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Schade?
Welke schade?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer

Onderscheidingen voor zeven Aalsmeerders

Sinterklaas bij lintjesregen
Aalsmeer - Een heel bijzondere
gast vrijdagochtend 24 april in het
gemeentehuis tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Sinterklaas liet zich
zien en horen. Samen met twee Pieten arriveerde hij per brandweerwagen. Maar, deze ochtend ging
het natuurlijk niet om de goedheiligman, het ging om zeven inwoners die zich al vele jaren belangeloos inzetten voor hun medemensen. De jongste gedecoreerde was
Mike van der Laarse. De Multi-man
was de benjamin in het gezelschap.
En hij merkte dit zelf op: “Een lintje krijg je toch pas als je oud bent.”
Nee, dus. “Zelfs Sinterklaas vindt
dat jij een onderscheiding verdient”,
aldus burgemeester Jobke VonkVedder. Het was één van de laatste
bijeenkomsten waar zij officieel de
ambtsketting droeg en dat de burgemeester het moeilijk heeft met
haar naderende vertrek, bleek deze
ochtend. Ze werd emotioneel, maar
gelukkig waren daar Sinterklaas en
Mike Multi. Zij vroegen een luid applaus voor de burgemeester en haar
geweldige inzet voor Aalsmeer, bijna twee jaar lang. En er is waardering voor Jobke, zo bleek. Ze kreeg
een staande ovatie. De burgemeester noemde Mike van der Laarse,
die benoemd is tot lid van de Orde
van Oranje-Nassau, een onmisbare schakel in het verenigingsleven.
“Je bent gedreven, enthousiast, altijd vrolijk en hebt je hart op de goede plek.” Mike is onder andere voorzitter van handbalvereniging Fiqas,
zwemvereniging Meer Armslag, is
de drijvende kracht achter het populaire evenement Vuur en Licht op
het Water in september en ‘bemoeit’
zich met de intocht van Sinterklaas
in november. “Voor een niet zelf geregeld feestje, is het toch goed gelukt om jou naar het gemeentehuis
te lokken”, aldus Jobke Vonk. Mike

dacht in het gemeentehuis een vergadering te hebben en hij was niet
de enige, die met een smoes naar
het gemeentehuis was gelokt. Alle zeven wisten tot het moment dat
zij het gemeentehuis binnen stapten niet dat zij in het zonnetje gezet zouden gaan worden. De burgemeester vroeg de reden aan alle zeven. Ans de Kruijf is benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor haar langdurige inzet voor
de Karmelparochie en de stichting
Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA).
Zij kwam naar het gemeentehuis in
de veronderstelling dat de organist
van de kerk een lintje kreeg. “Een
duizendpoot en één van de motoren
van het culturele leven in Aalsmeer”,
aldus de burgemeester over ‘koninklijke’ Ans. Ook Ingrid Smit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was naar het gemeentehuis gekomen om Maxima
te kunnen zien. Maar nee, ze werd
zelf in de schijnwerpers gezet. Ingrid is al zeker veertig jaar onvermoeibaar actief als vrijwilliger voor
onder andere de huisvrouwenvereniging en de bridgeclub en tot
2012 heeft zij wekelijks maaltijden
rond gebracht voor Tafeltje Dek Je.
“Volgens uw zoon heeft u deze onderscheiding dubbel en dwars verdiend”, zo zei de burgemeester. “Het
is prettig werken met u, zeggen velen. U bent gastvrij en zorgzaam.”
100.000 Kilo kleding
Benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau is ook het echtpaar
Ria en Jan Amsing. Burgemeester
Vonk vroeg mevrouw Amsing naar
het podium te komen en zei daarbij:
“Doe mij een plezier, neem uw man
mee.” Ria en Jan zijn beloond met
een onderscheiding voor hun jarenlange inzet voor de samenleving.
Ze staan altijd klaar voor anderen.

Applaus ook voor Betty
De lintjesregen werd beëindigd
met felicitaties en een gezamenlijke proost met oranje champagne.
Er werd nog één keer applaus gevraagd voor de zeven nieuwe lintjesdragers én voor Betty van der
Vaart. Betty is vele jaren werkzaam
geweest op het secretariaat van
burgemeester en wethouders. Ze
heeft gewerkt met vier burgemeesters en alle vier (Joost Hoffscholte,
Pieter Litjens, Theo van Eijk en Jobke Vonk-Vedder) waren vorige week
aanwezig op haar afscheidsfeestje.
Betty gaat genieten van een welverdiend pensioen.

