.W. 
Verbeek en mevrouw M. Vertregt, voor D66 de heer S.J.R. de Vries en de heer O. El Hri en voor de PvdA mevrouw 
P.M. Langezaal.

meentebestuur bij dat dicht bij 
de inwoners staat, dat betrokken 
is en een echt Aalsmeers geluid 
laat horen.” 

Bouwen aan Aalsmeer
Ook heel positieve woorden 
van de VVD, Absoluut Aalsmeer, 
GroenLinks, D66 en PvdA over de 
samenwerking tot nu toe, het op-
gestelde programma en de heel 
andere start ten opzichte van vier 
jaar geleden, toen de politiek een 
behoorlijk grimmige start maakte 
en het licht in elkaars ogen nau-
welijks werd gegund. De fracties 
lijken hier van geleerd te hebben 
en kiezen voor samenwerking en 
bouwen aan en voor Aalsmeer. 

CDA en VVD formateurs
Hans Démoed heeft gisteren, 
woensdag 25 april, zijn eindver-
slag gepresenteerd. Dit deed 
hij samen met Robbert-Jan van 
Duijn (CDA) en Robert van Rijn 
(VVD) en als luisteraar Dick Kuin 
(AA) in het gemeentehuis. De 
beide fractievoorzitters van de 
twee grootste partijen (respec-
tievelijk 8 en 6 zetels) zijn be-
noemd tot formateurs en gaan 
verder met de verkenning om te 
komen tot een college. Het is het 
doel van de twee heren om een 
sterk team te formeren. In eerste 
instantie is, op aanraden van for-
mateur Hans Démoed, gekozen 
om dit samen te doen met Ab-
soluut Aalsmeer. De derde gro-
te partij na de verkiezingen (4 ze-
tels). Dit overigens met goedkeu-
ring van de andere fracties. “Nie-
mand mag dus op vakantie”, al-
dus Démoed. “Alle partijen staan 
unaniem achter dit besluit. Sa-
men gaat men aan de slag om 
tot een college te komen waar al-
le 23 raadsleden achter staan.” 

Eigen identiteit
Dat er mogelijk een wethou-
der van buitenaf wordt aange-
steld, lijkt de informateur stug. 
“Er wordt waarde gehecht aan 
de eigen identiteit, aan mensen 
die de cultuur van Aalsmeer be-
grijpen en waarderen.” Het aan-
tal wethouders dat naast de bur-
gemeester gaat plaatsnemen, 
houdt hij nog even in het mid-
den: “Tussen de drie en de vijf 
wethouders.” Robbert-Jan van 
Duijn en Robert van Rijn gaven 
aan blij te zijn met deze volgen-
de stap. “We hebben eerst de ge-
meenteraad goed in positie ge-
zet met een gezamenlijk raads-
programma, nu gaan we een be-

stuur vormen waar een breed 
draagvlak voor moet zijn”, aldus 
van Duijn (CDA). “Het proces tot 
nu toe gevoerd geeft vertrouwen 
voor een goed vervolg. We gaan 
nu vaart maken”, vult Van Rijn 
(VVD) aan. Een tijdsbestek in de-
ze werd niet gegeven. Belangrijk-
ste vinden allen om een open be-
stuursstijl te creëren waar samen-
werking, stabiliteit en vertrouwen 
de rode draad vormen. 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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Sporten en zwemmen in 
de voorjaarsvakantie
Aalsmeer - Lekker sportief be-
zig zijn in de voorjaarsvakantie? 
Dat kan! In sporthal De Proosdij-
hal en in zwembad De Waterlelie 
worden diverse activiteiten geor-
ganiseerd voor kinderen. Maak 
kennis met Baby & Peuterzwem-
men tijdens de instuif op de dins-
dagen 1 en 8 mei. Kom samen 
met je kindje de mogelijkheden 
van het water ontdekken. Je kunt 
tussen 9.00 en 10.30 uur instro-
men en meedoen aan korte les-
jes. Samen spetteren, zwemmen, 
zingen en nog veel meer plezier 
voor twee! Daarnaast is het ook 
heel nuttig, want het is belangrijk 
kinderen wegwijs te maken in het 
water, en dat je als ouder goed op 
let. Meedoen aan de instuif kost 
5 euro (voor ouder en kind tot 
en met 3 jaar) en je kaartje koop 
je bij de kassa van het zwembad. 
In de vakantie zijn er alleen regu-
lieren baby & peuterlessen op de 
zondagen, de andere lessen ver-
vallen deze twee weken.

Elke dag vrijzwemmen
Van zaterdag 28 april tot en met 
zondag 13 mei is er dagelijks vrij-
zwemmen in Zwembad De Wa-
terlelie. Alleen op vrijdag 27 april 
(Koningsdag) en donderdag 
10 mei (Hemelvaartsdag) is het 
zwembad gesloten. Het speciale 
tarief voor vrijzwemmen is: voor 
1 tot en met 3 jaar 2 euro, voor 4 
tot en met 15 jaar 4 euro (niet op 
zondag) en voor 16 jaar en ouder 
5 euro.

Banenbad en sportgroepen
Het programma van het banen-
bad blijft ongewijzigd, met uit-
zondering van woensdag. Dan 
is het bad ’s ochtends open van 
9.00 tot 13.00 uur, ’s Avonds gel-
den de gewone openingstijden 
(19.30 tot 21.30 uur). Alle sport-
groepen gaan in de vakantie ge-
woon door; alleen het Aquajog-

gen op donderdagmiddag 3 mei 
wordt verschoven van 14.00 naar 
14.30 uur. 

Sport en Spelinstuif
Maandag 30 april is er een Sport 
en Spelinstuif in De Proosdijhal. 
Alle kinderen van 4 tot en met 
12 jaar zijn welkom om te komen 
springen, klimmen, klauteren en 
nog veel meer! De instuif is van 
9.30 tot 12.00 uur, entree is 3,50 
euro (begeleiders gratis). De ho-
reca is open voor koffie,thee, fris 
en natuurlijk wat lekkers. Een lek-
ker arrangement is er ook: patat 
en limonade voor 2,50 euro.

Buitenbad 
Het buitenbadseizoen gaat 19 
mei van start. De buitenbaden 
zijn open bij mooi weer en een 
minimale watertemperatuur van 
18 graden. Houd voor de actuele 
openingstijden altijd de website 
in de gaten. Ook dit jaar is er weer 
een Zomerabonnement voor de 
jeugd tot en met 15 jaar, geldig 
van 14 juli tot en met 2 septem-
ber. In de voorverkoop kost het 
abonnement slechts 22,50 euro.. 
Kijk voor meer informatie over de 
activiteiten en actuele openings-
tijden op www.dewaterlelie-
aalsmeer.nl, in de gratis app of bel 
naar de receptie: 0297-322022.

Schoolkorfbaltoernooi bij VZOD
Oosteinder en Graankorrel 
beste korfballers!
Kudelstaart - Afgelopen woens-
dag 18 april vond het jaarlijkse 
schoolkorfbaltoernooi plaats bij 
VZOD aan de Wim Kandreef. Ruim 
300 kinderen van zeven scholen 
uit Aalsmeer en Kudelstaart na-
men deel aan dit sportieve tref-
fen. Voor het eerst waren ook en-
kele teams van basisschool De 
Zevensprong actief en groep 4a 
maakte gelijk indruk. Het team 
mocht in de onderbouw (groe-
pen 3 en 4) gelijk de beker voor 
de derde prijs in ontvangst ne-
men. 
De beste korfballers bleken de 
kinderen van de Oosteinder-
school 4b. Op de tweede plaats is 
de Antoniusschool 4a geëindigd. 
Het was een gezellige, sportieve 
en heel zonnige middag waarvan 
volop is genoten door alle jon-
gens en meisjes. Tijdens de wed-
strijden voor de onderbouw ver-
maakten de jongste leerlingen 
(groep 1 en 2) zich prima met een 
leuke spelletjesronde. 

Wisselbeker houden
Na de onderbouw was het de 
beurt aan de ‘grote’ kinderen, de 
leerlingen van de groepen 5 tot 
en met 8. In deze serie was basis-
school De Graankorrel opnieuw 
oppermachtig. Net als vorig jaar 
was de grootste beker, de Atie 
Westerdijk wisseltrofee, voor de 
leerlingen van deze Kudelstaart-
se basisschool. 
De jongens en meiden zijn te-
recht trots. De wisselbeker hoeft 
niet meer na een jaar weer inge-
leverd te worden. De Graankorrel 
mag de beker nu definitief hou-
den. Vast en zeker dat deze een 
prominente plek krijgt in de prij-
zenkast van de school. De prijzen 
werden uitgereikt door kinder-
burgemeester Derek Buitema.
Alle vrijwilligers van korfbalver-
eniging VZOD verdienen tot slot 
een compliment, weer goed en 
‘strak’ geregeld dit schoolkorfbal-
toernooi. Top!
Foto: www.kicksfotos.nl

Schaapscheren en markt 
op jarige Boerenvreugd
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd viert haar 25-jarig be-
staan met een aantal feestelijke 
evenementen. In de meimaand 
staan er bij de kinderboerderij in 
het Hornmeerpark twee leuke ac-
tiviteiten op het programma. 

Schaapscheerfeest
Op woensdag 16 mei is ’s mid-
dags het schaapscheerfeest. Tus-
sen 13.00 en 16.00 uur zullen de 
schapen van de boerderij ge-
schoren worden. Er zal tijdens 
het scheren veel verteld wor-
den over schapen. Enkele kinde-
ren mogen, als ze dat willen, de 
schaapscheerders helpen bij het 
scheren. Wolspinster Ellen is ook 
aanwezig. Zij zal demonstreren 
hoe de wol met het spinnenwiel 
wordt gesponnen. Bij de lam-
metjes kijken is altijd leuk en na-
tuurlijk kan er in de speeltuin ge-
speeld worden. 

Feestelijke voorjaarsmarkt
Op zondag 27 mei wordt er op 
het boerderijterrein een voor-
jaarsmarkt gehouden. Een activi-
teit voor jong en oud! In de ge-
zellige kraampjes kunnen aller-
lei artikelen worden gekocht. De 

vrijwilligers van de boerderij zul-
len vanuit de boerderijkraam zelf-
gemaakte cadeauartikelen, koek-
jes en snoepjes verkopen. Ook de 
supercoole Ibiza hairwraps kun-
nen deze dag gekocht worden 
bij de boerderijkraam. Naast de 
kraam van de kinderboerderij zijn 
er kraamhouders uit Aalsmeer 
en omstreken aanwezig. Van-
uit de gezellige kraampjes zullen 
woonaccessoires, honingproduc-
ten, handgemaakte knuffels, jam, 
zeepjes, boeken, stroopwafels, 
sieraden en vele andere leuke ca-
deau artikelen verkocht worden.
Voor de kinderen zijn er spelle-
tjes te doen en kan er geknut-
seld worden. De voorjaarsmarkt 
is deels overdekt. Bezoekers zijn 
tijdens de openingstijden van de 
boerderij van harte welkom, de 
voorjaarsmarkt is van 11.00 tot 
16.00 uur.

Nog kramen beschikbaar
Er zijn nog enkele kramen be-
schikbaar voor de voorjaars-
markt. Lijkt het u leuk om erbij te 
zijn als kraamhouder? Dan kunt u 
contact opnemen met de organi-
satie door een mail te sturen naar 
bestuur@boerenvreugd.nl.

Voorstellingen in de meivakantie
Snurkend slaapfestival 
in het Poppentheater
Amstelveen - In de Meivakantie 
wordt in het Amstelveens Pop-
pentheater een Snurkend Slaap-
festival gehouden met voorstel-
lingen over slapen. Het publiek 
mag gezellig knuffels meenemen 
en wie wil mag in pyjama komen. 
Op dinsdag 1 mei om 14.30 uur is 
de eerste voorstelling. Poppen-
theater Lappie Lapstok uit Bel-
gië brengt ‘Droomzuchten’. Oetje 
Uil wil niet slapen. Hij probeert 
zijn ogen zo lang mogelijk open 
te houden en bedenkt allemaal 
treuzelsmoesjes. Roos heeft ze al-
lemaal al eens gehoord: zijn pyja-
ma is op vakantie en zijn knuffel is 
ook nog niet moe... Dan valt Oetje 
toch in slaap en droomt hij over 
Brommetje Vlieg. Die weet heel 
veel leuke spelletjes. Roos onder-
zoekt Oetjes dromenpad al spe-
lend in haar slaapkamer, maar zijn 
de droomzuchten nu van Oetje of 
van Roos? Geschikt voor kinderen 
vanaf 3 jaar.

Klein zijn en groot worden
Op vrijdag 4 mei kan vanaf 14.30 
uur genoten worden van ‘Toby’s 
Alfa-bed, de reis met Mijnheer 
IJsbeer’ door John de Winter. To-
by ligt in bed en kan niet slapen. 
Morgen gaat hij voor het eerst 
naar school, letters leren, bleh! 
Hij verstopt zich met zijn knuffel, 
Meneer IJsbeer, onder zijn dek-
bed. Maar Meneer IJsbeer kruipt 
uit bed en gaat op weg naar de 
Noordpool. Toby gaat hem zoe-
ken en tuimelt in een gekke we-
reld, waarin hij de letters leert 
kennen. Zij helpen hem, hij speelt 
met hen en gaat dat steeds leuker 
vinden. Zo verandert angst in ple-
zier. Een voorstelling over klein 
zijn en groot worden. Geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar.
 

Muziek maken en dansen 
Zondag 6 mei presenteert het 
Poppentheater twee keer ‘Dui-
melot’ door het Maas Theater. 
Duimelot geeft een slaapfeest-
je. Ze houdt erg van slapen, het 
liefst de hele dag. Opgekruld on-
der haar dekentje of doezelend 
op een kussen. Maar als ze be-
zoek heeft, wordt ze even wakker. 
Dan zingt ze liedjes en maakt ze 
muziek met haar instrumenten. 
Je mag samen met Duimelot mu-
ziek maken, zingen, dansen en 
draaien, of gewoon lekker liggen 
en luisteren. Kom je gezellig weg-
dromen bij de maan? Of door de 
lucht zwieren als een veertje? Je 
mag je knuffel meenemen. ‘Dui-
melot’ is een sfeervolle theater-
solo van actrice, zangeres en ma-
ker Maud Dolsma voor dreume-
sen en peuters van anderhalf, 
twee en drie jaar. ‘Duimelot’ is te 
zien om 14.00 en om 15.30 uur en 
is geschikt voor kinderen vanaf 
1,5 jaar. Kaarten reserveren voor 
een of meerdere voorstellingen 
kan telefonisch via 020-6450439 
of via www.amstelveenspoppen-
theater.nl

Dansacts door Denise en Jeremy
Koningsspelen een groot 
succes op de Zuidooster
Aalsmeer - Vrijdag 20 april wer-
den voor de zesde keer de lan-
delijke Koningsspelen gehouden. 
Voor OBS de Zuidooster reden 
om een sportdag voor alle leer-
lingen te organiseren. Voor de 
kinderen van groep 1 en 2 waren 
sport- en spelactiviteiten uitgezet 
op het schoolplein. Alle kleuters 
liepen verschillende onderdelen 
af en konden deze af laten teke-
nen bij de onderdeelbegeleider. 
De 425 kinderen van de groepen 
3 tot en met 8 werden verwacht 
bij FC Aalsmeer waar op drie 
voetbalvelden sportonderdelen 
waren uitgezet. 
Gehuld in oranje kleding en velen 
met een vlag op de wangen ge-
tekend, kwamen de kinderen op 
hun eigen locatie vol verwach-
ting aan. De waterflesjes werden 
uitgedeeld en de taken onder alle 
begeleiders en leerkrachten wa-

ren duidelijk. Met een optreden 
van Denise Kroes en Jeremy IJssel 
de Schepper werd het startsein 
gegeven met het lied van Kinde-
ren voor Kinderen, Fitlala. 
Tijdens de pauze konden alle kin-
deren genieten van een welver-
diend stukje fruit dat door JOGG 
(Jongeren op Gezond Gewicht) 
aangeboden werd. OBS de Zuid-
ooster is een zgn. JOGG-school 
en stimuleert het eten van groen-
te en fruit, het drinken van water 
en sporten/bewegen. 
Ondanks de warmte hebben al-
le kinderen met heel veel ple-
zier meegedaan en genoten zij, 
hulpouders, leerkrachten en toe-
schouwers van een prachtige 
sportdag! 
De sportdag was helemaal com-
pleet toen het certificaat bij de 
juf/meester in ontvangst geno-
men mocht worden.

Workshops voor jeugd 6 t/m 12 jaar
Experimenteren in mei-
vakantie in bibliotheek
Amstelland - Met plezier onder-
zoeken én ontdekken. Dat is wat 
kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
in de meivakantie kunnen doen 
bij de Bibliotheek Amstelland. 
Een week vol verschillende uit-
dagende en educatieve work-
shops over wetenschap en tech-
niek voor de wetenschappers en 
technici van morgen.
Laat je meeslepen in de wereld 
van robotica! Kom achter het 
geheime recept van het Oeey 
Goeeyslijm met behulp van een 
chemisch experiment. Leer meer 
over de basisprincipes van lucht-
vaart en aerodynamica en ervaar 
zelf waarom draaikolken van pas 
kunnen komen in een laboratori-
um. De workshops van Mad Sci-
ence laten je ontdekken hoe we-
tenschap en techniek ons dage-
lijks leven beïnvloeden. De work-
shops worden op verschillende 
dagen en locaties in de vakantie 
gegeven.
De bibliotheek start de week op 

maandag 30 april van 11.15 tot 
12.15 uur in Bibliotheek Stads-
plein met Mad Science: Labwerk. 
Op dinsdag 1 mei van 10.00 tot 
11.00 uur in Bibliotheek Uithoorn 
is Mad Science met Radicale Ro-
bots. 

Tijd voor slijm
Woensdag 2 mei van 10.00 tot 
11.00 uur in Bibliotheek Aalsmeer 
kan je aan de gang met Mad Sci-
ence: Tijd voor slijm en op don-
derdag 3 mei. Van 11.00 tot 12.00 
uur kan je in bibliotheek Westwijk 
naar de workshop Mad Science: 
Hoogvliegers.
Meer informatie over de work-
shops en hoe je deel kan nemen 
vind je op de website van de bi-
bliotheek www.debibliothee-
kamstelland.nl of vraag er naar in 
een van de Amstelland Bibliothe-
ken. Prijzen €6 voor leden en €12 
voor niet leden. Wees er op tijd 
bij, want er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsen per workshop.