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
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www.hartelust.nl
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Zelfs met oud en nieuw, de jaarwisseling, vieren ze met de ouderen in het zorgcentrum en het echtpaar is al bijna 30 jaar actief voor
Sam’s Kledingactie. Zo’n 100.000 kilo kleding hebben ze deze jaren opgehaald en uitgezocht. Met vakantie gaan ze niet, er is altijd wel hulp
nodig. “U bent beiden van onschatbare waarde”, aldus de burgemeester. Ria en Jan waren naar het gemeentehuis gekomen, omdat ze
dachten een bespreking te hebben.
Eppo Kramer, die ook de Koninklijke versierselen opgespeld gekregen heeft, dacht naar de lintjesregen te gaan van een vriendin van
zijn vrouw. Toen hij z’n hele familie zag zitten, voelde hij wel nattigheid. Eppo is al ruim 30 jaar heel actief voor de hervormde kerk, heeft
jongerenwerk gedaan, maar is nu
vooral actief voor ouderen, helpt
bij kerkdiensten en is onder andere uitvaartleider. “Een getalenteerd
spreker”, zo zei Vonk. “Volgens uw
omgeving bent u heel betrokken,
warm, liefdevol en neemt u de tijd
voor anderen.” Bert van de Lagemaat had weinig tijd gehad om na
te denken waarom hij mee moest
naar het gemeentehuis. “Ik moest
m’n nette pak aandoen en daarna
zijn we gelijk weggegaan.” Ook bij
Bert viel het kwartje toen hij z’n familie zag zitten. Bert van de Lagemaat is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn jarenlange inzet voor het verenigingsleven en op kerkelijk gebied. “Bert
past op de centen en zo iemand kan
iedere vereniging en instantie goed
gebruiken”, memoreerde de burgemeester. Bert is actief voor het Oosterbad, de EHBO en de Trumpets of
the Lord. “Een gedreven en veelzijdige verenigingsman, die ook nog
goed kan luisteren”, aldus vrienden
en collega’s.

Door Jacqueline Kristelijn

Koffie, thee, fris, koekjes én gebak en ijs

Emotionele laatste Raad
voor burgemeester Vonk
Aalsmeer - Koffie, thee, fris en
koekjes zijn er altijd tijdens de vergadering van de Raad, maar donderdag 23 april waren er meer traktaties. Er stond voor iedereen een
vierkant gebakje klaar van de OSA
als dank voor een deel van de opbrengst van de Kika kledingcontai-

ners en er was ijs. Op deze lekkernij
trakteerden Bram Heijstek van HAC
en Robert van Rijn van de VVD. Ze
waren jarig geweest. Het ijs kwam
van de IJssalon in de Zijdstraat en
hiermee wilde HAC haar motie om
lokale ondernemers meer te betrekken bij gemeentelijke transacties

extra bekrachtigen. De Raad begon emotioneel voor burgemeester Jobke Vonk-Vedder. Ze kondigde haar afscheid aan. Ze was lovend over Aalsmeer en haar inwoners. “Aalsmeer is een geweldige
gemeente. Een ondernemersdorp
met een groot hart. Ik heb veel vrij-

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

GAMMA
Aalsmeer

elke zondag
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12.00 tot 17.00 uur

Lakenblekerstraat 49A | (0297) 32 67 51 | gamma.nl
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willigerswerk gezien en veel leuke
mensen ontmoet. U heeft voor altijd
een plekje in m’n hart.” Deze laatste
zin werd uitgesproken met een heel
dik brok in de keel.
Burgemeester Vonk heeft gezorgd
voor een beter contact en overleg
met de jongeren, die in Kudelstaart
voor overlast zorgden, kijkt terug op
een goede samenwerking met de
politie en brandweer, laat Aalsmeer
op financieel gebied gezond achter en heeft zich onder andere hard
gemaakt voor de sierteelt binnen
Greenport. Jobke werd voor haar inzet bedankt namens de nestor van
de Raad, René Martijn Hij sprak namens de gemeenteraad respect uit
voor haar moedige besluit. “Bijna
twee bewogen jaren met ook positieve kanten.” Hij ging in op het veranderde politieke klimaat na de verkiezingen. De verdeling 12 coalitie en 11 oppositie is, zo zei hij, niet
uniek. Er zijn meer gemeenten die
hiermee te maken hebben, onder
andere buurgemeente Amstelveen.
“De verhouding nu heeft de politiek

op scherp gezet, de politieke sfeer
is verstoord. Als burgemeester moet
u boven de partijen staan en gezag
uitdragen. Geen eenvoudig ambt,
zeker niet voor een beginnend burgemeester. Uw afscheid vinden wij
triest. U heeft veel goede dingen
gedaan, u toonde betrokkenheid,
inzet en belangstelling. U was een
ware burgermoeder en een goede gastvrouw. Wij wensen u succes in uw verdere carrière, wellicht
als burgemeester in een andere gemeente.” Jobke was zichtbaar aangedaan, maar bedankte wel: “Ik heb
het met liefde voor Aalsmeer gedaan!” Om het allemaal even te laten bezinken, werd 5 minuten pauze gehouden.
Wel gemist? Een bloemetje voor
Jobke Vonk-Vedder als afscheid van
bloemengemeente Aalsmeer! In ieder geval ter verzachting van de vele slapeloze nachten, die ze zei te
hebben gehad. Het kan nog. Net
aan, morgen vrijdag 1 mei is Jobke
definitief ‘burgermoeder’ af.
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Literair bij in Oost-Inn

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

KERKDIENSTEN
Zondag 3 mei
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met ds. Jan
Martijn Abrahamse. Tevens crèche
en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker: Frits
Rouvoet. Babyoppas, kinder- en tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
met prof. dr. H.G.L. Peels.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met br. Nico Eveleens. Collecte voor Wereldwerk. Opvang 0-4 jaar via oppas@dgaalsmeer.
nl.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met dhr. W.
van Bloemen. Organist: Leo Smits.
Om 18.30u. zangdienst met ds. J. Eschbach. Organist: Joshua Prins.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag dienst om 10u. met ds.
P. Vroegindeweij. Organist D. Vermeulen.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel.
326734. Voor spoedgevallen buiten
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoornaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172507400. www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 346721, www.ranzijndierenarts.nl
olGA
overleg lichamelijk
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, tel. 0203453429, www.olga-amstelland.nl
HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur
elke werkdag van 8.30-9.30
u, en op afspraak, tel. 326670.
Ouderenadviseur spreekuur di., do.,
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094.
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
VerloskunDiGen
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
AlArMnuMMer 112
www.112.nl

Om 19u. Baan7 jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten om
10u. met ds. P. Busstra uit Apeldoorn
en 16.30u. met ds. B.J. Eikelboom uit
Barendrecht.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering met M. van Zoelen. Zondag in Karmelkerk om 10.30u
eucharistieviering met L. Seeboldt
m.m.v. klein koor. Om 14u. Poolse
diensten met Krzysztof. Maandag 4
mei 19u. Oecumenische viering met
ds. J. van Dalen

Aalsmeer - Op 24 april heeft het
Jongeren Rode Kruis een geweldige
activiteit voor mensen met een beperking georganiseerd! Een disco in
Feesterij de Bok met als thema Animal party! Er kwamen ongeveer 60
gasten, die zich al een hele tijd verheugden om te komen! Er kwamen
zelfs gasten van ver voor deze spetterende disco!
Eerst hadden alle vrijwilligers de
zaal mooi versierd en voorbereid in
het thema. Om 19.30 uur kwamen
de gasten, ze kregen een welkoms
drankje en werden vrolijk verwelkomd door de huis dj van Feesterij
de bok! Er mochten ook verzoekjes

worden gegeven en daar werd goed
gebruik van gemaakt! Tijdens het
feest werd er geschminkt en konden er leuke foto’s gemaakt worden in het thema! De gasten kwamen in hun leukste dieren outfits
en hadden echt hun best gedaan
om er tip top uit te zien! De vrijwilligers zelf hadden zich ook opgetut
en vonden het hartstikke gezellig!
Zanger Harm zong nog samen met
zijn dochter prachtige liedjes en ook
een aantal gasten stonden te zingen en dansen op het podium! Na
afloop kregen de gasten nog mooie
dieren ballonnen en gingen ze vrolijk naar huis!

Ook vrijwilliger
worden?

het is niet noodzakelijk. Wat telt is
dat u graag iets voor een ander betekent. Zeker nu het weer mooier
wordt, willen ook deze mensen er
graag op uit. De Coördinator Vrijwilligers maakt graag kennis met
u. Samen bespreekt u wat u wilt en
wie het best bij u past. Een match
op maat dus! Mantelzorg & Meer
biedt u training, professionele begeleiding en onkostenvergoeding.
Voor informatie en aanmelden kunt
u contact opnemen met Mantelzorg
& Meer via 020-3335353, via e-mail
info@mantelzorgenmeer.nl of bezoek www.mantelzorgenmeer.nl.

Aalsmeer - De roep om vrijwilligers klinkt steeds luider. Dat merkt
Mantelzorg & Meer dagelijks. Wilt u
zich inzetten voor mensen met een
chronische ziekte of een beperking?
Even naar buiten, samen boodschappen doen, thuis koffie drinken en praten of samen een leuke
activiteit ondernemen. Het is fijn als
u een zorgachtergrond heeft, maar

Aalsmeer - De Wmo-raad vergadert deze keer op woensdag 6 mei
vanaf 15.00 uur in vergaderruimte 011 van het gemeentehuis. Op
de agenda staan onder andere het
jaarverslag over 2014 en het financieel verslag over 2014. De vergadering is openbaar. Tussen 14.30 en
15.00 uur bestaat de mogelijkheid
om leden van de Wmo-raad deelgenoot te maken van uw ervaringen
met de Wmo. De Wmo-raad kan en
mag uiteraard geen individuele zaken in behandeling nemen of optreden als bemiddelaar, maar kan
wel een luisterend oor bieden met

als doel het optimaliseren van het
Wmo-loket en de Wmo-voorzieningen en diensten. In voorkomende
gevallen zullen de bevindingen van
de Wmo-raad zo nodig anoniem besproken worden met het Sociaal Loket of desbetreffende beleidsambtenaren.
Vindt u het een uitdaging om mee
te denken over beleid en uitvoering
van de Wmo 2015? Dan bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid om op
grond van ervaring en deskundigheid als lid van de Wmo-raad benoemd te worden. Geïnteresseerd?
Reageer!