In meivakantie voor kinderen
Combifun: Freerunnen en 
workshop stopmotion
Aalsmeer - Op vrijdag 4 mei van 
13.30 tot 15.30 organiseert Cul-
tuurpunt Aalsmeer, Sportservice 
Aalsmeer en De Binding weer 
leuke activiteiten voor alle kinde-
ren van de groepen 3 tot en met 
8 in Aalsmeer en Kudelstaart. De-
ze keer slaan Cultuurpunt en de 
Binding de handen in een tijdens 
een te gekke workshop stopmo-
tion. Tijdens deze les leren de kin-
deren alles over het fenomeen 
stopmotion en welke trucjes hier-
mee uit te halen zijn. Vervolgens 
gaan de kinderen hun eigen ver-
haal bedenken, de hoofdfigu-

ren knutselen en de film ook echt 
opnemen. Na afloop krijgen al-
le leerlingen het filmbestand na-
tuurlijk toegestuurd.”
Ook team Sportservice komt na-
tuurlijk met een leuke sportie-
ve activiteit. Dit keer is Freerun-
ning aan de beurt. Bij Freerunnen 
is het de bedoeling om zo sierlijk 
mogelijk over obstakels te sprin-
gen en om van het ene obstakel 
naar het andere te springen. Dit is 
een risicovolle sport. Het is daar-
om belangrijk om de basistech-
nieken te beheersen. De basis-
technieken worden aangeleerd 

tijdens de workshop freerunnen 
tijdens CombiFun door de trai-
ners van de Freerun University uit 
Uithoorn. De gymzaal wordt om-
getoverd tot springhal, waar de 
beginselen worden geleerd om 
veilig over kasten, banken, brug-
gen en andere obstakels te sprin-
gen. Ook kinderen die al kunnen 

freerunnen, zijn meer dan wel-
kom. Zij gaan dan net weer een 
stapje verder. Ga voor meer in-
formatie en/of inschrijving naar 
www.debinding.nl/agenda. De 
kosten zijn 6 euro bij voorinschrij-
ving en 8 euro aan de deur. Er is 
plek voor veertig kinderen en vol 
is vol.
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Top 3 dendert door bij 
jeugdschaken AAS
Aalsmeer - In de 23e ronde van 
de jeugdschaakcompetitie bij 
AAS wonnen de drie koplopers, 
zodat er niet veel veranderde aan 
de stand. Luuk wist met zwart te 
winnen van Sam en blijft voorals-
nog de nummer één. Jasper won 
met wit van Rune, nog steeds op 
plek drie, en Christiaan won met 
zwart van Robert en blijft twee-
de met slechts één punt verschil 
op koploper Luuk. Wat lager op 
de ladder leverde Stijn een pri-
ma prestatie door het aanstor-
mende talent Konrad te verslaan 
en dat met zwart. Marien en Kjeld 
hielden de aansluiting door van 
Bryan en Niek te winnen. Pie-
ter speelt al heel goed voor een 
nieuwe leerling, maar kwam toch 
te kort tegen Dylan.

Zwart speelt en wint 
In de 24e ronde van de AAS 
jeugdcompetitie wonnen bij-

na alle zwartspelers. Ondanks de 
openingsvoorbereiding van Sam 
won Jasper. Langste partij was 
Rune versus Luuk. Luuk gebruikt 
altijd zijn goed en won overtui-
gend. Derde koploper Christiaan 
won eveneens, dit keer van Ma-
rien. Kjeld hield met zwart netjes 
stand tegen Stijn en dat was de 
enige remise van de avond. Niek 
heeft zich weer hersteld en won 
van Robert en ook Konrad is weer 
op de weg terug en won van Bry-
an. Kevin won voor de tweede 
opvolgende keer, nu van Rink. 
Broertje Kai verloor van Dylan, 
waardoor de broeders met een 
dubbele nul naar huis gingen, 
maar er komt altijd nog een vol-
gende ronde.
Vrijdag 27 april is er ter ere van 
Koningsdag geen les of compe-
titie, maar het altijd leuke Door-
geefschaak.
Door Ben de Leur

Atletiek, AV Aalsmeer
Veel nieuwe atleetjes bij 
pupillencompetitie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
21 april was de eerste competitie-
dag voor de pupillen bij AV Start-
baan in Amstelveen. Het weer 
was prachtig en veel atleetjes de-
den voor de eerste keer mee aan 
een competitie. Dit betekende 
dat zij moesten sprinten (40 of 60 
meter), verspringen, balwerpen 
en/of kogelstoten. De liefhebbers 
konden ook nog een 600 of 1000 
meter lopen. Elke Hillenius en 
Hassat van Haren deden mee bij 
de kleinste minipupillen en heb-
ben naar volle tevredenheid ge-
presteerd. Bij de jongens pupillen 
C deden Thomas Mellink en Finn 
Kraan mee en ook zij hebben lek-
ker gescoord. Pien de Vries, Julia 
Djordevic en Linn Smithuis verte-
genwoordigden AVA bij de meis-
jes pupillen B. Voor Pien de eerste 
keer, maar ze deed het keurig. Bij 
de jongens pupillen B deden Sil-
van Oud, Indy Hillenius en Robin 
van Nimwegen mee. Silvan heeft 
al vaker meegedaan en eindigde 
knap als derde op de meerkamp. 
Indy verraste met een tweede 
plaats bij het balwerpen. Bij de 
A1-pupillen deed Sam Bergsma 
mee bij de meisjes en Hayat van 
Haren bij de jongens. Ook voor 
deze atleetjes was dit de eerste 

keer, maar ze deden het zeker 
niet onverdienstelijk. Bij de pu-
pillen A2 hadden alleen drie jon-
gens, Thomas van Willegen, Ros-
co Jak en Justin Alewijnse. Voor 
Rosco de eerste keer. De andere 
jongens hebben meer ervaring 
en dat resulteerde onder ande-
re in een vierde plek op de 1000 
meter voor Justin en een knap-
pe tweede plaats voor Thomas op 
de meerkamp. Samen met Hayat 
hebben zij ook nog meegedaan 
met de estafette. 
Uitgekeken wordt al naar de 
tweede meerkamp en AVA hoopt 
daar met nog meer kinderen 
naartoe te gaan.

Thomas en Justin aan de start bij 
de 1000 meter.

Het gelegenheids-estafetteteam Thomas, Silvan, Indy en Finn.

Volleybalcompetitie
Oradi MC2 kampioen!
Aalsmeer - Yes! Op zaterdag 21 
april is Oradi MC2 kampioen ge-
worden van de Meisjes C klas-
se Regio West. Volleybalvereni-
ging Oradi / Omnia is hier heel 
blij mee. Het team heeft het voor 
elkaar gekregen om kampioen te 
worden onder leiding van trainer 
Frits samen met coach en hulp-
trainer Richard. 
De techniek en teamwork zijn 
in stijgende lijn vooruit gegaan 
gedurende het afgelopen sei-
zoen.  Iedere wedstrijd groeide 
het team.
De meiden hadden wisselende 
tegenstanders dit seizoen van 

heel sterk tot net in de 2e klas-
se gepromoveerd. Bijna alle wed-
strijden hebben ze sterk gewon-
nen of een puntje laten liggen en 
maar twee wedstrijden werden 
nipt verloren. Het team van Ora-
di MC2 bestaat uit Bo, Kim, Floor, 
Elin, Noah en Marinda en vaste in-
valsters zijn Puk en Lotte. 
Kom je ook eens kijken hoe ze 
trainen in de sporthal de Water-
lelie op de donderdagavond van-
af 19.00 uur? Voor meer volleybal 
informatie kun je ook kijken op 
www.svomnia.nl,  onder het kop-
je ‘volleyballen’.
Door Marinda Zut.

De kampioensmeiden van MC2 van Oradi. Van links naar rechts: Bo, Kim, 
Floor, Elin, Noah en Marinda. Vaste invalsters Puk en Lotte staan niet op 
de foto. Foto: Richard Zut.

Pupillen AV Startbaan 
grossieren in medailles
Amstelveen - De baancompeti-
tie voor de pupillen van AV Start-
baan is zaterdag 21 april van start 
gegaan met een wedstrijd op de 
eigen de eigen baan in Amstel-
veen. Onder een strak blauwe he-
mel gingen 100 pupillen van AV 
Startbaan van start voor de eer-
ste baancompetitie wedstrijd van 
dit seizoen. Totaal deden er bijna 
300 pupillen mee en in de mees-
te categorieën bijna 40 pupillen.
De dag begon voor alle pupillen 
met estafettes. De meeste jon-
gens pupillen teams van Start-
baan werden tweede in hun ca-
tegorie met hele snelle tijden. De 
meisjes A1 en B teams van Start-
baan snelden zelfs naar de eer-
ste plaats in hun categorie. De al-
lerjongste pupillen van AV Start-
baan deden een onderlinge com-
petitie. Voor velen was het hun 
eerste wedstrijd en allemaal zijn 
ze nog of nog lang geen 6 jaar. Bij 
de jongens won Morne en bij de 
meisjes Emilie.

Meisjes
Bij de meisjes mini eindigde Kia-
ra op het podium (brons) en Ziva 
werd zesde. Beide meisjes spron-
gen heel ver en sprinten net bo-
ven de 8 seconden op de 40 me-
ter sprint. Bij de meisjes C won 
Gioia zilver door over de 3 me-
ter te springen en een verre worp 
met de bal. Evelina werd vier-
de en Maryse zesde. Lauren won 
goud bij de meisjes B en sprint-
te de 40 meter in 6.83 seconden. 
Melody stond ook het podium 
met persoonlijke records op bij-
na alle onderdelen (brons). Cait-
lin werd heel knap zesde. Bij de 
meisjes A1 won Sophie met over-
macht en een nieuw persoonlijk 
record bij het kogelstoten (6.72 

meter). Evelien werd vijfde en No-
ra zesde, beide door rond de 3.50 
meter en een persoonlijk record 
te springen. Maxime werd heel 
knap tweede bij de meisjes A2 
door persoonlijke records op al-
le onderdelen, waarbij vooral de 
sprong over 1.25 meter bij het 
hoogspringen heel knap was.

Jongens
Yaban won bij de jongens mi-
ni heel knap brons, mede door 
een worp van 18.33 meter bij 
het balwerpen. Samuel werd vijf-
de. Bij de jongens C won Maxi-
milian brons door hoge scores 
op alle onderdelen. Bram mis-
te net het podium en werd vier-
de. Bij de jongens B werden Ja-
rit en Philip vijfde en zesde, bei-
de door ruim over de 3 meter te 
springen. Manuel (jongens A1) 
was na zijn sprint niet tevreden, 
maar won uiteindelijk knap zilver. 
Noah werd vijfde. Steven miste bij 
de jongens A2 op 2 punten het 
podium ondanks een persoonlijk 
record van 8 meter bij het kogel-
stoten, Florian werd zesde.

Lange afstand
Tien podiumplaatsen voor de 
AV Startbaan pupillen op de 600 
of 1000 meter. Medailles wa-
ren er voor: Gioia (goud), Eveli-
na (brons), Lauren (brons), Sop-
hie (zilver), Nora (zilver), Yaban 
(zilver), Leon (zilver), Jarit (zilver), 
Manuel (zilver) en Niels (brons). 
Een mooi begin van de pupil-
len competitie met zoveel me-
dailles voor de pupillen van AV 
Startbaan. De volgende competi-
tie wedstrijd is in juni in Amster-
dam. Tussendoor doen veel pu-
pillen nog mee aan kleinere wed-
strijden.

Sophie uit Aalsmeer en Nora uitge-
put na de 1000 meter.

Lynn (met stokje) uit Aalsmeer op 
de 4 x 40 meter estafette.

Voetbal voor kinderen groepen 2/3
Sportief feestje tijdens 
mini-clinic bij RKDES
Kudelstaart - Afgelopen zater-
dag 21 april waren ruim 50 mini’s 
bij RKDES aanwezig bij de mini-cli-
nic. Hiervan was ongeveer de helft 
voor het eerst op voetbalschoe-
nen op het groene gras van de Ku-
delstaartse sportclub. De jongens 
en meisjes stonden te trappelen 
om de eerste keer te komen voet-
ballen, en waren soms ook wel 
een beetje zenuwachtig. Geluk-
kig waren er genoeg trainers aan-
wezig om ze gerust te stellen en te 
laten zien wat je allemaal doet tij-
dens een voetbaltraining. Penal-
ties schieten, partijtje, looptrai-
ning, alles kwam aan bod. Je zag 
de jonge voetballertjes uit groe-
pen 2/3 van de basisschool steeds 
beter gaan spelen nadat de eerste 
zenuwen weg waren.

Trainers in zonnetje gezet
Na een uur intensief sporten wer-
den twee van de trainers in het 
zonnetje gezet: Luuk Westerman 
en Milan Eg ontvingen hun certifi-
caat voor de module pupillen trai-
ner. RKDES leidt met OBC-trajec-

ten (Opleiden Binnen de Club) het 
hele jaar jeugdtrainers op en als 
deze geslaagd zijn dan moet dat 
natuurlijk gevierd worden. Daarna 
kregen de mini’s een welverdien-
de limonade en fruit. Ook moch-
ten ze nog een goodie-bag en een 
cactus in ontvangst nemen.

Gratis meetrainen
In de goodie-bag natuurlijk een 
aanmeldingsformulier: als je nu 
lid wordt bij de mini’s voor vol-
gend seizoen dan mag je de rest 
van dit seizoen (tot en met ju-

Ritmische Gymnastiek
Senna Buskermolen door 
naar landelijke B-finale

Aalsmeer - Zaterdag 21 en zon-
dag 22 april waren de halve fi-
nales van de 1e divisie Ritmische 
gymnastiek. De halve-finalisten 
uit heel Nederland ontmoetten 
elkaar op een van de twee halve 
finale dagen in Utrecht. Voor de 
gymnasten een spannende wed-
strijddag omdat zij zich met hun 
oefeningen hoopten te kwalifice-
ren voor de A of B finale. Van Om-
nia hadden pre-junior Senna Bus-
kermolen en senior Anahit Oga-
nisjan zich weten te kwalificeren 
voor de halve finale. Senna werd 
op zaterdag verwacht en Anahit 
op zondag. De wedstrijd van de 
pre-junioren was zaterdag en er 

deden 18 meisjes aan mee waar-
onder Senna. Allemaal deden ze 
een oefening zonder materiaal, 
een oefening met touw en met 
bal. Senna mocht als zesde de 
vloer op met haar oefening zon-
der materiaal. Haar tweede oe-
fening was met touw, een moei-
lijk materiaal om mee te werken 
maar ze deed het erg goed. Met 
haar baloefening scoorde ze het 
hoogst. Toen alle meisje hun oe-
feningen hadden gedaan was het 
spannende moment aangebro-
ken; de prijsuitreiking en wie gaat 
er door naar de finale? Van de 18 
meisjes gingen de nummers één 
tot en met vijf door naar de A fina-
le en de nummers zes tot en met 
tien naar de B finale. Senna Bus-
kermolen haalde de tiende plaats 
en is daarmee gekwalificeerd 
voor de B finale. Dat is erg knap 
omdat dit jaar de meisjes uit A en 
B categorie het in de wedstrijden 
tegen elkaar op moesten nemen. 
Vorig jaar waren deze categorie-
en nog gescheiden. Voor B meis-
jes werd het daardoor dus ex-
tra moeilijk om terecht te komen 
in een halve finale of finale. Sen-
na behaalde op de zaterdag als 
enige gymnaste uit de B catego-
rie een finale plaats. De nummers 
één t/m negen waren allemaal A 
meisjes. Senna heeft dit jaar gro-
te stappen gemaakt en daarmee 
heeft ze de aansluiting gevonden 
richting de A categorie.
Op zondagmiddag 22 april was 
de halve finale voor senioren. 
Ook bij de senioren is de A en B 
categorie samengevoegd. Ana-
hit Oganisjan had zich als B meis-
je gekwalificeerd voor de halve fi-
nale wat al een geweldige presta-
tie is. Ze mocht de vloer op met 
haar hoepel, bal en lintoefening. 
Ze scoorde van al haar materiaal 
het hoogst met haar lintoefening. 
Helaas kwam ze net iets te kort 
om door te mogen gaan naar de 
finale. Voor informatie over Rit-
mische Gymnastiek bij SV Omnia 
2000 kan een mail gestuurd wor-
den naar rg@svomnia.nl. Informa-
tie over SV Omnia 2000 is te vin-
den op www.svomnia.nl.

ni) gratis meetrainen! Kon je niet 
aanwezig zijn bij de mini-clinic, 
maar wil je toch een keer komen 
voetballen? Kom dan naar de trai-
ning op woensdagmiddag om 
16.30 uur en zaterdagochtend 
om 9.15 uur.
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Secretaris en penningmeester gezocht

Eerste ledenvergadering 
vereniging Vlieghinder 
Kudelstaart - Op donderdag 31 
mei organiseert de vereniging 
Vlieghinder Westeindergebied 
haar eerste algemene ledenver-
gadering (ALV). Belangstellen-
den zijn van harte welkom van-
af 20.00 in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Aanmelden voor komst 
naar de vergadering kan per mail: 
vliegtuighinder@gmail.com.
De agenda voor deze eerste sa-
menkomst is in de maak. Even-
tueel gewenste agendapunten 
kunnen per mail ingebracht wor-
den.
Van veel leden heeft de vereni-
ging overigens nog niet de adres-
gegevens ontvangen, deze ziet 
de club graag alsnog per mail te-
gemoet. Voorzitter Jeroen Ver-
beek: “Het is van belang om een 
correct ledenbestand op te bou-
wen, zodat we als vereniging be-
slagen ten ijs komen, bijvoor-
beeld in het geval van een toe-
komstig hinderbelevingsonder-
zoek.”

Nieuwe leden 
Verbeek vervolgt: “Inmiddels 

hebben reeds meer dan 125 le-
den zich aangemeld en wat mij 
betreft is het einddoel nog niet 
in zicht. Ik wil jullie dan ook ver-
zoeken om buurtbewoners en 
kennissen te wijzen op het be-
staan van onze vereniging, zo-
dat zij zich kunnen aanmelden.” 
Aanmeldingen dienen te wor-
den gemaild aan: vliegtuighin-
der@gmail.com Graag ook naam, 
adres en telefoonnummer ver-
melden. De eenmalige bijdrage 
is 5 euro en dit bedrag kan over-
gemaakt worden naar NL10RA-
BO0328346039. 