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u. dienst
ds. C. Haasnoot uit Noordwijkerhout.
Om 10u. Tienerdienst.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt
Seringenhorst, Parklaan 27.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98,
20u. Eerstvolgende op 11 mei met
evangelist J. Brunt.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u. En
dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 99.0 en
ether 105.9.

Zin-Inn: Lezing
‘Feestelijk geloven’

en geloven mij hebben gebracht.”
At Polhuis is emeritus predikant van
de Protestantse Kerk Nederland en
schrijver. De lezing wordt gehouden
in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55 en begint om 20.00 uur.
Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee.
Toegangsprijs 5 euro. Iedere belangstellende is van harte welkom.
Deze activiteit wordt georganiseerd
door de Zin-Inn van de Doopsgezinde Gemeente met medewerking van
Boekhuis Aalsmeer. Meer informatie: www.dgaalsmeer.nl.

Langer thuis wonen met hulp
Aalsmeer - Zo lang mogelijk thuis
wonen, dat wil toch iedereen? Tegenwoordig kunnen mensen ook
langer thuis blijven wonen door extra hulp in huis, dat kan zijn door
middel van thuiszorg of aanpassingen in de woning of in het dagelijks leven. Op 21 april was er een
informatie bijeenkomst in gebouw
Irene georganiseerd door het Ontmoetingscentrum van zorgcentrum Aelsmeer en mantelzorg en
Meer. Laura Bakker, Ergotherapeut,
en Firma de Beij , comfort installateur, waren gastsprekers. Ergotherapie stelt mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit
te voeren als dat niet meer lukt door
lichamelijke of psychische problemen. Er wordt gekeken wat de persoon nog zelf kan. Er is gesproken
over strategietraining, er wordt een
bepaalde strategie aangeleerd, en
externe compensatie, een verandering wordt aangebracht in de omgeving. Firma de Beij richt zich op
kwetsbare ouderen mensen met bijvoorbeeld dementie of fysieke problemen, zij vertelden over de verschillende aanpassingen die er voor
kunnen zorgen dat men langer thuis
kan blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan een traplift, aanpassingen
in de badkamer, extra verlichting in
het huis, alles wat het comfort in
het huis kan verbeteren. De volgende informatiebijeenkomst is op 25

Oranje-avond Voor Elkaer
Kudelstaart - Op vrijdag 24 april
was er in wijkpunt Voor Elkaer in
Kudelstaart een Oranje avond met
een ‘Oranje’ menu, als voorloper
op de Koningsdag. Het restaurant
was geheel in Oranje stijl gebracht,
evenals het menu. Onder andere
een échte Hollandse stoofschotel,
Willem Alexander salade, een rood,
wit, blauw coupe als dessert en kof-

fie met kruidenbitter toe. Iedere
laatste vrijdagavond van de maand
is er een thema-avond in restaurant
Voor Elkaer.
De volgende avond staat in het teken van Mexico en is op 29 mei.
Voor informatie en/of reserveringen
kan contact opgenomen worden
met Wijkpunt voor Elkaer via 0297820979.

Dorcas bestaat al 35 jaar!
Aalsmeer - In de maand mei viert
Dorcas Nederland het 35-jarig bestaan. Prachtig dat deze organisatie
al zo lang bestaat en in al de jaren
veel heeft kunnen betekenen voor
de allerarmsten in heel veel landen.
Er wordt landelijk aandacht besteed
aan deze mijlpaal. Maar ook in de
Dorcas winkel in Aalsmeer zal dit
niet ongemerkt voorbij gaan. Moederdag komt er aan. Voor een leuk
cadeautje voor moeder, bijvoorbeeld
een geurtje, een leuke vaas, sieraden, een tas, boeken of een cd, kunt
u terecht op donderdag 7 en zaterdag 9 mei. Er zal een speciaal ingerichte tafel in de winkel staan, spe-

ciaal op Moederdag gericht. Op zaterdag 9 mei zal er extra aandacht
aan het 35-jarig jubileum worden
besteed. Het wordt een actie die de
moeite waard is. Ook door uw aankopen kan weer een belangrijke
steen bijgedragen worden aan de
behoeften van de arme medemens
in een aantal landen.
Op dinsdag 5 mei in verband met
Bevrijdingsdag en op donderdag 14
mei in verband met Hemelvaartsdag gesloten is de Dorcas winkel
in de Turfstekerstraat gesloten. Verdere iedere dinsdag, donderdag en
zaterdag geopend tussen 10.00 en
16.00 uur.

juni, inloop vanaf 13.00 uur in het
Ontmoetingscentrum in de Kanaalstraat. Het thema is dan ‘Omgaan
met Dementie’. Gastsprekers zijn de
casemanagers Ietje de Groot en Addy de jager. Voor informatie en aanmelding (wenselijk) kan contact opgenomen worden met de coördinator van de ontmoetingsgroep Ellen
Millenaar via 06-22468574 of emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl.

Oud papier in
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 1 mei haalt de korfbalvereniging V.Z.O.D. het oude papier op in Kudelstaart. Gaarne uw
papiercontainer of dozen papier
plaatsen waar ook de vuilcontainers verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude papier steunt de Supporters Vereniging Kudelstaart financieel alle Kudelstaartse verenigingen. Dus verzamel het papier voor de eerste vrijdagavond van de maand. Kijk voor
alle ophaaldatums op www.desupportersverenigingkudelstaart.nl

COLOFON

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6
mei houdt de SOW gemeente haar
maandelijkse koffie-inloop in gebouw de Spil aan de Spilstraat 5,
zijstraat van de Bilderdammerweg.
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen
is welkom en de toegang is gratis. Koffie en thee staan klaar. Er
zijn mogelijkheden om een kaartje te schrijven aan zieke mensen of
om een gesprek van mens tot mens
te hebben. U/jij komt toch ook? En
neem gerust iemand mee!

Herdenkingsdienst
in Karmelkerk

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. mw. M.S. v/d
Wilt-Karreman uit Abcoude.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. eucharistieviering met
L. Aarts m.m.v. cantoren.

ge ouderlijke slaapkamer leeg, schildert de boel en koopt nieuwe spullen. Helmer van Wonderen, nooit getrouwd, woont met zijn vader op de
boerderij. Het boek is een psychologische roman over de zin en de eenzaamheid van het bestaan als gevolg
van een bizarre vader-zoonrelatie. Iedere belangstellende is welkom. Voor
inlichtingen: 0297-325636 of 0297345413 of kijk op de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Te gekke disco voor mensen
met een beperking

Vergadering Wmo-raad

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker Bart Doorweerd. Babyoppas en
aparte bijeenkomsten voor kinderen.

Aalsmeer - Vanavond, donderdag
30 april, uur houdt emeritus predikant At Polhuis een lezing naar aanleiding van zijn boek: ‘Een feestelijk geloof, Verantwoording van een
leven lang zoeken’. Over dit boek
zegt hij: “In dit boek ga ik de uitdaging aan onder woorden te brengen waar veertig jaren van preken

Aalsmeer - Woensdag 6 mei van
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid
voor inloop en ontmoeting tijdens de
Oost-Inn in de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. De koffie en
thee staan klaar. ’s Avonds is er van
19.45 tot 21.30 uur de literaire avond.
De roman ‘Boven is het stil’ van Gerbrand Bakker wordt besproken. Helmer doet zijn vader naar boven, het
is tijd om schoon schip te maken. Hij
haalt de woonkamer en de voormali-

Aalsmeer - Op maandagavond 4
mei wordt om 19.00 uur een korte
oecumenische herdenkingsdienst
gehouden in de Karmelkerk aan de
Stommeerweg. Dominee Hans van
Dalen van De Spil in Kudelstaart zal
voorgaan, organist is Nico van Geijlswijk. De viering met als thema:
‘Wie de ogen sluit voor het verleden,
is blind voor de toekomst’ is voorbereid door de liturgiegroep van de
Raad van Kerken Aalsmeer. Na afloop is er gelegenheid deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheid op het Raadhuisplein.

Zangdienst
in de Dorpskerk
Aalsmeer - Zondagavond 3 mei is
er weer een zangdienst in de eeuwenoude Dorpskerk in de Kanaalstraat. Het wordt een speciale zangdienst waarin veel gezongen gaat
worden. Uit Broek op Langedijk komen de Geestmerzangers, die bekend zijn door hun bijzondere zang.
Achter de piano neemt Arie van de
Horst plaats. De groep van 14 mannen bestaan sinds 2001 en geniet
grote belangstelling in het land.
Ook een speciale gast is de organist
Joshua Prins, die de samenzang zal
begeleiden. Voorganger is dominee
Hans Eschbach. Uiteraard is ook nu
weer iedereen van harte welkom
zondagavond 3 mei vanaf 18.30 uur.

sinds 1888
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Gevarieerd filmaanbod deze vakantie