Vacatures 
De vereniging heeft nog een aan-
tal openstaande vacatures en 
zoekt geschikte kandidaten voor 
het secretariaat en het penning-
meesterschap en er wordt een 
website beheerder gezocht. Ge-
interesseerden kunnen een mail 
sturen. Voorzitter Jeroen Verbeek 
van vereniging Vliegtuighinder 
Westeindergebied hoopt op 31 
mei vele leden en belangstellen-
den welkom te mogen heten.

Film kijken bij Nivon in de 
middag of ‘s avonds
Aalsmeer - De Nivon presenteert 
op maandag 30 april een film over 
een waar gebeurd verhaal. Het is 
een Amerikaanse film uit 2001 
over het leven van de wiskundige 
John Forbes Nash jr., die aan schi-
zofrenie leed. Het scenario is ge-
baseerd op het boek met dezelf-
de titel, in 1999 geschreven door 
Sylvia Nasar. In 2002 ontving de-

ze film vier Oscars. Er zijn twee 
voorstellingen. Om 14.00 uur, zaal 
open vanaf 13.30 uur, en om 19.30 
uur, zaal open vanaf 19.00 uur, en 
het adres is Parklaan 26a. De film 
is gratis te bekijken, maar het Ni-
von vraagt wel een kleine vergoe-
ding voor de zaalhuur en koffie of 
thee. Voor Nivon leden is dit 4 eu-
ro en voor niet-leden 5 euro. 

Wel of geen bandjesavond dit jaar?
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 21 april werd de raadsver-
gadering besloten met, zoals al-
tijd, het vragenkwartier. Dit keer 
werd om de microfoon gevraagd 
door René Martijn van Absoluut 
Aalsmeer. Onder de inwoners is 
nogal wat reuring ontstaan om-
dat mogelijk de bandjesavond dit 
jaar niet doorgaat. De kosten van 
organisatie zouden niet meer in 
verhouding staan met het eind-
tijdstip van dit evenement op het 
Raadhuisplein. Om precies mid-
dernacht moet de muziek uit, ter-
wijl voorheen gefeest mocht wor-
den tot 01.00 uur. Vorig jaar is de 
organisatie om twaalf uur uitge-
zet. De muziek moest uit en de 
tappen dicht. Martijn vroeg zich af 
waarom er afgeweken wordt van 
de tijdstippen zoals opgenomen 
in de evenementennota. De eind-
tijd op het Raadhuisplein is zowel 
vrijdag als zaterdag toch vastge-

steld op 01.00 uur? Bandjesavond 
verloopt al vele jaren zonder mis-
standen in altijd een gemoede-
lijke sfeer. Een jarenlange tradi-
tie die nu mogelijk (ook) van de 
evenementenkaart verdwijnt? De 
‘tam tam’ ging aan in Aalsmeer. 
Vooral de ambtenaren in Amstel-
veen kregen er flink van langs. Al-
lemaal de schuld van de ambte-
lijke samenwerking. In Amstel-
veen hebben ze geen bandjes-
avond, dus mag het ook niet meer 
in Aalsmeer…

Evenementennota
In de evenementennota, goed-
gekeurd door de Aalsmeerse ge-
meenteraad, is echter te lezen 
dat er muziek mag klinken op het 
Raadhuisplein tot 23.00 uur van-
wege het klankkast effect door de 
bebouwing rondom. Na dit tijd-
stip moet de volumeknop flink 
omlaag en mag een feest afge-

bouwd worden tot 00.00 uur. Bur-
gemeester Jeroen Nobel haalde 
dit besluit direct aan in zijn ant-
woorden. Er wordt inderdaad af-
geweken van het beleid, de mu-
ziek mag klinken tot 00.00 uur. 
Een afwijking ten gunste van dus. 
Vorig jaar werd direct om twaalf 
uur ingegrepen door de handha-
vers en werd de bandjesavond ge-
heel stop gezet. Dit zal dit jaar niet 
gebeuren. Dat is vorig jaar ver-
keerd gegaan, aldus Nobel. Posi-
tief nieuws dus eigenlijk wel. Tot 
twaalf uur mogen bands optre-
den, daarna moet het geluid dras-
tisch in decibellen naar beneden 
en mag er gefeest en getapt wor-
den tot 01.00 uur. 
Op deze manier hoopt de ge-
meente dat de bezoekers gelei-
delijk naar huis gaan of elders bin-
nen in een horecagelegenheid 
verder gaan feesten. Volgens bur-
gemeester Nobel kan de organi-

Atletiek Vereniging Aalsmeer
Veel nieuwe persoonlijke 
records voor AVA-junioren
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
14 april was het Olympische sta-
dion in Amsterdam de fantasti-
sche locatie waar twee junioren-
teams van AVA Aalsmeer ten strij-
de trokken in de CD-competitie. 
De fantastische ambiance zorgde 
ervoor dat de junioren grossier-
den in nieuwe persoonlijke re-
cords. De dag ging van start met 
4 x 60 meter estafette voor de 
meisjes D-junioren. Het team, be-
staande uit Nicky, Gwen, Juna en 
slotloper Noëlle, finishte als twee-
de in een keurige tijd van 34,60 
seconde.
Na de meiden ging de nieuwe sa-
menstelling van de jongens van 
start op de 4 x 80 meter estafette. 
Colin, Joël, Daniël en Finn klokten 
de vierde tijd met 45,96 seconde.
De mooie prestaties bij de esta-
fettes haalde in het verdere ver-
loop van de dag het beste naar 
boven bij de atleten. Gwen liet 
het hele veld achter zich op de 
1000 meter en kwam met een 
nieuw persoonlijk record van 3.25 
minuten als eerste over de finish. 
Ook Mette liep in deze serie een 
persoonlijk record van 3.43 minu-
ten waarmee ze als achtste finish-
te. Bij de jongens was het Finn die 
de overige deelnemers even een 
lesje hardlopen gaf en eindigde 
met een persoonlijk record van 
3.12 minuten als eerste op deze 
afstand. Colin eindigde als zeven-
de met een tijd van 3.34 minuten.

Op de overige loopnummer wer-
den ook mooie resultaten be-
haald. Daniël kwam bij de 80 me-
ter horden als derde binnen in 
een tijd van 14,47 seconde. Dit 
betekende weer een persoon-
lijk record erbij. De dames Mette 
en Nicky liepen de 60 meter hor-
den en werden daarop achtste en 
vijftiende. Noëlle wist haar snel-
le persoonlijke record ook nog 
eens te verbeteren op de 60 me-
ter sprint. Met haar tijd van 8,57 
seconde werd ze keurig derde in 
het sterk bezette veld. Eline liep 
deze 60 meter in een nieuwe per-
soonlijk record van 9,21 seconde.
Buiten het loopgeweld waren 
er natuurlijk ook nog veel ande-
re mooie resultaten voor de AVA 
jeugd. Zo liet Daniël zien hoe je 
moet speerwerpen en gooide 
de speer 31 meter ver, wat een 
persoonlijk record en de eerste 
plaats betekende. Juna behaalde 
ook keurige resultaten op hoog 
en kogel. Noëlle kan meer dan al-
leen sprinten en stootte de kogel 
van 2 kg. 9,37 meter ver. Deze af-
stand was ook weer goed voor 
een persoonlijk record en de eer-
ste plaats. Matthew en Joël de-
den zaterdag voor het eerst mee 
en wisten al heel goed mee te ko-
men met jongens die al jaren de-
ze sport beoefenen.
Al met al een zeer geslaagde dag 
en de junioren kijken al uit naar 
de tweede competitiedag.

Korfbalcompetitie
VZOD laat zich overklassen 
door Woudenberg
Kudelstaart - VZOD/FIQAS speel-
de afgelopen zaterdag op vreem-
de bodem tegen Woudenberg, 
dat met vier punten op de een-
na-laatste plek stond. De Ku-
delstaartse korfballers konden 
bij winst goede zaken doen voor 
lijfsbehoud en op tien punten ko-
men, maar dat bleek makkelijker 
gezegd dan gedaan.
Onder een heet en fel zonnetje 
begon VZOD slap aan de wed-
strijd. Woudenberg liet al gauw 
merken revanche te willen ne-
men op de vorige ontmoeting, 
die VZOD met 21-16 had gewon-
nen, en scoorde aan de lopen-
de band: 5-1. De ploeg van Gra-
dus van Limpt leek wat beter in 
de wedstrijd te komen en vond 
drie keer de korf, maar Wouden-
berg bleef domineren: 7-4. Vanaf 
dat moment ging het van kwaad 
tot erger. VZOD/FIQAS wist geen 
van haar vele kansen te verzilve-

ren en Woudenberg, met name 
één hele goede heer, was goed 
op dreef. Hierdoor keek VZOD op 
een gegeven moment tegen een 
flinke achterstand aan, namelijk 
14-6 bij rust. Het begon er dus op 
te lijken dat in de tweede helft al-
leen de eer nog kon worden her-
steld. Toch slaagde Woudenberg 
erin om hun niveau vast te hou-
den. Met nog twintig minuten te 
spelen zag het er bij een stand 
van 20-10 somber uit voor VZOD/
FIQAS, dat in het laatste kwartier 
overigens nog wel vijf keer wist 
te scoren. Ondanks een betere 
tweede helft ging VZOD met le-
ge handen naar huis: eindstand 
23-15.
Het is te hopen dat het vlaggen-
schip van Kudelstaart deze ne-
derlaag gaat gebruiken om ko-
mende zaterdag tegen ADOS, om 
15.30 uur in Hoorn, extra scherp 
aan de wedstrijd te beginnen.

satie van bandjesavond er ook 
voor kiezen om het Raadhuisplein 
te verruilen voor het Praamplein. 
Hier kan en mag een evenement 
langer duren, tot de gewilde 01.00 
uur. 

Appels en peren
Het Praamplein vindt de organi-
satie echter geen optie. De voor-
keur gaat uit naar de oude si-
tuatie, in de straten in het Cen-
trum. René Martijn vroeg zich af 
waarom hier een negatief advies 
wordt gegeven door de brand-
weer om de Weteringstraat af te 
sluiten. Het is de aanrijdroute van 
de hulpdiensten. Echter de Wete-
ringstraat is al zo’n negen maan-
den iedere keer gedeeltelijk dicht 
vanwege rioleringswerkzaamhe-
den. Dan is het toch ook wel mo-
gelijk om de straat een keer een 
middag en avond, zo’n negen uur 
totaal, af te sluiten? Appels en pe-
ren met elkaar vergelijken, noem-
de burgemeester Nobel dit. De ri-
olering vervangen is een noodza-
kelijke klus, een evenement alleen 
voor het plezier. De eerste burger 
raadde tot slot nogmaals aan te 
kiezen voor het Praamplein.

Maandag gesprek
 Of de bandjeavond dit jaar door-
gaat, is afwachten. Het hangt 
af van de flexibiliteit van de ge-
meente én van de organiserende 
horecagelegenheden. Afbouwen 
tot 01.00 uur en muziek tot 00.00 
uur is zo gek nog niet, toch? De 
gemeente en de organisatie gaan 
overigens nog om de tafel. Aan-
staande maandag 30 april staat 
een gesprek gepland. Dan wordt 
hopelijk een overeenkomst be-
reikt waar beide ‘partijen’ zich in 
kunnen vinden en kan Aalsmeer 
op zaterdag 30 juni ‘gewoon’ weer 
gezellig naar de bandjesavond! 
Burgemeester Jeroen Nobel kon-
digde tot slot aan dat dit jaar nog 
een evaluatie gaat plaatsvinden 
van de huidige evenementenno-
ta. 
Door Jacqueline Kristelijn

Fiets mee met 
Pedaalridders

Aalsmeer - Donderdag 3 mei 
trekken de Pedaalridders van de 
OVAK er weer op uit. De fietstoch-
ten zijn iedere eerste donderdag 
van de maand. De groep vertrekt 

om 13.30 uur vanaf het parkeer-
terrein van het zwembad aan de 
Dreef en de fietstocht gaat dit 
keer richting Uithoorn.
De route kan zowel in individueel 
als in de groep gefietst worden. 
De route kan opgehaald worden 
bij de start, bij de rust ontmoet 
men elkaar weer. Lidmaatschap 
van de OVAK is verplicht.

Basketbalvereniging Aalsmeer
Heren nemen revanche 
en U 18 kampioen!
Aalsmeer - De heren van BV 
Aalsmeer verloren in december 
de uitwedstrijd in IJmuiden maar 
waren vastberaden om dit ver-
lies recht te zetten. Vanaf het be-
gin werd Akrides onder druk ge-
zet en de Aalsmeerders liepen uit 
naar een voorsprong van 32-18 
bij rust. In de tweede helft kwam 
het verschil niet meer onder 
de 10 punten. Het gehele team 
speelde een solide wedstrijd zo-
dat coach Kees Buskermolen al-
le spelers veel speeltijd kon ge-
ven. Omdat de IJmuidenaren in 
de slotfase nog een paar onmo-
gelijk lijkende 3punters wisten 
te scoren leek een eindstand van 
69-59 nog redelijk maar in werke-
lijkheid was het krachtsverschil 
veel groter.
De jongens van de U 18 speelden 
op de eerste periode na een uit-
stekende kampioenswedstrijd. 
Kennelijk speelden de zenuwen 
toch een rol want tegenstander 
Onze Gezellen nam een onver-
wachte voorsprong van 3-9. De 
Aalsmeerders schrokken wak-
ker en verhoogden het tempo 
en de druk op de bezoekers. De 
ruststand bedroeg vervolgens 
26-11. In de tweede helft werd 
uitstekend basketball gespeeld 
en kwamen de Haarlemmers er 
nog sporadisch aan te pas. Bij 
een eindstand van 51-23 mocht 

Aalsmeer zich een zeer terechte 
kampioen noemen.
De U 16 speelde opnieuw een 
goede wedstrijd maar door op-
nieuw een flinke dip, dit keer in 
de tweede periode, kwam het 
team tegen Landslake Lions met 
23-11 achter te staan. Coach 
Meindert Buskermolen verander-
de van verdedigende strategie 
en na de derde periode was de 
achterstand tot 4 punten gere-
duceerd. Doordat het team maar 
over één wissel kon beschikken 
ging de vermoeidheid zwaar we-
gen en uiteindelijk mocht Land-
slake Lions met 50-43 de over-
winning binnen slepen. De U 14 
won van Windmills met 44-34, 
hoewel het team aanvankelijk 
steeds op achterstand stond. De 
vechtlust van het team gaf utein-
delijk de doorslag.
Een opmerkelijke prestatie werd 
geleverd door de U 12. Ook bij dit 
team is de groeiende vorm goed 
te zien en dit keer werd de tot 
zondag ongeslagen kampioen 
Akrides overduidelijk verslagen 
met 43-29.
De Aalsmeerse jeugdteams heb-
ben een prima seizoen gespeeld 
daarbij geholpen door een en-
thousiast team van jonge talent-
volle trainers. Ook het volgend 
seizoen zal er weer met veel ple-
zier hard getraind worden.

Vogelwandeling in het Bos
Amstelland - Ga met de bos-
wachter op pad op zaterdag-
avond 28 april om 20.00 uur in 
het Amsterdamse Bos. Op zoek 
naar vogels. Er leeft in het Bos 
meer dan je denkt. Zet al je zintui-
gen op scherp. En neem een ver-
rekijker mee. Onderweg vertelt 
de boswachter allerlei wetens-
waardigheden. De wandeling is 
geschikt voor iedereen ouder dan 

12 jaar. De start is bij de grote par-
keerplaats van de Geitenboerde-
rij, Nieuwe Meerlaan 3 en de kos-
ten zijn 5 euro per persoon. Graag 
gepast en contant te betalen.
Aanmelden kan telefonisch via 
020-456100, via de website www.
amsterdamsebos.nl of in De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5, ie-
dere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
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Zaterdag 28 april:
F.C.AALSMEER
Pancratius 2 - F.C.A. 3 15.00 u.
F.C.A. 5 – WV H.E.D.W. 17 14.30 u 
F.C.A. 8 - D.V.V.A. 14 14.30 u

Zondag 29 april:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 3 – Pancratius 7 11.30 u
R.K.D.E.S.
A.G.B. 3 - R.K.D.E.S.2 12.00 u 
Pancratius 6 - R.K.D.E.S. 4 13.00 u
RKDES 5 – Legm.vogels 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 6 – K.D.O. 4 12.00 u

Voetbalcompetitie jeugd
FCA keepster Maud redt 
punt voor MO15-1
Aalsmeer - De FCA meiden 
MO15-1 begonnen zaterdag 21 
april de wedstrijd tegen FC VVC 
MO15-1 uit Nieuw- Vennep met 
een andere keepster. Vaste keep-
ster Loure wilde niet meer kee-
pen, maar voetballen. 
Vleugelspeelster Maud werd hier-
voor opgeofferd en dat is beslist 
een aderlating voor het team.
Voordat de achterhoede een 
beetje kon wennen aan deze 
nieuwe situatie stond het team 
binnen zes minuten op achter-
stand. Uit een onoverzichtelij-
ke situatie scoorde VVC 0-1. Het 
FCA team leek hierdoor lam ge-
slagen, want er werd zeer slor-
dig en ongeïnspireerd gespeeld. 
VVC kon verder ook geen potten 
breken, zodat de rust met 0-1 in-
ging. Het FCA team werd in de 
rust flink toegesproken en ieder-
een mocht ook zijn zegje doen. 
Dit werkte waarschijnlijk zeer ver-
helderend, want de meiden lie-
ten in de tweede helft meer spirit 
zien. In de 12e minuut na rust sla-
lomde Dewi langs de achterlijn, 
passeerde diverse VVC speelsters 
en scoorde zeer fraai de gelijkma-
ker: 1-1. Na deze treffer ontstond 
er gevaar voor beide doelen en 
het wachten was wie er zou sco-
ren. In de 22e minuut weerde FCA 
stopper Fleur een hard VVC schot 
met haar armen af (om haar bo-

venlichaam te beschermen) in 
het strafschopgebied. De scheids 
was stipt en wees naar de straf-
schop stip. Dit werd het mooi-
ste moment van de wedstrijd. 
Met een katachtige reflex ransel-
de FCA keepster Maud de penal-
ty uit haar doel en hield daarmee 
de stand op 1-1. Een super grote 
pluim voor keepster Maud is dan 
ook op zijn plaats. Beide teams 
probeerden de winst nog te for-
ceren maar de stand bleef onge-
wijzigd 1-1.
Verslag en foto: Ruud Meijer

FCA vleugelspeelster Ricky in een 
fel duel met VVC tegenstandster..