AGENDA

Bibi en Tina in Crown bios
Aalsmeer - Gisteren is in Crown Cinema de film ‘Bibi & Tina’ in première gegaan. Bibi Blocksberg is een
meisje met bijzondere krachten: ze
is een heks. Met haar beste vriendin Tina brengt ze de zomervakantie
door bij de manege. Samen gaan de
twee iedere dag heerlijk paardrijden.
Maar deze zomer zijn er nogal wat
problemen. Zo zit de mooie maar
onbetrouwbare Sophia achter Tina’s
vriendje Alexander aan. En alsof dat
nog niet erg genoeg is, doet de sluwe zakenman Hans Kakmann zijn
uiterste best om Alexanders vader
het veulen Sokrates af te troggelen.
Deze familiefilm duurt 100 minuten
en is vandaag, donderdag 30 april,
te zien om 17.00 uur en van vrijdag 1
tot en met woensdag 6 mei dagelijks
om 15.00 uur. Het is vakantie, dus
de bioscoop aan de Van Cleeffkade
biedt elke dag een gevarieerd filmprogramma. De jeugd kan genieten
van ‘De Boskampi’s’, ‘Home’, ‘Astrix
& Obelix’, ‘Shaun het Schaap’, ‘Mees

Kees op de Planken’, ‘Jack bestelt
een broertje’ en ‘Wiplala’. Volwassenen kunnen in het pluche plaatsnemen voor ‘The Railway Man’, ‘De
Ontsnapping’, ‘Bloed, Zweet en Tranen’, ‘Sergio Herman’, ‘Mr. Turner’ en
nieuw: ‘Onder het hart’: De 37-jarige
Masha krijgt een liefdesrelatie met
Luuk, vader van twee kinderen en
net gescheiden. Niets lijkt hen in de
weg te staan, totdat Luuk plots ongeneeslijk ziek is en Masha opeens
‘statusloos’ blijkt. De ex van Luuk
en zijn kinderen willen ook voor
hem zorgen en claimen hem. Een
schrijnende liefde waarin alle verhoudingen opnieuw moeten worden onderzocht. Te zien zaterdag 2
en woensdag 6 mei vanaf 20.30 uur.
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar via 0297-753700 of info@
crowncinema.nl en voor aanvang te
koop in de gezellige biosbar in Studio’s Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15.

Presentatie Benjamin Murck van Spangas

Aalsmeers Harmonie geeft
Moederdagconcert 2 mei
Aalsmeer - Met moederdag voor
de deur, leek het Aalsmeers Harmonie een mooi moment om een
concert met het thema Moederdag te geven. Op zaterdag 2 mei
is het dan zo ver! Op het programma staat muziek voor alle generaties moeders. Van jong tot oud, het
wordt een avond om van te genieten en misschien ook wel om mee
te zingen. Na de opening met Guardians of Peace, wordt vervolgd met
Suite Romantique en The Second
Walz. Daarna wordt bekende muziek gespeeld die ongetwijfeld veel
mensen kunnen meezingen: Aan de
Amsterdamse Grachten, een medley van Simon and Garfunkel, Shaffy, muziek uit de film Grease, Stop
van de Spice Girls en hits van AB-

BA. De presentatie van de avond is
in handen van Benjamin Murck, onder andere bekend uit de jeugdserie
Spangas. Hij zingt ook enkele stukken mee en zet tijdens het concert
moeders in het zonnetje. Aalsmeers
Harmonie staat uiteraard onder leiding van de enthousiaste dirigent
Maron Teerds, die inmiddels tien
jaar voor het orkest staat. Het wordt
een gezellige avond met mooie,
lichte muziek voor jong en oud. Het
concert vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat en begint om 20.00 uur. Kaarten kosten
7,50 euro, inclusief consumptie, en
zijn verkrijgbaar bij het Boekhuis in
de Zijdstraat, bij de leden en aan de
zaal. Meer informatie over de harmonie: www.aalsmeersharmonie.nl.

Dixieland van Trio Grande
zondag bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - Op dixieland van het
Trio Grande trakteert stichting KCA
op 3 mei vanaf 16.00 uur. Een nostalgische jazzbeleving op zondagmiddag op de monumentale jachthaven de Nieuwe Meer aan de Stationsweg 2. Vanaf het begin van de
jaren negentig is het Trio Grande
succesvol, speelde in jazzclubs en
op vele jazzfestivals. De sound van
het trio is direct herkenbaar door
de uit 1919 stammende Conn bassaxofoon, bespeeld door Alex de
Leeuw, de tenorgitaar uit 1931 van
Rolf Koppijn en de virtuoze manier
waarop Sytze van Duin de cornet
bespeelt. Geluidsversterking is niet
of nauwelijks nodig aangezien het
trio de balans aanpast aan de zang

van Rolf.
Jazz op de Nieuwe Meer wordt georganiseerd in samenwerking met
KCA en cultureel café Bacchus.
Toegang: uw gift. Inlichtingen: Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