Voetbal: 1-2 verlies voor Aalsmeer
FCA zaterdag pakt geen 
punt tegen WV HEDW
Aalsmeer - Een zwaar gehavend 
FCA heeft er afgelopen zater-
dag 21 april alles aan gedaan om 
het sterkere W.V. H.E.D.W. lastig 
te maken. En zeker tot het eind 
van de wedstrijd gloorde er nog 
een kleine hoop op een punt. Het 
bleef 1-2. Een verdiende overwin-
ning voor de Amsterdammers. 
Vooraf werd een zilveren schaal 
met inscriptie en een mooi boe-
ket bloemen uitgereikt aan Burak 
Sitil voor zijn 250ste wedstrijd. 
Tien jaar geleden begonnen bij 
toen nog V.V. Aalsmeer en nu als 
aanvoerder bij FC Aalsmeer, 10 
jaar van inzet en karakter. 
De wedstrijd was nog maar ze-
ven minuten oud toen scheids-
rechter Duindam uit Nieuw-Ven-
nep een spierscheuring opliep en 
de wedstrijd affloot. Na veel bel-
len was erevoorzitter Jan Groen 
met wederzijdse goedkeuring 
bereid de wedstrijd te leiden en 
bracht de 83 minuten tot ieders 
tevredenheid tot een goed ein-
de. De eerste kans was in de 13e 
minuut toen Berry Kramer zich 
goed vrijspeelde. Keeper Jordy 
Heimens van W.V. H.E.D.W. greep 
goed in. Bij fout ingrijpen van 
Daan van Huffel in de 14e minuut 
kreeg Cees Smaal zijn kans en al-
leen voor Nick van der Wiel maak-
te hij geen fout: 0-1. Een paar mi-
nuten erna was het weer Cees 
Smaal die door te laat ingrijpen 
achterin Nick van der Wiel kans-
loos liet: 0-2. Het was vooral lin-
kervleugel aanvaller Mick van 

Moerkerk die vaak ongrijpbaar 
was voor Aalsmeer. Bij elke aan-
val was hij de aangever en met 
Cees Smaal was hij erg lastig voor 
de FC verdediging. Alleen Michal 
Kocon kon in de eerste 45 minu-
ten Jordy Heimens testen, maar 
de keeper had er geen moeite 
mee. Marten Baarse verving in 
de tweede helft Delano Kluft en 
bracht meer gevaar op rechts. 
Aalsmeer ging één op één spe-
len en liet zich niet meer aftroe-
ven. Soms kreeg zij ook kansen. 
Eerst was het in de 49ste minuut 
Sander Aznar die uit een voor-
zet van Berry Kramer naast kopte. 
De FC knokte voor wat het waard 
was en in de 54ste minuut scoor-
de Marten Baarse uit een voorzet 
van Mike van Enennaam de aan-
sluitingstreffer: 1-2. 
Het was weergaloos keepers 
werk van Nick van der Wiel die ze-
ker drie doelpunten uit zijn doel 
hield. Een 2-2 stand hing nog tot 
het laatste moment in de lucht. 
Michal Kocon in de 87ste minuut 
en een scrimmage in de 90ste 
minuut voor het doel van W.V. 
H.E.D.W. had nog een punt kun-
nen opleveren, maar W.V. H.E.D.W. 
bleef de terechte winnaar. 
Komende twee weken is FC 
Aalsmeer zaterdag vrij. Zaterdag 
12 mei speelt FC Aalsmeer een 
uitwedstrijd tegen A.R.C. in Al-
phen aan de Rijn. Aanvang wed-
strijd 16.00 uur. Locatie: Olympia-
weg 6 in Alphen aan de Rijn. 
Jack van Muijden 

Voetbal
Dorpsderby onbeslist!
Aalsmeer - Op zondag 22 april 
wachtte bij de voetbal een echte 
dorpsderby: Aalsmeer tegen Ku-
delstaart. Aan de Wim Kandreef 
vond dit treffen tussen FCA en 
RKDES plaats. Er werd een gezel-
lig feestje van gemaakt met mu-
ziek, bingo, loterij en de barbecue 
aan. Ongeacht de uitslag stond 
deze derde helft op het program-
ma. Het vele publiek werd getrak-
teerd op een best aantrekkelijk 

duel, maar er waren meer ‘spet-
terende’ momenten verwacht. In 
ieder geval ging Kudelstaart vro-
lijker dan Aalsmeer de rust in: 
1-0 voor RKDES. De tweede helft 
kende diverse spannende mo-
menten, maar gescoord werd er 
pas in het laatste kwartier, door 
Aalsmeer: 1-1. En dit was tevens 
de eindstand. Dorpsderby onbe-
slist!
Foto: www.kicksfotos.nl

Laatste kaartavond dit 
seizoen Allen Weerbaar
Aalsmeer - Maandag was weer de 
kaartavond van Allen Weerbaar. 
Het was heel mooi weer, maar de 
opkomst was geweldig. Iedereen 
keek weer uit naar een gezellige 
avond kaarten. Er werd heel hoog 
gekaart en de winnaar deze avond 
was Wil Oor met 5789 punten, di-
rect gevolgd door Annie Verkerk 
met 5703 punten. Het was een wa-
re strijd tussen deze twee spelers. 
Op de derde plaats eindigde Henk 
van der Stroom met 5455 punten, 
vierde werd Tilly Been met 4953 
punten en op plaats vijf is Wijn-
tje Heijink geëindigd met 4942 
punten. Ieder ging met een leuke 

prijs naar huis. Annie Verkerk wist 
6 marsen te halen en was daar-
mee de winnaar en de poedelprijs 
is uitgereikt aan Matty van Tol. Bij 
het jokeren ging de eerste prijs 
naar Jopie de Vries en op de laat-
ste plaats eindigde Leny Schuit. 
De volgende kaartavond is maan-
dagavond 30 april in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat. De 
zaal gaat om 19.30 uur open voor 
koffie, thee en inschrijving. Aan-
vang is 20.00 uur precies. De in-
leg is 1,50 euro per deelnemer per 
avond. Kom ook kaarten en neem 
gerust iemand mee. Het is de laat-
ste kaartavond van dit seizoen.

Peter Bakker eerste bij 
darten in Middelpunt
Aalsmeer - Op 17 april is er weer 
gedart in het Middelpunt. Na 
eerst wat ingegooid te hebben 
ging de competitie van start. Pe-
ter Bakker kwam in de finale Vic-
tor van Schie tegen. Het werd een 
spannende strijd daar Victor z’n 
100 score best wel begon te gooi-
en. In het begin van de avond luk-
te dit niet echt. Peter had echter 
ook nog wat in z’n mars en begon 
de dubbels snel uit te gooien. Het 
leverde hem de eerste plaats op. 
Victor moest genoegen nemen 
met plaats twee.

Albert Gelein veroverde de derde 
plaats, Franklin Dolk werd vierde, 
Sebastiaan Dolk vijfde en Kees de 
Lange zesde. Hans Dolk en Henk 
van der Stroom hadden evenveel 
punten en lieten de eer aan el-
kaar en kozen er voor om de ze-
vende plaats te delen. 
Er is iedere dinsdagavond dar-
ten in het Middelpunt voor ieder-
een vanaf 16 jaar. Liefhebbers zijn 
welkom, deelname kost 2,50 euro 
per keer. De aanvang is 20.00 uur 
in het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat 55. 

Degradatie naar 2e klasse
Slachting in Charlois 
voor schakers AAS
Aalsmeer - Omdat Charlois al 
kampioen was had AAS nog de 
hoop te schaken tegen een min-
der sterke opstelling. Maar dat 
viel tegen, op bord 1 zat Groot-
meester Erik van den Doel. FM 
Jeffrey van Vliet stond lang goed 
tegen de Grootmeester, maar 
in de complicaties was Erik toch 
het handigst en won. AJ Keessen 
is wat uit vorm de laatste tijd en 
zag een stuk tegen 2 pionnen ver-
dwijnen. Tegen een zo sterke spe-
ler als FM Julian van Overdam is 
dat geen pretje en AJ werd dan 
ook van het bord geblazen. FM 
Johannes Rudolph stond goed 
tegen Michel de Wit, maar in de 
complicaties ging het voordeel 
verloren en werd knarsetandend 
tot remise besloten. Jasper van 
Eijk speelde een uitstekende par-
tij tegen FM Roger Meng, had 3 
pionnen en een loper tegen to-
ren en 2 pionnen en dat gaf in 
het middenspel prima kansen. De 
Meester verdedigde cool en wist 
na een eindspel af te ruilen waar-
in de torenpartij de winstkan-
sen heeft. Ondanks hardnekkig 
verzet van Jasper ging deze par-
tij dan ook verloren. Mark Trimp 
had een ingewikkelde partij te-
gen Robin Lecompte, de verwik-
kelingen pakten niet goed voor 
de Azen, zoals zo vaak dit seizoen 
het allemaal net verkeerd loopt 
en ook hier delfden de Azen het 
onderspit. Henk Noordhoek mis-
te jammer genoeg kwaliteits-

winst en daarna ging het minder 
met Henk en scoorde Kambiz Se-
kander voor Charlois. Paul Schra-
ma was de enige AAS met een 
groot ratingoverwicht, maar Paul 
zit dit seizoen in een megadip en 
blunderde een stuk weg en ver-
loor. Peter Poncin was 2,5 uur on-
derweg van Hoorn naar Rojte-
knor met het OV en had een te-
genstander die niet kwam opda-
gen. Na een uur wachten kon Pe-
ter een reglementair punt boe-
ken. Weinig bevredigend natuur-
lijk, temeer daar buiten de mus-
sen van het dak vielen. Simon 
Groot had in Pearl Uyttenhove 
een aanmerkelijk lager gerate te-
genstander die het lang volhield, 
maar Simon is enorm in vorm dit 
seizoen en redde de AAS eer met 
een prima overwinning. Ben de 
Leur offerde weer een pion in de 
opening, had hiervoor compen-
satie en met een wanhoopspo-
ging offerde Ben een tweede pi-
on en werd daarna door zijn jon-
ge opponent keurig van het bord 
gezet. Een 7.5-2.5 nederlaag te-
gen de oud-landskampioen en 
degradatie naar de 2e klasse lan-
delijk voor de AAS-schakers. Sa-
men met een aantal spelers van 
Charlois werd er naar een Su-
shi restaurant afgereisd waar het 
dan ook bijzonder gezellig werd, 
ondanks dat de ene helft van de 
eters gewonnen had en de ande-
re helft verloren. 
Door Ben de Leur

Competitie bij FCA weer ten einde
Martin, Hennie en Wim 
winnaars kaartseizoen
Aalsmeer - Vol spanning werd er 
naar de laatste kaartavond van 
FC Aalsmeer uitgekeken, want de 
marches waren smal en dat wis-
ten alle liefhebbers(sters) zowel 
bij het hartenjagen als klaverjas-
sers. Maar eerst moest er nog ge-
speeld worden en ditmaal ging 
het niet om het echie, ook wa-
ren er een paar koppels afwezig 
door heerlijke vakantie perikelen. 
Maar het was wederom een ge-
zellige avond. Namens alle kaart 
liefhebbers(sters) wil FCA van-
af deze plek Jos en Wim weder-
om hartelijk dank zeggen voor 
het organiseren van de avonden. 
Fantastisch gedaan en natuur-
lijk dank aan de bargroep, die on-
der leiding van Kees alle kaarters 
weer van hapjes en drankjes heb-
ben voorzien. Het klaverjassen 
is gewonnen door Steffan Rom-
kema en Jan Egbert van Zelderen 
met 5354 punten. Op twee An-
dré de Vries en Jack van Muiden 
met 4961 punten. Op drie Hennie 
Spaargaren en Aad Clemens met 
4892 punten. Op vier Rob de Vries 
en Barry Könst met 4883 punten 
en de poedelprijs was voor Gerie 
van de Dool en Jan Damen met 
4857 Uitslag hartenjagen: 1. Petra 
de Bok met 175 punten, 2. Marcel 
Schijf met 188 punten, 3. Esther 
van der Hoorn met 198 punten en 

4. Wally van der Wal met 202 pun-
ten. De poedelprijs was voor Vic-
tor Hogervorst met 246 punten. 
Ja, en toen moest het gebeu-
ren. De uitslagen over het gehe-
le jaar, 15 speelavonden in to-
taal, waarvan 13 voor de com-
petitie en de 10 hoogste avon-
den tellen mee voor de einduit-
slag. Dus ook hier geldt als je al-
le avonden komt heb je de mees-
te kans op een mooie klassering. 
De verschillen waren inderdaad 
heel minimaal bij het hartenja-
gen. Op de eerste plaats Martin 
de Bok met 1885 punten, op twee 
Marcel Schijf met 1890 punten en 
op drie Esther van der Hoorn met 
1900 punten. Bij het klaverjassen 
was het Hennie Spaargaren en 
Wim Ruts die de trotse winnaars 
werden met 50016 punten. Op 
twee Berry en Peter Springintveld 
met 48756 punten en op de der-
de plaats Jos en Paul Springint-
veld met 48665 punten. De win-
naars werden allemaal verblijd 
met een mooie boeket en een 
nog mooiere envelop. De poedel-
prijs over het hele jaar werd ge-
wonnen door André de Vries via 
een loting, een prachtige levens-
middelpakket was zijn prijs. Op 
21 september gaat de competitie 
weer beginnen, dus noteer het in 
je agenda.

Competitie in ‘t Dijkhuis
Chocolaatjes voor darters
Oude Meer - Ondanks dat het 
vrijdag de 13e was zijn er toch 
goede pijlen gegooid in het Dijk-
huis. Zo was er voor Tibor Hoger-
vorst een hoogste finish van 142 
en Huib Gootjes gooide twee 
keer een 180-er. Voor allebei wa-
ren er chocolaatjes. In de dames 
winnaarsronde won Jolanda He-
ijsteeg van Lenny van der Laar-
se met 3-2 en in de verliezersron-
de won Ans Jurka van Henny Taal 
met 2-1. In de heren winnaars-
ronde won Martin Bax van Gerard 
Bak met 4-0 en bij de verliezers-
ronde versloeg Victor van Schie 
Huib Gootjes met 3-1. 

Niet op Koningsdag!
Omdat het morgen, 27 april, Ko-
ningsdag is hebben de darters 
besloten de speelavond niet door 
te laten gaan. De volgende speel-

avond is nu op vrijdag 11 mei in 
’t Dijkhuis aan de Aalsmeerder-
dijk 77 te Oude Meer. Zaal open 
vanaf 19.30 uur, start om 20.30 
uur. Deelname bedraagt 4 euro 
per persoon per avond. Iedereen 
vanaf 16 jaar is van harte welkom! 
 

Volleyballers Oradi JC1 
twee keer kampioen!
Aalsmeer - Het volleybal JC1-
team van Oradi is liefst twee keer 
kampioen geworden. Dit sterke 
gemengde team bestaat uit bei-
de Merels, Robin, Nicolle, Kim, 
Tonmai en Nick. Afgelopen zater-
dag hebben ze hun laatste wed-
strijd in de competitie gespeeld, 
wéér gewonnen en dus kampi-
oen regio West! Een geweldige 
prestatie van deze goed op el-
kaar ingespeelde ploeg, die maar 
liefst het maximale aantal punten 
in de hele competitie wist binnen 
te halen. Van de 10 wedstrijden 
hebben ze alle wedstrijden ge-
wonnen met 4-0, dus 40 punten 
gescoord! En dat is nog niet alles, 
want in de eerste helft van dit sei-
zoen wist dit team ook al kampi-
oen te worden! Een dubbele ge-
weldige prestatie van Oradi JC1. 
Of er nu in Uithoorn, Oegstgeest, 
Leiderdorp, Sassenheim of Nieuw 
Vennep of in het eigen Sport-
centrum de Waterlelie gespeeld 
werd: ze stónden er, die 14 -jari-
gen, fanatiek als ze zijn, samen 
met hun coach Jeroen en de ge-
weldige support van alle ouders.
Deze prachtige uitslag valt of 
staat natuurlijk bij een goed aan-
geleerd samenspel en inzicht, en 
een stevige training onder lei-
ding van hun fantastische trai-
ners Eus en Jeroen. De ouders 
hebben genoten van de 1,2,3-tjes 
tussen Kim en Robin, het blokken 

aan het net van Merel N., de sma-
shes van Nicolle, de bovenhandse 
service van Nick, de relaxte aces 
van Tonmai, het inzicht, coaching 
en aanmoedigen van Merel S. Ho-
pelijk volgend seizoen weer zo’n 
topseizoen voor dit gedreven vol-
leybalteam.
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Wedstrijdzeilen
Cor Groot wisseltrofee 
blijft in Aalsmeer
Aalsmeer - Zelden heeft Westein-
der Zeilwedstrijden als organisa-
tie van de Grand Prix d’ Aalsmeer 
de Drakenzeilers een mooier zeil-
weekend kunnen aanbieden. 
Ooit werd er gezeild met nog 
sneeuw op het dek. Dit weekend 
deed meer aan de Middellandse 
zee denken; blauwe lucht en wei-
nig wind maakten de grote Poel 
van de Westeinder tot een waar 
dorado. De overwegend zuide-
lijke wind was zwak tot matig en 
viel uiteindelijk zondagmiddag 
totaal weg, waardoor het wed-
strijdcomité de laatste race te-
recht liet vervallen. Zowel zater-
dag als zondag waren er twee op-
merkelijke wapenfeiten. Op za-
terdag won het Belgische team 
van Alex Helsen (BEL79) de laat-
ste race met uitzonderlijk ge-
mak. Steeds weer in de juiste 
windshifts naar de nieuwe wind 
toedraaiend bouwde zij een ge-
weldige voorsprong op en bleef 
daarmede de nummer twee op 
de finish maar liefst meer dan 4 
minuten voor. Even opmerke-
lijk was op zondag de overwin-
ning in de laatste race van het 
team van Reinier de Jong (NED 
282). Met Joop van Werkhoven 
aan boord als stuurman maakte 
zij bij de benedenboei een formi-
dabele start, kond overstag voor 
het hele veld uitlopen en hield de 
voorsprong ondanks verwoede 
pogingen in het voor-de-wind-
se rak van met name de andere 
Aalsmeerse teams tot de finish 
toe gecontroleerd vast. Winnaar 
van het laatste weekend werd 
de Lets/Russiche combinatie van 
Dmitri Bodarenko (GBR408); zij 
bleef met een fraaie score van 

3,2,5,1 en 4 het team van Jan Bak-
ker (NED422, 1,3,9,6 en 3) met 
3 punten netjes voor. Helsen 
werd derde, voor Van Cauwen-
berg (BEL 80) en André du Pon 
(NED316). Het totaalklassement 
over de drie weekends werd ver-
zeild om de unieke Cor Groot wis-
seltrofee uit 1937. Door het weg-
blijven van het team van Bonda-
renko in het tweede weekend 
kon Bakker zijn kansen om deze 
wisselprijs andermaal te winnen 
goed benutten. Zo hield hij met 
38 totaalpunten (Bonadrenko 41 
en Van Cauwenberg 42) deze tro-
fee het komend jaar in de thuis-
haven van de vroegere Draak-
legende Cor Groot in Aalsmeer. 
Met een Italiaans buffet werd een 
fantastische weekend afgesloten; 
vaak was het in de lichte bries-
jes moeilijk varen, maar juist hier-
door staat de Westeinder bekend 
als een van de mooiste wedstrijd-
locaties in het land.

Soling-klasse
In de eveneens zeilende Soling-
klasse werden de Tulip-races ver-
zeild. De Soling is evenals de 
Draak een ex-Olympische klasse 
die door meer zeilers is heront-
dekt. De smalle keerfok maakt 
snel overstag gaan en daardoor 
tactische varen leuk mogelijk. Het 
Aalsmeerse team van Peter van 
Klink (NED34) won het weekend 
met een sterke serie van 1,2,3,5 
en afsluitend twee keer 1. Rudy 
den Ouden (NED33) scoorde zelfs 
drie eerste plaatsen, maar kwam 
met een serie van 2,1,1,1,5 en 4 
toch net een punt te kort. Alle uit-
slagen en zomerfoto’s op www.
westeinderzeilwedstrijden.nl

Waterpolo
Oceanus jongens onder 
de 19 kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
21 april heeft het Oceanus water-
poloteam van jongens onder de 
19 jaar het kampioenschap be-
haald in een mooie overwinning 
thuis in De Waterlelie tegen KZC 
uit Beverwijk.
De competitie begon afgelopen 
september met 4 wedstrijden op 
rij die werden gewonnen. Toen 
werd al duidelijk dat het in de-
ze competitie zou gaan tussen 
Oceanus uit Aalsmeer en Aqua-
rijn uit Nieuwegein. In het eerste 
treffen tussen deze rivalen op 25 
november wist Oceanus in een 
spannende uitwedstrijd in Nieu-
wegein met 1-4 te winnen. Echter 
door een tweetal verlieswedstrij-
den eerder in het jaar werd het in 
het laatste deel van de competi-
tie toch nog erg spannend.  Op 
24 maart liet Oceanus echter dui-
delijk zien wie de baas was in de-
ze competie door thuis Aquarijn 
met 7-4 te verslaan.  Toch moest 
door een onverwacht verlies te-
gen de Zaan deze laatste thuis-
wedstrijd gewonnnen worden 
om het kampioenschap zeker te 
stellen. Dat realiseerden de man-
nen zich ook terdege en in een 

knappe wedstrijd werd KZC met 
17-3 verslagen. Het team liet een 
gedegen wedstrijd zien waarin al 
snel een voorsprong werd geno-
men die langzaam werd uitge-
bouwd. Met het laatste fluitsig-
naal van de scheidsrechter werd 
het kampioenschap een feit.
De spelers Kees Boerlage (kee-
per), Richardo Graafmans, Yo-
ni Joore, Patrick Meulenbroek, 
Sohrab Hirzad, Daan Somme-
ling, Bram Wesseling, Michael van 
Wijk, Timo  Winkels, Sam Vergeer 
en Mika de Groot konden zich 
samen met de trainers/coaches 
Dennis Reijnders, Herman van 
Zijverden en Stanley Moolhuij-
sen en invalcoaches Sandra Buf-
fing en Gerda Joore gaan opma-
ken voor een kampioensfeestje.

NK in juni
Echter, er zal nog volop door ge-
trained moeten worden. Door het 
behalen van het kampioenschap 
heeft Oceanus jongens onder de 
19 jaar zich weten te kwalificeren 
voor de finale ronde van de Ne-
derlandse Kampioenschappen 
Waterpolo op zaterdag en zon-
dag 16 en 17 juni.

Zaalvoetbal KNVB
Pech voor Zekveld Sport 
in slotduel
Aalsmeer - De zaalvoetballers 
van Zekveld Sport 1 hebben vrij-
dag 20 april hun laatste com-
petitiewedstrijd gespeeld. De 
Aalsmeerse formatie wist helaas 
geen punten over te houden aan 
deze partij en plaatste zich daar-
door ook niet voor de na-com-
petitie. Het slotduel van het sei-
zoen 2017/2018 werd gespeeld in 
sporthal De Waterlelie en SV Park-
stad was de tegenstander. Bei-
de ploegen verschenen met een 
complete selectie aan de aftrap. 
Zekveld Sport had de volgende 
spelers genoteerd op het wed-
strijdformulier: doelman Thomas 
de Jong, Richard van der Wal, Ke-
vin Boss, Patrick van der Wal, Jef-
frey Hausel, Wilco van Helden, Ke-
vin Ende en Bart de Jong. De in-
steek was natuurlijk een winst-
partij voor de Aalsmeerders en 
de ploeg lag tot de wissel op de 
juiste koers. Zekveld Sport ging 
de rust met een 2-1 voorsprong. 
Tijdens de tweede helft bleef de 
wedstrijd voor het publiek span-
ning geven tot de laatste secon-
de. Hoewel het tempo niet onwijs 
hoog lag golfde het voetbalspel 
aanvallend op en neer met kan-
sen voor beide doelen. De gas-
ten uit de hoofdstad scoorden in 
de 12e minuut van het tweede 
bedrijf de gelijkmaker. Een Park-
stad-aanvaller draaide handig 
weg in de korte ruimte en schoot 
onberispelijk hard in de korte 
hoek waarbij keeper Thomas de 
Jong kansloos bleek: 2-2. Zekveld 

Sport raakte zeker niet in paniek 
en ging gestaag op jacht naar een 
nieuwe voorsprong. Zes minu-
ten voor het einde had de thuis-
club enorme pech. Jeffrey Hausel 
werd gelanceerd en kwam buiten 
het strafschopgebied in botsing 
met de veel te wild uitkomen-
de doelman. Net voor het fysieke 
contact wipte Jeffrey Hausel de 
bal middels een knappe techni-
sche voetbeweging over de kee-
per heen. Een doelpunt was ver-
diend geweest, maar de inzet be-
landde pechvol op de bovenkant 
van de lat. En zoals wel vaker ge-
beurt in de voetballerij, dan valt 
de goal aan de andere kant. Dit 
gebeurde 5 minuten voor tijd. 
Notabene de doelman ging mee-
spelen om extra druk te geven en 
dat pakte goed uit voor de Am-
sterdammers. Mannetje passe-
ren, van afstand op doel rossen 
en scoren door een bos van spe-
lers: 2-3. Zekveld Sport zette voor 
de Aalsmeerse supporters nog 
een flink slotoffensief in. De te-
genstander beperkte zich tot ver-
dedigen en aanvoerder Patrick 
van der Wal besloot van afstand 
te schieten. Een kiezelhard ge-
plaatst schot spatte buiten be-
reik van de vijandelijke doelman 
tegen de paal het veld weer in. In 
de resterende 3 minuten speeltijd 
vielen er géén doelpunten meer 
en dus moest de Aalsmeerse zaal-
voetbalploeg genoegen nemen 
met een teleurstellende 2-3 ne-
derlaag. 

Handbal
FIQAS jongens B tweede 
van Nederland!
Aalsmeer - Heel goed en best 
goed nieuws over handbalvereni-
ging FIQAS. Zo zijn de HJ B jon-
gens tweede geworden op het 
Nederlands kampioenschap en 
heeft Heren 1 helaas niet gewon-
nen van OCI Lions in de strijd om 
de landstitel, maar de kans om 
het goud te pakken is nog niet 
verkeken!

Finale tegen Hellas
De HJ B van FIQAS wachtte voor 
het NK op zaterdag 21 april vijf te-
genstanders. Als eerste werd ge-
speeld tegen Bevo en deze wed-
strijd werd nipt met 18-17 ge-
wonnen. Snelwiek, de volgende 
ploeg, was een maatje te klein 
voor Aalsmeer en FIQAS wist met 
25-15 te winnen. De derde wed-
strijd was tegen Volendam en ook 
deze werd winnend afgesloten. 
De kruisfinale was bereikt en hier-
in moest gespeeld worden tegen 
Olympia. En weer was het FIQAS 
dat juichend het veld kon verla-
ten. De spanning steeg, warm lo-
pen voor de finale. De Aalsmeer-
se handballers stonden tegen-
over Hellas. Het werd een zinde-
rende finale waarin tophandbal 
te bewonderen was. Helaas voor 
Aalsmeer was Hellas net de ster-
kere ploeg, maar ach, tweede 
worden van Nederland is ook ze-
ker een ‘dik’ applaus waard. Goed 
gedaan hoor, gefeliciteerd!

Nipt verlies tegen OCI Lions
Heren 1 van FIQAS vertrok zater-
dag naar Limburg voor de wed-
strijd om de landstitel tegen OCI 

Lions. Het publiek kreeg een heel 
spannende ‘pot’ handbal te zien. 
FIQAS en Lions waren aan elkaar 
gewaagd, eigenlijk waren ze even 
goed. De rust gingen de ploegen 
in met een 13-12 stand. Een punt-
je minder dus voor Aalsmeer, 
maar beslist was de wedstrijd ze-
ker nog niet. In de tweede helft 
wist FIQAS op een 14-16 voor-
sprong te komen, maar OCI Lions 
knokte terug. In de laatste minu-
ten was de stand gelijk: 22-22. 
Wie houdt het meest het hoofd 
koel en weet nog langszij te ko-
men? OCI Lions dus, eindstand 
24-22. Tevreden gezichten na af-
loop, want deze ‘best of four’ der-
by kan nog alle kanten op.

Zaterdag tegen Bevo
Voor deze landstitel speelden za-
terdag Bevo en Volendam tegen 
elkaar. Het publiek werd even-
eens getrakteerd op een bijzon-
der spannend duel, met ook twee 
ploegen die qua sterkte op ge-
lijke hoogte zitten. De ruststand 
was 16-15 voor Volendam, maar 
het waren uiteindelijk de hand-
ballers van Bevo die de winst pak-
ten (30-31). Deze ploeg uit Pan-
ningen is aanstaande zaterdag 28 
april de tegenstander van FIQAS. 
De wedstrijd tegen Bevo in Lim-
burg begint om 20.00 uur. Op 5 
mei wacht tot slot voor Aalsmeer 
opnieuw Volendam als tegen-
stander. Deze uitwedstrijd begint 
om 19.00 uur. En na deze wed-
strijd is duidelijk welke twee ploe-
gen uiteindelijk de finale gaan 
spelen. Duimen maar voor FIQAS!

De jongens B van FIQAS tweede van Nederland (eigen foto).

Aalsmeer - Jordy Buskermolen is 
nog niet hersteld van een valpar-
tij en Nils Eekhoff moest dit voor-
jaar zijn trainingen soms aanpas-
sen door knieproblemen. Toch 
schreven beide semiprofessione-
le wielrenners afgelopen week-
einde een knap resultaat bij op 
hun uitslagenlijst. Buskermolen 
finishte als 26ste in de Engelse 
Rutland Melton Cicle Classic, Eek-
hoff was in de Nederlandse Arno 
Wallaard Memorial prijsrijder met 
een vijftiende plaats.

Opmerkelijk
Vooral de prestatie van Jordy 
Buskermolen is opmerkelijk. De 
renner uit Kudelstaart schrap-
te noodgedwongen de Wallaard 
Memorial uit zijn programma, 
evenals daags nadien de Omloop 
van de Glazen Stad. Om zijn team 
Monkey Town ter wille te zijn reis-
de hij wel af naar Engeland. Bus-
kermolen: “Een kleine drie weken 
geleden ben ik vrij hard gevallen. 
Ik heb last van mijn heup en bo-
venbeen. Omdat meer renners 
van mijn team ziek of geblesseerd 
zijn ben ik afgelopen zondag toch 
maar van start gegaan in de Mel-
ton Classic, een race die deels 
over gravelwegen wordt verre-
den. In de East-Midlands ging het 
om één koers, in Nederland had ik 
er twee achter elkaar moeten rij-
den. Daar ben ik nog niet fit ge-
noeg voor.” Toch handhaafde Bus-
kermolen zich zondag verrassend 
lang met vier ploeggenoten in de 
spits van de loodzware wedstrijd. 
De renners kwamen druppelsge-
wijs binnen, Jordy aan het wiel 
van de voormalige Sky-prof Rus-
sel Downing. Buskermolen, die 
over een week of twee weer vol-
ledig hersteld hoopt te zijn van 
zijn blessure, gaf een kleine twee 
minuten toe op de Britse winnaar 
Cullaigh. Slechts de helft van de 
185 vertrekkers wist de race uit 
te rijden.

Goede benen
Koerst Buskermolen, ondanks het 
goede resultaat, nog niet hele-
maal naar wens, Nils Eekhoff lijkt 
verlost van kniepijn. “De benen 
voelden weer goed”, zei de Rij-
senhoutse Sunweb-renner met 
een brede lach na afloop van de 
Arno Wallaard Memorial in de Al-
blasserwaard, een nerveuze race 
met gevaarlijke passages in het 
parcours. Eekhoff maakte met 
zijn ploegmaat Niklas Markl in 
de slotfase enige tijd deel uit van 
een 25 renners grote kopgroep, 
maar de voorsprong van dit ge-
zelschap kwam nooit boven een 
halve minuut. Uiteindelijk stre-
den zeven aanvallers in Meerkerk 
om de zege. De Duitser Joshua 
Huppertz was van hen de snel-
ste. Een eerste peloton volgde 
op 19 seconden. Daarin was Nils 
Eekhoff in het spoor van erken-
de sprinters als Maarten van Trijp, 
André Looij, Roy Jans, Johim Arie-
sen en Jasper Philipsen de eerst 
aankomende Nederlandse renner 
onder 23 jaar. De rit over 185 kilo-
meter werd afgejakkerd met een 
gemiddelde snelheid van 47,9 ki-
lometer per uur. 

Klassiekers
Voor junior Owen Geleijn uit Rij-
senhout was het een druk week-
einde met twee UCI-klassiekers 
op zijn programma. Zaterdag fi-
nishte hij in de kop van een twee-
de peloton als 48ste in de E3-prijs 
in Harelbeke, een wedstrijd over 
heuvels en kasseien, en een dag 
dag later kwam hij in de Omloop 
van Borssele na 113 kilometer als 
twintigste als over de streep, een 
dikke minuut toegevend op de 
winnaar. Leon Buys (Aalsmeer) 
eindigde zaterdag bij de elite-
renners in Sloten als dertiende 
en in een landelijke veteranen-
wedstrijd van zijn club UWTC Uit-
hoorn werd John Tromp zondag 
zesde bij de zestigplussers.

Handboogschieten
Jos van HBV Target wint 
rayoncompetitie

Kudelstaart - Jos van ‘t Schip, 
schutter van handboogvereni-
ging Target, heeft op 14 april in 
Purmerend de rayoncompeti-
tie gewonnen in de discipline 25 
meter met 1 pijl. Deze discipline 
houdt in dat de schutter 2 ron-
des van 25 pijlen op een afstand 
van 25 meter moet schieten. Per 
keer wordt er maar 1 pijl gescho-

ten. Het totaal van de 50 pijlen 
wordt dan opgeteld. Jos had op 
14 april de zenuwen het beste on-
der controle. Deze eindronde bij 
de Waterlandschutters in Purme-
rend was de climax van een aan-
tal wedstrijden die door het ge-
hele rayon Noord-Holland waren 
verschoten. 
Jos is een zeer enthousias-
te handboogschutter en valt 
op zijn eigen vereniging in Ku-
delstaart ook regelmatig in de 
prijzen. De 25 meter discipline 
heeft hij in de handboogaccom-
modatie voldoende kunnen oe-
fenen, zij het vaak na afloop van 
de clubavonden omdat de nor-
maal geschoten afstand veelal 18 
meter is. Meer weten over hand-
boogschieten? Kijk dan op: www.
hbvtarget.nl

Bets en Huub 
winnen soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Lief-
hebbers van klaverjassen en joke-
ren zijn van harte welkom. Eerst 
een keer komen kijken, is moge-
lijk, net als direct aan de kaarttafel 
plaatsnemen. Op donderdag 19 
april is het jokeren, na een ener-

verende partij gewonnen door 
Bets Teunen met 147 punten, 
plaats twee was voor Trudy Knol 
met 206 punten en op drie is Ger-
rit van der Geest geëindigd met 
284 punten. Bij het klaverjassen 
was deze week Huub Bouwmees-
ter met 5348 punten de beste, ge-
volgd door Marry Akse met 5041 
punten en Riet Pothuizen met 
5008 punten. De poedelplaats is 
uitgereikt aan Regina Geleijn met 
3773 punten. Voor inlichtingen: 
Mevrouw R. Pothuizen, tel. 0297- 
340776.