Topband The 44’s in Shack
Oude Meer - Op zondagmiddag
3 mei heeft The Shack bezoek van
wederom een topact uit Amerika: The 44’s. Een weergaloos goeie
blues-roots-rockband uit Los Angeles, bestaande uit vier stoere mannen, die weten hoe je een tent op
z’n kop moet zetten. De dag voordat ze in The Shack staan, spelen
ze op het grote Moulin Blues Festival in Ospel, om het zondag 3 mei
nog eens ‘dunnetjes’over te doen in
The Shack. Ze spelen op vintage instrumenten en stuk voor stuk zijn ze
in uitstekende muzikale vorm. Johnny Main is een uitmuntend zanger
en gitarist, Mike Hightower op bas
is bekend van Johnny Mastro & Mamas Boys en Lester Butler. De solide

drumpartij van Jason Lozano en het
opwindende, energieke harmonicaspel van Jacob Huffman maken het
plaatje compleet. Alweer zo’n moddervette aanrader!!
Nog meer datums voor in de agenda: Vrijdag 8 mei, de laatste rockjam
van dit seizoen. Zaterdag 9 mei: Sjako! De meest invloedrijke band uit
de Nederlandse pop en rock geschiedenis, met één van de allerbeste gitaristen: Wouter Planteijdt. Zondag 10 mei: Akoestisch duo
Koeks & Dave.
The Shack is zondag 3 mei open
vanaf 15.00 uur. Aanvang 16.00 uur
en entree is 7,50 euro. Voor alle info:
www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

‘Yes, we meet again’

Uniek bevrijdingsconcert
5 mei in Crown Theater
Aalsmeer - De stichting Crown
Theater organiseert op 5 mei een
uniek theater bevrijdingsconcert
‘Yes, We Meet Again’, als tegenhanger van alle bevrijdingspopfestivals.
Mensen die namelijk niet naar die
festivals gaan hebben wellicht toch
de behoefte om samen te zijn, te
herdenken en feest te vieren op deze nationale feestdag. Liedjes van
de Andrew Sisters, Frank Sinatra en
Glenn Miller zijn bekend. Maar wist
u dat er ook prachtige Franse chansons in die tijd werden uitgezonden
op Radio Oranje?
De heerlijk klinkende bigband van
Koos Mark wordt afgewisseld met
leuke toelichtingen door Hans van
Willigenburg, die zijn muziek en film
archief hier speciaal voor heeft geopend. In de achtergrond ziet u onder andere beelden van Aalsmeer
in bevrijdingstijd. Met medewer-

king van Mariska van Kolck, Jasper
Taconis, The Triolettes en de Koos
Mark Bigband. En natuurlijk wordt
met elkaar het slot gezongen: We’ll
meet Again van Vera Lynn. Kaarten
voor dit unieke concert, dat ongeveer tachtig minuten zal duren, zijn
verkrijgbaar aan de kassa van het
theater voor 27 euro vijftig of via
de lokale verkoopkanalen: Espago, Boekhuis en Primera Oost. Bezoekers van het Crash museum krijgen bovendien korting op vertoon
van hun toegangsbewijs. Er zijn diverse dinerarrangementen mogelijk.
Kijk hiervoor op www.crowntheateraalsmeer.nl
Het concert begint om 16.00 uur en
na afloop is er een buffetdiner en
dans in Grand Ballroom mogelijk.
Op het Praamplein zijn rondom de
voorstelling overigens diverse activiteiten voor jong en oud.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
KOOPJE:

clubs, verenigingen en stichtingen.
Vandaar ook de naam van de veiling: Kudelstaart voor Kudelstaart.
Ook dit jaar kan het lokale verenigingsleven weer profiteren van de
opbrengsten uit de veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning
van goed onderbouwde projecten
kunnen tot en met aanstaande zaterdag 2 mei worden ingediend via
een formulier op de website www.
veilingkudelstaart.nl
Cheque voor RKDES
Uit de opbrengst van de veiling van
vorig jaar werd afgelopen week
penningmeester Jan van Leeuwen
van RKDES verblijd met een cheque
van 1.500 euro. Eppo Buskermolen, bestuurslid van Kudelstaart
voor Kudelstaart overhandigde de
cheque die zal deels worden besteed aan de aanschaf van een digitaal TV-scherm en laptop voor wedstrijduitslagen en standen (zie foto).
Dat gebeurde tot voor kort nog op
een ‘schoolbord en stift’. Een ander
deel van het bedrag gaat naar een
mobiele geluid- en muziekinstallatie
voor de handbal in de sporthal.