Matige voorbereiding, goed resultaat
Buskermolen en Eekhoff 
scoren in profklassiekers
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Eerste plaats 
echtpaar Joore 
bij bridgeclub

Kudelstaart - In totaal 42 kop-
pels hebben 31 dinsdagavon-
den gezellig gebridged bij Strijd 
& Vriendschap in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Jarenlang stond 
het koppel Blom en Van Es aan 
kop, maar dit seizoen heeft het 
echtpaar Jan en Krijnie Joore de 
eerste plaats overgenomen. Op 
dinsdag 24 april werd de gezellig 
einddrive nog gespeeld en nu is 
er vakantie. Eind augustus komen 
de bridgers weer bij elkaar voor 
het nieuwe seizoen, waarvoor al 
zes nieuwe leden zich hebben 
aangemeld.
Einduitslag: 1. Jan en Krijnie Joore 
met 53.23, 2. Theo Blom en Ko 
van Es met 52.90, 3. Jan en Til Eve-
leens met 52.55, 4. André Lan-
ser en Joris van der Zwaard met 
52.17, 5. Marianne Joore en Her-
ma Raggers met 51.83, 6. Jan 
Doeve en Rietje van der Zwaard 
met 51.40, 7. Piet van Hoek en Co-
by Blom met 51.28, 8. Jan en Jaap 
Geleijn met 51.20, 9. Erna en Pie-
ter Jongkind met 50.98, 10. Tru-
dy Stokkel en Elly Zandvliet met 
50.97, 11. Janny Tates en Ria Krag-
twijk met 50.91, 12. Oege de Jong 
en Trees de Jong met 50.84, 13. 
Joke Delfos en Alex Pannekoek 
met 50.32, 14. Gonny en Pim van 
der Zwaard met 50.30 en 15. Alie 
van Verseveld en Tiny van Zijver-
den met 50.22.

Onderlinge competitie wedstrijdturnen

Isa Verzeilberg opnieuw 
verenigingskampioene
Aalsmeer - Op donderdag 23 
april werd de finale van de on-
derlinge competitie wedstrijdtur-
nen van SV Omnia 2000 gehou-
den in Sportcentrum De Water-
lelie. In december werd de eerste 
wedstrijd geturnd en nu de fina-
le. Na twee wedstrijden wordt de 
balans opgemaakt. Eerst telt de 
plaatsing bij beide wedstrijden 
en bij gelijke klassering wordt er 
naar de punten gekeken. In to-
taal streden er 37 turnsters on-
der leiding van trainsters Anne-
ke Nap, Mariët Tas, Ilse Sandifort, 
Gerda Kockelkorn en Erica Belan-
di om de prijzen. Onder het toe-
ziend oog van vele ouders, groot-
ouders, broertjes, zusjes, vrien-
den en vriendinnen turnden ze 
hun finale-wedstrijd.
In de categorie instap D2 was de 
uitslag als volgt: 1. Britt Lisierse, 2. 
Jet Snoek, 3. Fenne Vogel, 4. Amy 
Egberink, 5. Zoë Lodder, 6. Britt 
de Vos, 7. Anne Meijn en 8. Mila 
van der Heuvel. Lotte Verzeilberg, 
pas net begonnen met wedstrijd-
turnen, deed met deze wedstrijd 
wat ervaring op. In d catego-
rie pupil en jeugd D2 een span-
nende strijd tussen Jente Tolsma 
en Noa Verbeek. Zij verschilden 
slechts 0,1 punt over beide wed-
strijden. Jente werd eerste en Noa 
tweede. Op de derde plaats ein-
digde Lynn van der Neut, op vier 
Fabienne Homma, op vijf Esmée 
Rolden en op zes Suus Clemens. 
May Burke turnde haar eerste 
wedstrijd; Sam Rosa Voorn en Fa-
bienne van Gilst konden de fina-
le-wedstrijd niet turnen. In de 
categorie instap en pupil 1 D1 
is Ranya Hnassay op de eerste 
plaats geëindigd. Tweede werd 
Jinte van Leeuwen, derde Emily 
Broekhuysen, vierde Nency van 
Noordenne, vijfde Alicia den Ou-
den en zesde Amy Raadschelders. 
Sophie Does kon helaas niet mee-
doen met de finale-wedstrijd.
In de categorie pupil 2 D1 in to-
taal vijf turnsters. Helaas hadden 
drie van de vijf maar één wed-
strijd geturnd, zodat er twee 
prijswinnaressen overbleven. Op 
de eerste plaats eindigde Nada 
Hnassay, en Sanne Klein mocht 
de zilveren medaille in ontvangst 
nemen. Bij de finale-wedstrijd 
eindigde Dieuwertje Gerritsma 

op de derde plaats en Roosma-
rijn de Rond da Silva Futre op de 
vierde plaats. Riva Smit had al-
leen de eerste wedstrijd mee-
gedaan. Uitslag categorie Jeugd 
2: 1. Jet van Kooten, 2. Britt Bee-
len, 3. Ayanna Hardjoprajitno en 
4. Maud Sanders. In de categorie 
junioren en senioren hadden Bo-
dine van Nuland, Guylaine Piet 
en Shanna Dernison alleen de 
eerste wedstrijd geturnd en tel-
den dus niet mee voor het eind-
resultaat. Tanya Karoui, Jasmin Ai-
leen en Elaine van Bakel eindig-
den met 14 plaatsingspunten al-
le drie op de vijfde plaats. Dan 
wordt er voor de officiële einduit-
slag gekeken naar de wedstrijd-
punten van beide wedstrijden. 
Deze worden bij elkaar opgeteld 
en zo kwam Tanya op de zeven-
de plaats, Jasmin op de zesde en 
Elaine op de vijfde plaats uit. Op 
de vierde plaats eindigde Daniel-
le Lohuis. Derde werd Fleur Snoek 
en tweede Anouk Caarls. Isa Ver-
zeilberg turnde een mooie con-
stante wedstrijd en wist haar eer-
ste plaats uit de eerste wedstrijd 
met glans te behouden. Isa mag 
zich nu de Verenigingskampi-
oene van 2018 noemen. De wis-
selbeker, die vorig jaar eveneens 
door Isa werd gewonnen, mag ze 
dus opnieuw mee naar huis ne-
men. Haar zusje Lotte, die deze 
wedstrijd voor het eerst had mee-
gedaan, overhandigde Isa de wis-
selbeker. De overige wisselbe-
kers voor de hoogste resultaten 
in de 4e en 5e divisie op officië-
le KNGU-wedstrijden kunnen pas 
in juli worden uitgereikt, omdat 
er nog tien turnsters mee mogen 
doen aan de Districtskampioen-
schappen. Leiding en turnsters 
kijken terug op een mooie finale.
 

Petra Houweling 7e op NK 
sjoelen in Barneveld
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
21 april werd onder zomerse om-
standigheden het Nederlands 
Kampioenschap gesjoeld. In de 
Veluwehal in Barneveld begon-
nen alle sjoelers tegelijk om half 
elf aan de titelstrijd. In elke se-
rie van 10 stonden 4 zogenaam-
de nieuwe bakken. Dit keer wa-
ren de bakken ook echt nieuw, 
nog nooit op gesjoeld, wat menig 
sjoeler deed verzuchten om ze 
“maar in de open haard te gooi-
en”, zoveel moeite als ze op deze 
bakken hadden om tot een goe-
de score te komen. De Aalsmeer-
se hoop op een Nederlands titel 
was vooral gericht op Petra Hou-
weling, die dit seizoen de ster-
ren van de hemel sjoelde in de-
clubcompetitie en de regiowed-
strijden. Met een gemiddelde 
van 132,30 eindigde zij op de 7e 
plaats, op zo’n 5 punten afstand 
van de Nederlands kampioene 
Hettie Kleine (137,20 gemiddeld). 
Zij werd ook Nederlands kampi-
oene in 2004 en 2005. Ida May-
tum werd 2e (136,60) en Betty Ja-
cobs (met Aalsmeerse roots, zus 
van Albert Geleijn!)kwam op de 
3e plaats (136,20). 
Bij de Heren A werd Ronald Pol-
man Nederlands Kampioen, na-
dat hij eerder dit seizoen ook al 
het Nederlands Koppelkampi-
oenschap gewonnen had met 
Tim van Sommeren. Met een ge-
middelde van 143,20 bleef hij 
ook een stuk onder de gemid-
delden van de laatste jaren. Indi-
vidueel was dit de eerste Neder-
landse titel voor Ronald Polman. 
Henk van der Ree Doolaard werd 
2e (142,85) en Siem Oostenbrink 
(al 17 keer Nederlands kampioen, 
ook in 2017) bleef nu steken op 
de 3e plaats (142,65). Regio West 
werd het best vertegenwoor-
digd door Dick Eijlers met een 
4e plaats (142,40) en Aalsmeer-
sjoeler Patrick Haring werd 11e 
met 140,00 precies. Bij de Heren 
B was de winst voor Jelle Elzinga 
met 141,05. Wim Voorbij, nieuw 
lid bij Sjoelclub Aalsmeer, nam 
de bronzen beker mee naar huis 
met 137,10 gemiddeld. In de-

ze klasse waren er geen verdere 
Aalsmeerse vertegenwoordigers. 
De C-Klasse was een prooi voor 
Amsterdammer Iko van Elburg. 
Met 133,20 had hij een behoor-
lijke voorsprong op de rest van 
de klasse. Joke Schagen, volgend 
seizoen weer lid van Sjoelclub 
Aalsmeer, werd 8e met 128,55, 
vlak voor de 9e plaats van Eli-
sa Houweling met 126,65. Karin 
Dijkstra-Geleijn bereikte slechts 
een 17e plaats met 121,35. De E-
Klasse werd gewonnen door Jo-
han van den Brink(129,90). Kees 
Verbruggen was Aalsmeers bes-
te vertegenwoordiger met een 9e 
plaats en 122,50 gemiddeld. Thijs 
Brozius werd 14e (120,20) en Ja-
cob van ’t Hof 23e (114,75). De 
winnaar van de F-Klasse had ge-
middeld 7 punten voorsprong 
op Mirjam van den Berg, die met 
110,35 een 13e plaats wist te ver-
overen. 

Goud en twee keer zilver
Prijzen waren er wel voor Sjoel-
club Aalsmeer in het Open Toer-
nooi. In de A-Klasse werd Mar-
ry Verhoeven 2e met een gemid-
delde van 123,55. In de E-Klasse 
won Cock van der Vlugt het goud 
(118,10) voor zijn vrouw Mariëtte 
(117,00), die de 2e plaats bezette. 
Al met al een ietwat tegenvallend 
toernooi voor de geplaatste sjoe-
lers, maar de Open Toernooi-sjoe-
lers waren wel tevreden met het 
resultaat. 

Laatste competitieavond
De laatste competitieavond is 
vanavond, donderdag 26 april. 
Mocht u sjoelen in competitie-
verband ook leuk lijken? Kom ge-
rust een keer proberen. De avon-
den, die om de 2 weken op don-
derdag gehouden worden in het 
Dorpshuis in Kudelstaart, begin-
nen om 20.00 uur. Er wordt in 
4 klassen (op eigen niveau) ge-
sjoeld en per competitieavond 
worden er 2 x 10 bakken gegooid. 
Voor informatie zie www.sjoel-
club-aalsmeer.nl. Het nieuwe sei-
zoen begint op donderdag 6 sep-
tember.

Rechts Marry eindigde op twee in A-Klasse open Toernooi.

Links Mariette nummer twee, Cock op één in E-Klasse Open Toernooi.

ZABO ronde 13 
in Bloemhof

Aalsmeer - De voorlaatste speel-
ronde van de ZABO zaalvoetbal-
competitie vindt plaats in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg. 
Er wordt gezaalvoetbald op za-
terdagavond 28 april en het pro-
gramma van speelronde dertien 
ziet er als volgt uit. Het avondje 
ZABO begint om 19.00 uur met 
de wedstrijd tussen de nummers 
één en twee van ranglijst oftewel 
Polonia Aalsmeer tegen Met & Co. 
Om 19.45 uur speelt Koning Nieu-
wendijk tegen LEMO. Om 20.30 
uur verschijnen de teams van 
IBH Aalsmeer en Bolas Underwe-
ar aan de aftrap en om 21.15 uur 
tot slot komt Amsec Piller in actie 
tegen Football Fanatics. De toe-
gang is gratis bij de ZABO.
Stand vooraf: Polonia Aalsmeer 
12-32, Met & Co 12-25, Bolas Un-
derwear 12-24, Football Fanatics 
12-18, LEMO 12-15, Amsec Piller 
12-10, IBH Aalsmeer 12-7, Koning 
Nieuwendijk 12-7.

Op stap, loop 
ook mee

Aalsmeer - Donderdag 3 mei van 
19.00 tot 20.30 uur kunnen be-
langstellenden weer mee lopen 
in het Amsterdamse Bos. Ont-
spannen aan de conditie werken 
en genieten van het voorjaars-
bos. Verzamelen op de parkeer-
plaats halverwege de Bosrand-
weg tegenover de Rietwijker-

Start baanseizoen voor AVA Running Team

Steeple debuut voor Eva 
en Nienke in Den Haag
Aalsmeer - De kop is van het 
baanseizoen af; voor de atleten 
van het AV Aalsmeer Running 
Team wordt de eerste wedstrijd 
van het jaar gezien als een goede 
test voor het aankomende baan-
seizoen. Er stonden zeven atle-
ten aan de start op diverse loop-
onderdelen. De Aalsmeerse atle-
ten vertrokken onder bijna tro-
pische omstandigheden vanuit 
huis om op het nog geen 45 ki-
lometer verder gelegen atletiek-
complex aan de Laan van Poot 
in Den Haag een kille zeewind te 
ervaren. B-junior Milan Biesheu-
vel startte als eerste op zijn fa-
voriete 800 meter. Na een ster-
ke eerste 500 meter moest hij he-
laas toegeven op zijn vooraf op-
gestelde schema. Zijn tijd van 
2:11,45 minuten betekende een 
tweede plaats. Gezien de voor-
uitgang in de trainingen mogen 
het komend seizoen mooie tijden 
verwacht worden van Milan. De 
1500 meter lopers Thijmen Alder-
den, Wessel Heil, Gregory ’t Hoen 
en broer Graeme hadden voor-
af de instructie gekregen om de 
wedstrijd in te gaan als een scher-
pe training. Vanaf het begin van 
de wedstrijd dicteerde A-juni-
or Thijmen het tempo, lange tijd 
gevolgd door Wessel. Thijmen, 
die vooral het tweede deel van 
de race goed doortrok, soleerde 
naar een mooi seizoensopening 
in 4:26,15 minuten. Wessel volg-
de op gepaste afstand zijn oude-
re teamgenoot en finishte even-
eens als eerste in zijn leeftijdsca-
tegorie in een persoonlijk record 
van 4:38,74 minuten. In dezelfde 
race waren het de broers Graeme 
en Gregory die in het begin goed 
met elkaar opliepen. Uiteinde-

lijk bleek C-junior Graeme op zijn 
eerste 1500 meter te sterk voor 
zijn oudere broer. Zijn tijd van 
4:51,97 minuten leverde hem een 
tweede plaats op. Gregory finish-
te bij de B-junioren als tweede in 
5:05,52 minuten.
 
Loodzware afstand
Voor de start van de winter werd 
door Nienke van Dok en Eva van 
Ee het plan geopperd om de 
steeplechase op het program-
ma te zetten. Eén van de mooi-
ste en zwaarste loopdisciplines 
werd aan het trainingsprogram-
ma toegevoegd en de winterpe-
riode werd gebruikt om de hor-
dentechniek te verbeteren. Als B-
junior loopt Nienke de 2000 me-
ter steeplechase waarbij 18 hin-
dernissen van 76,2 centimeter 
hoogte en vijf keer de waterbak 
dient te worden genomen. Voor 
senior Eva wordt de afstand met 
1000 meter verlengd waarbij 27 
hindernissen en acht keer de wa-
terbak gepasseerd moeten wor-
den. In een constant goed en 
technisch gelopen solorace fi-
nishte Nienke op ruime afstand 
van nummer twee als eerste in 
7:49,23 minuten. 
Voor Eva van Ee betekende de-
ze avond niet alleen haar debuut 
op de steeple, maar ook de terug-
keer op de baan na 10 jaar. Ook 
voor Eva stond haar eerste 3000 
meter steeple in het teken van 
het ervaren van deze loodzware 
afstand. Met een tweede plaats in 
13:26,29 minuten mag er terug-
gekeken worden op een geslaag-
de wedstrijd. Voor beide atletes 
betekende het tevens een clubre-
cord in de gelopen leeftijdscate-
gorie.

Nienke van Dok in actie. 
Foto: Erik Witpeerd.

Eva van Ee als eerste binnen. 
Foto: Erik Witpeerd.

Gegarandeerd een startbewijs
Train mee met AVA voor 
de Dam tot Damloop
Aalsmeer - Op zondag 23 sep-
tember kunnen 50.000 hard-
lopers meedoen aan de Dam 
tot Damloop. De ongeëvenaar-
de sfeer, de IJtunnel, één van de 
grootste Businesslopen ter we-
reld en het feit dat start en finish 
in twee verschillende steden lig-
gen, maken dit evenement zo bij-
zonder. De afstand is 10 Engel-
se Mijl, waaraan ook elk jaar een 
aantal wereldtoppers meedoet. 
Wil je ook een startbewijs be-
machtigen voor deze 16,1 kilo-
meter van Amsterdam naar Zaan-
dam? Train dan mee met Atle-
tiekvereniging Aalsmeer, want 
ook dit jaar organiseert AVA weer 
een serie trainingen ter voorbe-
reiding op de Dam tot Dam loop, 
inclusief een gegarandeerd start-

bewijs voor de Dam tot Dam-
loop met een bevoorrechte start-
positie. Voor velen is het een uit-
daging om deze bijzondere loop 
een keer te volbrengen. Dit kan 
echter niet zomaar en vraagt 
een serieuze voorbereiding. De-
ze voorbereiding richt zich op de 
iets gevorderde hardloper, niet 
voor de echte beginners. De le-
den van AVA gaan ervan uit dat 
deelnemers aan deze trainingen 
zonder problemen drie kwar-
tier kunnen hardlopen. De eerste 
training en kennismaking vindt 
plaats op zondag 24 juni om 9.00 
uur op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan. Daarna worden weke-
lijks op dezelfde tijd duurlopen 
gestart vanaf de parkeerplaats 
bij de camping van het Amster-

oordweg. De wandeling is voor 
iedereen (man/vrouw, jong/oud) 
die zin heeft om lekker te lopen, 
anderen te ontmoeten; gezel-
lig en gezond. Na de wandeling 
is er koffie en thee bij de startlo-
catie. Om op de hoogte te blijven 
van de wandelingen en voor vra-
gen kan een e-mail gestuurd wor-
den naar opstapmetoosterkerk@
hotmail.com. Weet je welkom en 
wandel mee met de initiatiefne-
mers Anne Marie van Elswijk en 
Ina van Willegen.

damse bos. Er wordt in drie ver-
schillende tempo groepen gelo-
pen. De duurlopen worden uit-
gebreid totdat alle deelnemers 
in staat zijn om de Dam tot Dam-
loop met succes te volbrengen. 
De kosten bedragen 90 euro per 
deelnemer, inclusief startbewijs 
voor de Dam tot Damloop. Let op: 
er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar, dus schrijf je snel in, 
want vol is vol. Enthousiast? Meld 
je voor 15 mei per e-mail aan bij:  
marjanginkelvan@gmail.com.
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Net zo racen als Max Verstappen!
Piepjong racetalent Max Sudurski 
ontpopt zich nu al als coureur

Kudelstaart - Sinds Max Verstap-
pen in de Formule 1 racet, zijn 
er veel jonge kinderen geïnspi-
reerd om ook te gaan racen in de 
kartsport. Max Sadurski, pas ze-
ven jaar oud, liet zondag zien wat 
voor karttalent hij is. De snelle rij-
der uit Kudelstaart reed tijdens de 
eerste ronde van het BNL-kampi-
oenschap naar de derde plaats in 
het dagklassement in de Micro-
max-klasse. Daarmee bewees hij 
zich als één van de jongste rij-
ders van allemaal staande te kun-
nen houden in een internationaal 
deelnemersveld. Max was enigs-
zins verbouwereerd door zijn uit-
stekende prestatie op het circuit 
van Genk. “Ik ben blij. Ik vind het 
leuk dat ik het podium heb ge-
haald”, zei de rijder van MdB Mo-
torsport bescheiden. “Ik heb al 
een drie keer eerder op het podi-
um gestaan. Dat was tijdens wed-
strijden van de kartschool van 
Kartcentrum Lelystad.”

“Meteen heel leuk”
Daar begon Max een dik jaar ge-
leden met zijn sport. Zijn vader; 
een groot Formule 1-fan werd ge-

inspireerd door Max Verstappen. 
“Papa zei dat we gingen karten. 
Ik zei: wat is dat? En hij zei: dat is 
een soort rijden in een klein race-
autootje. Dat leek me heel leuk. 
Ik ben daar toen samen met mijn 
zus gaan rijden. Het was voor ons 
allebei de eerste keer en ik vond 
het meteen heel leuk. Ik vond 
het leuk zelf te rijden, en dat ik 
zelf mocht sturen. En de snel-
heid, ja, die vond ik ook super. Ik 
zei op dezelfde dag tegen papa 
dat ik op karten wilde. Hij heeft 
toen een Parolin Rocky-kart voor 
me gekocht. Daarna zijn we veel 
gaan rijden. Eerst alleen in Lely-
stad, daarna ook in Berghem.”

Echte wedstrijdsport
“Max Verstappen is ook met kar-
ten begonnen toen hij zo klein 
was”, vervolgt de 7-jarige Max uit 
Kudelstaart. Net als nu grote Max 
rolde kleine Max ook al snel de 
echte wedstrijdsport in. Sinds dit 
seizoen rijdt de Kudelstaarter op 
een tweetaktkart met topsnelhe-
den van tegen de 90 à 100 kilo-
meter per uur. Max Sadurski doet 
mee aan het Nederlands kampi-

oenschap en het Benelux-kam-
pioenschap, waarin hij uitkomt 
in de Micromax-klasse. Dit is echt 
de professionele kartsport, niet 
vergelijkbaar met het indoorkar-
ten. Dat hij met dit hogere niveau 
geen moeite heeft, bewees hij 
zondag op de Belgische baan. Hij 
werd derde, derde, vierde en der-
de in de achtereenvolgende vier 
races en verzekerde zich zo van 
de derde podiumplaats. “Het was 
echt een leuk weekend, het ging 
goed. Ik had hier ook al eerder ge-
reden, dus ik kende de baan al. Ik 
vind het een leuke baan. Hij heeft 
veel bochten, zoals bochten die je 
volgas kunt nemen, en een lang 
recht stuk.”

Derde plaats
Dat Max snel was in Genk bleek 
weldra. Hij voelde zich tijdens de 
trainingen goed in de kart, al wist 
hij wel dat er nog het één en an-
der aan de afstelling moest ge-
beuren om vooraan te kunnen 
meedoen. Zo gezegd zo gedaan. 
Daarna reed hij een prima kwali-
ficatie. De jonge Noord-Holllan-
der snelde daarin naar de vierde 

plaats en verschafte zich zo een 
mooie uitgangspositie voor de 
eerste race van het weekeinde. 
Max: “Ik had de vierde plek niet 
meer verwacht, dacht dat ik niet 
snel genoeg was voor die plek. Ik 
was dus blij met de vierde tijd.”
Dat die tijd een goede weerspie-
geling was van de krachtsverhou-
dingen in de wedstrijden, werd 
snel duidelijk. Tijdens de eerste 
race op zaterdag werd hij derde, 
een wapenfeit dat hij in de twee-
de race herhaalde. Een dag later 
werd hij tijdens de tweede kwali-
ficatie opnieuw vierde en tijdens 
de eerste race van de zondag was 
dat óók zijn resultaat. Tijdens de 
tweede race van de dag slaag-
de hij erin iemand in te halen om 
de derde plaats vervolgens knap 
vast te houden. Zo kwam hij voor 
de derde keer in vier wedstrijden 
als derde over de finish en had 
hij zich verzekerd van de derde 
plaats in het totaalklassement. “Ik 
ben er heel blij mee”, zei Max na 
afloop. Over een kleine twee we-
ken komt hij weer in actie. Dan 
op het circuit van Berghem waar 
de tweede ronde van het Neder-
lands kampioenschap wordt ge-
houden. Het is een baan die Max 
goed kent. Hij trainde er al eer-
der. “Ik vind het een leuke baan. Ik 
heb er nu al zin in om daar weer 
te rijden”, besluit het piepjonge 
racetalent
Foto’s: Bas Kaligis

Solextour op Bevrijdingsdag
Kudelstaart - Op zaterdag 5 mei 
houden de Solexvrienden uit Ku-
delstaart en De Kwakel hun eer-
ste toertocht van 2018. De dag 
staat in het teken van bevrijdings-
dag. De rit komt langs een groot 
aantal herdenkingspunten in de 
regio. Er wordt stil gestaan bij die 
plekken en er zal iets over verteld 
worden. Ook is er een rondlei-
ding door het Crash Luchtoorlog- 
en Verzetsmuseum in Aalsmeer-
derbrug. Iedereen met een Solex, 
of ander oud brommertje wat er 
een beetje op lijkt, kan meedoen 
aan deze tocht. De dag wordt ge-
start met koffie en koek. Onder-
weg wordt er gezamenlijk ge-
luncht en aan het einde van de rit 
is er de gebruikelijk ‘nazit’.
Vanaf half tien in de ochtend wor-
den de deelnemers ontvangen 

en om half elf precies start de rit. 
Rond vier uur verwacht de groep 
te finishen. De start- en eindloca-
tie is bij Joop en  Ria  van Leeu-
wen aan de Kudelstaaartseweg 
165. Voor informatie kan contact 
opgenomen worden met Frans 
via: 06-22808708 .

Rijdende wandeling met 
Bosmobiel in het Bos
Amstelland - Stap in de Bosmo-
biel op dinsdag- of woensdag-
middag om 13.30 uur. Geniet van 
het mooie en gevarieerde uitzicht 
in het Amsterdamse Bos. De rij-
dende wandeling is geschikt voor 
mensen die minder mobiel zijn. 
De eerste rit van de bosmobiel is 
op dinsdag 1 mei en de laatste rit 
is op woensdag 26 september.
Kosten: € 15,- per persoon, inclu-

sief koffie/thee en gebak. Start 
en betaling van de ritten is bij 
De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Er 
kunnen per rit 10 mensen mee, 
dus vooraf aanmelden is een ver-
eiste. Dit kan telefonisch via 020-
5456100, via de website www.
amsterdamsebos.nl of in De Bos-
winkel, iedere dinsdag tot en met 
zondag geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.

Controle op veiligheid en kwaliteit
Zwemseizoen start 1 mei
Amstelland - Het zwemseizoen 
start dit jaar officieel op dins-
dag 1 mei en loopt tot 1 okto-
ber. In Noord-Holland zijn ruim 
150 officiële zwemplekken waar 
de veiligheid en de waterkwali-
teit regelmatig worden gecon-
troleerd. Actuele informatie over 
de zwemplekken staat ook dit 
zwemseizoen weer op de websi-
te www.zwemwater.nl.

Officiële zwemplekken
Tussen 1 mei en 1 oktober 2018 
wordt minimaal één keer per 
maand de waterkwaliteit van of-
ficiële zwemplekken gecontro-
leerd. Bij incidenten wordt dat 
nog vaker bijgehouden. Een 
waarschuwing, negatief zwem-
advies of zwemverbod wordt af-
gegeven als de waterkwaliteits-
metingen daartoe aanleiding ge-
ven. Tijdens de waterkwaliteits-
controles wordt gekeken naar 
de aanwezigheid van schadelijke 
blauwalgen, parasieten en bacte-
riën. Vooral blauwalgen kunnen 

in de zomermaanden voorkomen 
in het oppervlaktewater.
Bij alle officiële zwemplekken 
staan publieksinformatieborden 
met daarop onder andere een 
plattegrond, aanduiding van mo-
gelijke vervuilingsbronnen, de 
waterkwaliteitsklasse en de ver-
boden die gelden. Actuele infor-
matie over de waterkwaliteit en 
veiligheid staat tijdens het zwem-
seizoen op de website. U kunt 
hiervan ook de apps downloaden 
via de App Store (voor iOS) of de 
Playstore (voor Android). Vragen 
over zwemwater? Bel tijdens kan-
tooruren het algemene telefoon-
nummer van de RUD NHN: 088-
1021300.Negatieve zwemadvie-
zen en zwemverboden worden 
bovendien gemeld via Twitter: @
ZwemwaterRUDNHN. De toezicht 
op de waterkwaliteit, hygiëne en 
veiligheid van deze zwemloca-
ties wordt, namens de provincie 
Noord-Holland, uitgevoerd door 
de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord.

Verkoop op vrijmarkt Koningsdag
Acties TeamTimmerman 
voor Dag van je Leven
Aalsmeer - Na een jaar van af-
wezigheid staat TeamTimmer-
man weer op de vrijmarkt in de 
Zijdstraat op Koningsdag vrijdag 
27 april en dit jaar voor de Stich-
ting Dag van je leven. Deze lokale 
stichting zet zich in voor mensen 
met een verstandelijke beper-
king. Ze organiseert onder ande-
re de jaarlijkse botendag en het 
grote feest tijdens de Feestweek 
Aalsmeer. Maar ze laat ook wen-
sen in vervulling gaan van groe-
pen of personen. Alles om deze 
speciale doelgroep te laten stra-
len. TeamTimmerman vindt dit 
een mooi doel en geeft ze graag 
een steuntje in de rug.
Op de TT-stand een grote ver-
scheidenheid aan producten ge-

leverd door verschillende spon-
soren. Planten, bloemen, pot-
ten, vazen en ook zijn er weer ve-
le mooie spullen van zolder ge-
haald. 

Proefles in Cessna 172
Tevens is er een mogelijkheid op 
het winnen van een proefles vlie-
gen in een Cessna 172. De win-
naar mag achter de stuurknuppel 
plaatsnemen naast de instruc-
teur en nog twee extra passagiers 
meenemen.
Kom vrijdag naar de stand en 
neem een kijkje, waag een gokje 
of koop iets voor het goede doel. 
De opbrengst van deze Konings-
dag komt geheel ten goede aan 
Stichting Dag van je Leven.

Mooie prestaties bij 
warme Westeinderloop
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
22 april is bij Atletiekvereniging 
Aalsmeer de jaarlijkse Westein-
derloop gehouden. Net als voor-
gaande jaren kon er worden mee-
gedaan aan een 10 of een 5 kilo-
meter. Voor de jeugd t/m 12 jaar 
was er de 1 kilometer baanloop. 
Nieuw dit jaar was een G-run in 
samenwerking met Ons Twee-
de Thuis. Zondagochtend scheen 
de zon uitbundig en werd het de 
warmste 22 april ooit. Voor het 
publiek prima omstandigheden, 
voor de hardlopers was het erg 
warm. Maar dat mocht de pret 
niet drukken. Ruim 200 hard-
lopers kwamen op het evene-
ment af.  Om kwart over tien gin-
gen ruim 50 cliënten en begelei-
ders van Ons Tweede Thuis van 
start in de G-run 1 kilometer. Er 
werden twee en een halve ron-
de gelopen op de atletiekbaan 
om vervolgens een mooie me-
daille te verdienen. Verder was er 
een beker voor de 3 snelste da-
mes en heren. Om half elf ston-
den de jongens en meisjes tot 
en met 12 jaar klaar dezelfde af-
stand. Bij de meisjes van 5 t/m 8 
jaar was Saartje Rewijk het snelst 
met 4:07 gevolgd door Feline van 
der Vaart met 4:35 en Marluna 
Wekx met 4:46. Bij de meisjes van 
9 t/m 12 jaar kwam Sam Bergsma 
als eerste over de finish met 4:07. 
Verder waren er helaas geen an-
dere meisjes in deze categorie. In 
de categorie jongens van 5 t/m 8 
jaar werd Kyan Bremer eerste met 
4:01. Naast hem op het podium 

stonden Mel Combee met 4:03 en 
Pelle Vis met 4:34. Bij de jongens 
9 t/m 12 jaar waren plek 1, 2 en 3 
voor respectievelijk Colin Alewijn-
se 3:31, Rink Rewijk 3:35 en Justin 
Alewijnse 3:43. Daarna kwam de 
5 kilometer. Bij de dames tot 45 
jaar won Nadine Duursma met 
24:12 gevolgd door Adriana Su-
son met 24:29 en Sandra van Bij-
lert met 25:29. Bij de dames 45+ 
was het podium voor Yildiz Kurt 
23:47, Liesbeth Witpeerd 26:30 en 
Caroline Trock 29:23. Bij de heren 
tot 45 jaar waren posities 1-3 voor 
Arjen Kroder 18:38, Wessel Heil 
18:57 en Milan Biesheuvel 20:17 
en bij de heren 45+ voor John 
van Laar 21:01, Toon Ligtenberg 
23:14 en Sjaak Smit 24:51. Tot slot 
de 10 kilometer. Bij de dames tot 
45 jaar won Elsbeth van der Lin-
den met 49:24 gevolgd door Eva 
van Ee in 50:16 en Eefa Doyle in 
52:38. Bij de dames 45+ was het 
podium voor Martine de Jong 
48:30, Marjan van Ginkel 49:11 en 
Esther Visscher 49:42. Bij de heren 
tot 45 jaar waren posities 1-3 voor 
Tomasz Majkowski 38:45, Ste-
fan Wolkers 39:05 en Klaas Smit 
39:06. Bij de heren 45+ voor Theo 
Woldberg in 38:48, Sander Speek-
enbrink 40:24 en Remco Metse-
laar 41:21. 
De Westeinderloop 2018 is weer 
een succesvol evenement ge-
weest. De organisatie bedankt 
sponsors en de vele vrijwilligers. 
Kijk voor meer informatie, foto’s 
en de volledige uitslag op www.
avaalsmeer.nl

Postduivenvereniging de Telegraaf
Cees van Vliet winnaar 
vlucht vanuit Asse-Zellik
Aalsmeer - Zaterdag 21 april was 
de derde vlucht voor het Vites-
se kampioenschap. Ondanks het 
mooie weer dat voorspeld was, 
viel dat in de ochtenduren toch 
bar tegen. Nederland was om 
10.30 uur schoon (van mist en 
laaghangende bewolking), maar 
in België was dat nadat de tem-
peratuur was opgelopen tot rond 
de 20 graden pas rond 11.30 uur. 
Om 11.45 uur kon dan eindelijk 
het sein tot lossen worden gege-
ven, en vertrokken de duiven in 
rap tempo tegen de Noord Oos-
ten wind in richting huis (hok).
De gemiddelde afstand was 157 
kilometer. 

Om 13.44.14 uur landde de 17-
286 van Cees van Vliet in Ku-
delstaart op het hok. Ondanks te-
gen wind en warm weer maakte 
deze duif 1295,720 meter per mi-
nuut (ruim 78 kilometer per uur) 
en werd daarmee eerste in P.V. de 
Telegraaf, eerste in Rayon 4 met 
2883 duiven in concours, en zes-
de van 16.230 duiven in de Afde-
ling. Tweede werd Piet v.d. Me-
ijden uit Aalsmeerderbrug, en 
derde John van Duren uit Amstel-
veen. De uitslag van de vlucht As-
se-Zellik met 475 duiven en 17 
deelnemers:
1.  C. van Vliet Kudelstaart
2.  P. v.d. Meijden 

 Aalsmeerderbrug
3.  J.H. van Duren Amstelveen
4.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
5.  W. Wij�e De Kwakel
6.  Gerard & Lies v.d. Bergen 
 Kudelstaart
7.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 

Aalsmeer
8.  A.J. van Belzen Kudelstaart

9.  L. v.d. Sluis Uithoorn
10.  Comb. Baas & Berg De Kwakel
11. D. Baars Kudelstaart
12. J.A. van Dijk Aalsmeer
13. A. v.d. Wie Aalsmeer
14. Darek Jachowski Mijdrecht
15. Tim Rewijk De Kwakel
16. Th. v.d. Wie Aalsmeer
17. M. de Block Aalsmeer
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Opbrengst totaal 2.718,54 euro!
Rijsenhout Run voor ALS 
een groot succes
Rijsenhout - De vijfde editie van 
de Rijsenhout Run was zondag 15 
april een groot succes. Deze edi-
tie was er naast de 5 en 10 kilo-
meter en de sponsorloop ook een 
wandeltocht van 5 kilometer uit-
gezet. Dit alles om zoveel moge-
lijk geld op te halen voor Stich-
ting ALS. Om 10.00 uur werd het 
startschot gegeven voor de 10 ki-
lometer, gevolgd door de 5 kilo-
meter. Om 10.30 uur was het de 
beurt aan de wandelaars om het 
prachtige parcours te verkennen 
dat deels over het terrein van Van 
der Valk gelopen mocht worden. 
Kinderen konden zich tussendoor 
vermaken met de sport- en spel-
materialen van Team Sportser-
vice Haarlemmermeer. 
De sponsorloop voor de kinde-
ren van het basisonderwijs vorm-
de het sluitstuk van deze prach-
tige dag, die geheel in het teken 
stond van het ophalen van zoveel 
mogelijk geld voor Stichting ALS.
Voor deelname aan de run en het 
wandelen werd 1 euro per kilo-
meter gevraagd en voor de spon-

sorloop zijn de kinderen bij al-
le familie, vrienden en bekenden 
langs geweest, om zich voor een 
zo hoog mogelijk bedrag te la-
ten sponsoren. Met in totaal 161 
deelnemers op alle onderdelen, is 
er dus geweldig mooi bedrag op-
gehaald voor Stichting ALS. 

Ontzettend trots
In totaal hebben er 161 men-
sen deelgenomen aan dit evene-
ment met een totaal opbrengst 
van 2.718,54 euro! Nog nooit is er 
bij de Rijsenhout Run zoveel geld 
op gehaald. De organisatie is dan 
ook ontzettend trots op alle deel-
nemers en andere donateurs die 
geld hebben gegeven, zodat er 
meer onderzoek kan komen naar 
deze verschrikkelijke ziekte. De 
organisatie bedankt alle sponso-
ren die mee hebben geholpen 
om dit mogelijk te maken. Houd 
de website in de gaten voor de 
volgende editie, want de voorbe-
reidingen beginnen alweer snel. 
Kijk voor meer informatie en fo-
to’s op: www.rijsenhoutrun.nl

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Erik Jan één, Chris twee en 
Martin drie bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen vrij-
dag was de laatste speelavond 
van de dartclub Poel’s Eye in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. Mar-
co Cornelisse was in grote vorm, 
hij won met sterk spel overtui-
gend de speelavond. Marco was 
dit seizoen drie keer aanwezig en 
behaalde alle keren de finale, en 
won daar twee van. Met slechts 
drie optredens kon hij de Top 
Tien van de eindstand van het 
seizoen niet meer bereiken, dit in 
tegenstelling tot zijn tegenstan-
der (Martin Bax) in de finale. Mar-
tin verdedigde met verve zijn der-
de positie in de ranking. Hij pakte 
deze avond zelfs twee keer twee 
bonuspunten door de hoogste 
uitgooi van de avond (141) te 
gooien én door de laatste peri-
ode titel te pakken (zijn tweede 
periode titel dit seizoen!). Uitein-
delijk kwam Martin zelfs slechts 
twee punten tekort voor de niet 
meer verwachte tweede plaats 
in de ranking, die nu ging naar 
Christopher Brouwer. Chris had 
een sterk seizoen, zo had hij het 
hoogste gemiddelde punten van 
de Top Tien, maar was goed be-
schouwd net één keertje te wei-
nig aanwezig voor het kampioen-
schap. 
Zodoende prolongeerde Erik Jan 
Geelkerken zijn titel, een uitmun-
tende prestatie! Tibor Hogervorst 
had lang uitzicht op een podi-
umplaats, maar moest uiteinde-
lijk genoegen nemen met de vier-
de positie. Ronald Baars (5de), 
Gilbert van Eijk (6de), Danny de 
Hartog (7de) en John Guldemond 
(9de) consolideerden allen knap 
hun notering in de Top Tien. Om 

de onderste plaatsen werd echter 
nog op het scherpst van de snede 
gestreden. Doordat Huib Gootjes 
nipt verloor van zijn directe con-
currenten Ilona van Emden (8ste) 
en Remco Maarse (10de) was de 
laatste beslissing gevallen. Ove-
rigens gaat er nog een eervolle 
vermelding naar Mimoun Hauo-
li, hij had met 164 de hoogste uit-
gooi van het seizoen.

Blind Koppel Toernooi
Hiermee was het seizoen ten ein-
de. Het seizoen kende twee ver-
nieuwingen. De nieuwe verlich-
ting (led surround verlichting) en 
de (vijf ) periode kampioenschap-
pen (over telkens drie speelavon-
den). Hoewel dit geslaagd leek 
vertaalde dit zich niet in een ho-
gere opkomst, deze was gemid-
deld met 34 iets lager dan de 
voorgaande jaren. Toch gaat de 
Poel’s Eye met goede moed na de 
zomer weer van start. Het seizoen 
is trouwens nog niet helemaal 
voorbij want over drie weken op 
zaterdag 19 mei is nog het Blind 
Koppel Toernooi in het Dorps-
huis. Bij dit toernooi worden de 
deelnemers telkens aan een an-
dere maat gekoppeld, dit is al-
tijd een zeer gezellig toernooi. Ie-
dereen kan zonder opgave voor-
af meedoen, de Poel’s Eye is geen 
besloten club, laagdrempelig en 
geschikt voor alle niveaus; hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. 
Jong, oud, man en vrouw zijn 
welkom. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro per persoon en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. Kijk voor meer 
informatie op www.poelseye.nl.

De Top Tien van het seizoen, met links kampioen Erik Jan Geelkerken.

Op 1 mei richting Nieuwveen
Fietsen met PCOB senioren
Aalsmeer - Op 3 april was het 
voor het eerst dit jaar heer-
lijk fietsweer. En het was de eer-
ste fietsdag van de PCOB senio-
ren. Mooier kon het haast niet. 
Met 16 deelnemers ging de 
groep op pad. De tocht ging via 
het Aalsmeerse Nieuw Oostein-
de en de Amstelveense Westwijk 
langs het spoor naar de Kal�es-
laan. Vandaar langs de prachti-
ge noordkant van de Bosbaan. 
Vandaar fietste de groep kriskras 
door het ontluikende bos naar 
Bovenkerk. Via de rustige Horn-
weg tot slot weer op Aalsmeer 
aan. Een aantal fietsers rook de 
stal en zette er de sokken in. An-
deren sloegen onderweg af om 
naar huis te gaan. 
Op dinsdag 1 mei staat de twee-
de fietstocht van de PCOB senio-
ren op het programma. Dan gaat 
de groep door de weilanden rich-
ting Nieuwveen. Bij het thee-
huis van Huize Ursula, Villa Kakel-
bont, wordt afgestapt voor koffie 
of iets anders. Waar de groep pre-
cies langs fietst bepalen de heren 

en dames op het laatste moment: 
wegwerkzaamheden zijn op dit 
moment populair en ze verschij-
nen zomaar. En op de terugweg 
zoveel mogelijk wind in de rug 
dat staat de fietsers wel aan. 
De start is, zoals altijd, om 13.30 
uur bij het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. U hoeft zich niet 
aan te melden. Hebt u een vriend 
of vriendin die eens mee wil fiet-
sen: ze zijn van harte welkom. De 
fietstocht is tussen de 25 en 35 ki-
lometer lang. 
Heb je wat moeite om de snelheid 
bij te houden zorg dan dat je voor 
in de groep fiets. Met groepsfiet-
sen is het net als bij colonne rij-
den met auto’s: de voorsten fiet-
sen regelmatig en langzaam. De 
achtersten moeten, na iedere ver-
traging voorin, extra afremmen 
en daarna hard fietsen om weer 
bij te komen. Laat je eigen accu 
en die van je fiets op en ga mee 
op dinsdag 1 mei. Bel voor meer 
informatie naar Jan Westerhof via 
06-22350307 of neem contact op 
via mail: jan@westerhof50.nl.

Bridgecompetitie in Crown Studio’s
Bert en Hans kampioen 
bij BC Onder Ons
Aalsmeer - De slotdrive van 
Bridgeclub Onder Ons verliep he-
laas niet zoals gehoopt. Tijdens 
de tweede ronde bleek dat er 
iets was misgegaan met de inde-
ling. Dit kon jammer genoeg niet 
meer worden hersteld. Er werd 
besloten om dan maar ‘umsonst’ 
te bridgen, jammer, maar dat kan 
gebeuren. Er is dus geen uitslag. 

Na het kaarten werden de kampi-
oenen bekend gemaakt. Voor het 
begin van de laatste zes wekelijk-
se periode stond al vast wie met 
de eer zouden gaan strijken. Eer-
ste en dus kampioen zijn gewor-
den: Bert Huiskes en Hans Visser. 
Zij behaalden 54 punten. Twee-
de met 44 punten werden Trees 
de Jong en Hans Pothuizen. Op 
de derde plaats werd beslagge-
legd door Christa Leuven en Ri-
ta Ritzen met 43 punten. Tevens 
werden de vaste invallers Em-
my en Gerard van Beek bedankt 
voor hun medewerking. Op me-
nig speelavond kon zo worden 
voorkomen dat met een oneven 
aantal paren moest worden ge-

speeld. Tot slot was er voor ieder-
een een mooie plant.

Vanaf 9 mei is er gelegenheid 
tot vrij bridgen in de Crown Stu-
dio’s aan de van Cleeffkade 15. In-
schrijven vanaf 19.15 uur. Kosten 
2.50 euro per persoon. Neem wel 
uw NBB-lidmaatschapsnummer 
mee anders zal er 50 eurocent 
moeten worden gevraagd in ver-
band met bondsafdracht.

17e Kroegentocht
Op 22 september organiseert 
Bridgeclub Onder Ons de 17e 
kroegentocht. Start in De Oude 
Veiling in de Marktstraat. De kos-
ten hiervan bedragen 45 euro per 
paar en dienen bij inschrijving te 
worden voldaan. Nadere informa-
tie is vermeld op het inschrijffor-
mulier. Inschrijfformulieren zijn 
verkrijgbaar bij Trees de Jong (na 
1 mei) Apollostraat 38, tel. 0297-
324294, Joris van der Zwaard p/a 
Dierenspeciaalzaak in de Zijd-
straat 71, tel. 0297-368437 en 
Ariette Tromp Ringvaartzijde 35, 
tel. 06-45304436.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 2 wint ook 
de laatste wedstrijd
Aalsmeer - Het al gedegradeerde 
Bloemenlust 1 speelde de (voor-
lopig) laatste wedstrijd in de 3de 
klasse in Hoofddorp tegen HTC 
7. De wedstrijd verliep zoals de 
meeste ontmoetingen in deze 
competitie; veelal leuke, gelijk 
opgaande partijen, maar uitein-
delijk trokken de Aalsmeerders 
aan het kortste eind. Met als uit-
schieter daarbij de tweede par-
tij van Johan Berk, die na een 2-0 
achterstand nog een vijfde game 
wist af te dwingen, maar deze on-
danks diverse matchpoints nipt 
verloor (11-8, 21-19, 0-11, 12-
14, 20-18). Ook zijn laatste partij 
ging in vijven verloren. Ed Cou-
wenberg redde de eer door knap 
spelend een tegenstander te ver-
slaan. Samen met Bart Spaarga-
ren kwam hij in het dubbelspel 
net tekort (11-9, 11-9, 12-14, 11-
9). Ook al gingen veel partijen in 
de 3de klasse redelijk gelijk op, 
met winstpercentages van 27% 
(Johan), 26% (Bart) en 20% (Ed) 
moet Bloemenlust 1 het volgend 
seizoen weer in de 4de klasse 
gaan laten zien. 

Knap tweede geworden
Bloemenlust 2 won overtuigend 
met 2-8 bij Het Nootwheer 13, 
met een goede invalbeurt van 
Horst Krassen die twee zeges 

wist te boeken. Jan Spaargaren 
en Dirk Biesheuvel versloegen al 
hun tegenstanders in het enkel-
spel, maar het dubbelspel werd 
verrassend verloren. Bloemenlust 
2 is knap tweede geworden in 
de 4de klasse, op behoorlijke af-
stand van de kampioen Patrios 2, 
maar met een ruime voorsprong 
op de nummer drie, MEO 1. Jan 
scoorde het beste met 82% ge-
wonnen partijen, gevolgd door 
Dirk (75%) en Philippe Monnier 
(41%).

Laatste in poule
Bloemenlust 3 speelde de laat-
ste wedstrijd van de competi-
tie thuis tegen HTC 8. Irene Ger-
ritsma en Peter Velleman won-
nen allebei één enkel partij. Horst 
Krassen verloor door een blessu-
re al zijn partijen. Het dubbelspel 
werd door Peter en Irene in vier 
games verloren. Irene speelde al 
haar enkel partijen in vijf games. 
Eindresultaat: 2-8. Bloemenlust 3 
is laatste geworden met 29 pun-
ten, waarvan 27 in enkelspel par-
tijen en 2 dubbelpartijen. Horst 
won 13 enkelspelen (43%), Pe-
ter won er 8 (30%), Irene was 6 
maal succesvol (20%) en Frans 
Ravensteijn kwam niet tot winst, 
maar hij had ook maar 1 wedstrijd 
meegedaan.

Kale Nel winnaar van 
klaverjasseizoen RKDES
Kudelstaart - Na vijf avonden en 
vijftien potten klaverjassen is het 
seizoen 2017-2018 bij RKDES op 
vrijdag 20 april afgesloten. Het 
was spannend tot de laatste ron-
de, maar uiteindelijk heeft het 
team Kale Nel het seizoen gewon-
nen met totaal 49.112 punten. Dit 
komt neer op 1.637 punten per 
ronde. De tweede prijs ging naar 
het team DES Illusie met 48.650 
punten. De derde prijs was voor 
The Yankees met 47.627 punten. 
Niemand ging met lege handen 
naar huis, want de organisatoren 
hadden voor alle 84 deelnemers 
een prijs geregeld. De meeste 
prijzen zijn beschikbaar gesteld 

door kwekers, winkeliers en hore-
ca gelegenheden uit Kudelstaart 
en Aalsmeer, waarvoor hartelijk 
dank natuurlijk.
De hoogste pot van de laatste 
avond werd gekaart door het 
team Harte’s Heertjes en Vrouwe-
kes met 2378 punten en dat was 
tevens de hoogste pot van het 
hele seizoen. De laagste score van 
afgelopen vrijdag en ook van het 
hele seizoen ging naar het team 
Heilige Bavo met 674 punten.
Ook volgend seizoen gaan weer 
vijf klaverjasavonden georgani-
seert worden bij RKDES. Opgeven 
kan nu reeds bij de bekende aan-
meldpunten.

Laatste competitieavond Sjoelclub
Winst voor Astrid, Hans, 
Elisa en Thomas
Rijsenhout - Op de laatste com-
petitie avond van Sjoelclub Rij-
senhout zijn er geen wereld-
schokkende uitslagen te vermel-
den. In de hoofdklasse was het 
wederom Thomas van Brakel die 
zo als gewoonlijk winnaar is ge-
worden, met op gepaste afstand 
Arnold v.d. Linden als tweede en 
op de derde plaats Lineke van 
Brakel. In klasse A is Elisa Arend-
se eerste geworden met op en-
kele punten afstand als tweede 
Nel Joore. Leo van Faassen moest 
ditmaal genoegen nemen met 
plek drie. Hans Schijf was weer de 
sterkste in de B.klasse. Het wordt 
tijd dat hij een klasse hoger gaat 
spelen. Willem Romijn eindigde 
op plaats twee en Jannie van der 
Laarse is derde geworden. In de C-

klasse was het weer Astrid Over-
beek die eerste is geworden, met 
op plaats twee gezamenlijk An-
nie van ´t Zelfde en Henny van der 
Neut met een nieuw persoonlijk 
record. Als derde eindigde Map 
Ebbinge ook met een mooie sco-
re Vanavond, donderdag 26 april, 
word er met een gezellige avond 
met een hapje en een drankje, en 
de bekendmaking van de beker-
winnaars het seizoen 2017-2018 
afgesloten. Aanvang is 18.00 uur 
in De Reede in de Schouwstraat. Mooie medailles voor 

trampolinespringers
Aalsmeer - Zaterdag 21 april 
sprongen de SV Omnia 2000 
springers van de AB-selectie hun 
eerste landelijke plaatsingswed-
strijd bij trampolinevereniging 
Triffis in Alkmaar. En hoewel de 
concurrentie groot was, ging Om-
nia toch met mooie medailles 
naar huis. Veel springers spron-
gen voor het eerst in een hoge-
re klasse, zij mogen dan ook ex-
tra trots zijn op hun prestaties. Zo 
sprong Finn-Julian Falk voor het 
eerst in de B selectie. Hij eindigde 
op een hele knappe derde plaats.
In het eindklassement voor de 
synchroonparen eindigden Fen-
no van Beek en Remco Schrier 
(TV Triffis), Finn-Julian Falk en 
Sem van Tol en Sabine Boegman 

en Madelief Wijkstra (TV Triffis) 
allemaal op de eerste plaats bin-
nen hun eigen categorie. Mel-
vin Dokter en Chris Moerman (TV 
Triffis), en Marlies Kok en Amber 
Rademaker eindigden op de der-
de plaats bij synchroon. Casper 
Dokter en Boris Claus hadden he-
laas minder geluk. Door een val 
van Casper eindigden zij op de 
laatste plaats. 
Deze AB-springers zijn ook nog 
van de partij tijdens de plaat-
singswedstrijden op 12 en 26 
mei. Na deze drie wedstrijden 
is bekend welke springers zich 
plaatsen voor het NK Trampoline-
springen op 23 en 24 juni in Rot-
terdam.
Foto: Remko Bon

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 27 april is er 
weer gewoon klaverjassen bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Ieder-
een is van harte welkom. Aanvang 
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur voor koffie, thee en inschrij-
ving. Het koppelkaarten op vrijdag 
20 april is gewonnen door Bert en 
Guda Kluinhaar met 5175 punten. 
Op twee zijn Piet Gortzak en Fred 
Maas geëindigd met 4883 punten 
en plaats drie was voor Tonny Fa-
vie en Kees Noordhoek met 4671 
punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Chris van Wijhe en Ko Ei-
kelenboom met 3798 punten.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos 
van de OVAK op woensdag 2 mei 
in het Parochiehuis in de Gerbe-
rastraat vanaf 14.00 uur. Het kaar-
ten op 18 april is gewonnen door 
Julia van der Laarse met 5762 
punten, gevolgd door Tom Ver-
laan met 5601 punten, Rudolf 
met 5333 punten en Rinus Bus-
kermolen met 5282 punten. 