AANBIEDING:

Lessenaar

Kindergitaar 3/4

€ 16,95

€ 65,-

'Boston' zwart met hoes

André van Duin wenst veiling
Kudelstaart veel succes
Kudelstaart - Heel Kudelstaart
leeft toe naar de vijftiende editie
van de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. André van Duin, een van
de bekendste inwoners van het
dorp, heeft persoonlijk een aantal mooie kavels langs gebracht
voor de veiling. Hij wenste daarbij
de Kudelstaartse veiling op zaterdag 9 mei ’s avonds heel veel succes toe. Daar werd het bestuur van
Kudelstaart voor Kudelstaart dat de
veiling organiseert heel erg happy
van. Dus kwam het goed uit dat op
zaterdag 25 april een filmteam van
Kudelstaart 777 langs kwam. Dansend op de succeshit ‘Happy’ van
Farrell Williams werden de organisatoren vastgelegd. Inmiddels wordt
de laatste hand aan de veiling gelegd. Het aantal kavels is gestegen
tot zo’n 330 stuks. Omdat het totaalbedrag van de voorgaande veertien veilingen bij elkaar uitkwam
op 247.000 euro zal op 9 mei dus de
grens van een kwart miljoen euro
in vijftien jaar worden doorbroken.
Dat bedrag is en wordt door Kudelstaartse bedrijven en inwoners
bijeengebracht voor Kudelstaartse

Zondagmiddag blues en rock

NIEUW:

Versterker voor
ukelele 'GLX'
€ 86,95

'Martinez'

TIP:

Discobol

'Showtec' 20 cm

€ 12,95

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

Familievoorstelling op Moederdag

Toon Tellegen en Het Wisselend
Toonkwintet in Aalsmeer
Aalsmeer - Gedienstigheid is wat
de sprinkhaan gelukkig maakt. In
zijn winkel heeft hij alles te koop,
werkelijk alles, behalve de zon, de
maan en de sterren. En betalen
hoeft niet, want zegt de sprinkhaan:
“Ik doe aan alles, maar niet aan betalen.” Hij wil niemand teleurstellen,
want: “Teleurstellen, dat leek hem
iets verschrikkelijks.” De Doopsgezinde Gemeente en de Protestantse
Gemeente Aalsmeer presenteren op
zondagmiddag 10 mei een prachtig cadeau voor Moederdag: Een
muzikale voorstelling van Toon Tellegen en het Wisselend Toonkwintet. Toon Tellegen zal voorlezen uit
zijn boek ‘Het geluk van de Sprinkhaan’, onder begeleiding van de mu-

zikanten, die zijn verhalen nog verder tot leven laten komen. De verhalen van Toon Tellegen zijn fabels
over dieren die worstelen met menselijke emoties, behoeftes en vraagstukken. Doordat deze vragen bij iedereen iets kunnen oproepen is de
voorstelling ideaal voor jong en oud.
De theatervoorstelling begint om
14.00 uur, de deuren gaan open om
13.30 uur. De locatie is de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55.
Kaarten zijn te koop bij Boekhuis
Aalsmeer in de Zijdstraat 12 of aan
de zaal. Een kaartje kost 7,50 euro,
een familieticket (2 volwassenen, 2
kinderen) 25 euro. Meer informatie: franka@dgaalsmeer.nl of www.
dgaalsmeer.nl.

Zaterdag in Huiskamermuseum

Aanschuiftafel met Bob
Aalsmeer - Zaterdag 2 mei komt
bloemist en kunstenaar Bob van
den Heuvel bij de aanschuiftafel
vertellen over zijn schilderijen. Bob
is een bevlogen iemand, die naast
het bloemenvak ook uren in zijn
kas, met uitzicht op de Poel, aan het

schilderen is. Uiteraard worden er
op deze inspirerende middag een
aantal van zijn kunstwerken tentoongesteld. De moeite waard om
zaterdag van 16.00 tot 18.00 uur
aanwezig te zijn in het Huiskamermuseum aan de Van Cleeffkade 12a.

Muziek
Vrijdag 1 mei:
* Crazy friday in Feesterij de Bok,
Dreef 5 vanaf 21u.
Zaterdag 2 mei:
* Aalsmeers Harmonie geeft Moederdagconcert in Doopsgezinde
kerk, Zijdstraat vanaf 20u.
* Party in Feesterij de Bok, Dreef 5
vanaf 21u.
Zondag 3 mei:
* Concert dixielandband Trio Grande
bij jachthaven Nieuwe Meer, Stommeerweg vanaf 15u.
The 44’s live in The Shack, Schipholdijk 253b, Oude Meer vanaf 16u.
Dinsdag 5 mei:
* Bevrijdingsconcert ‘Yes, we meet
again’ in Crown Theater Aalsmeer,
Van Cleeffkade vanaf 16u.
Zaterdag 9 mei:
* Jubileumconcert Theo Griekspoor
50 jaar organist in Open Hofkerk,
Ophelialaan vanaf 20u.
Zondag 10 mei:
* Familieconcert Toon Tellegen en
Wisselend Toonkwartet in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat v/a 14u.
Films
Tot en met 10 mei:
* Nieuw: Bibi & Tina en Onder het
hart. Ook: De Boskampi’s, The Railway Man, De Ontsnapping, Astrix
& Obelix, Home, Jack bestelt een
broertje, Shaun het Schaap, Wiplala
en Bloed, zweet en tranen in Crown
Cinema, Van Cleeffkade 15.
Zaterdag 2 mei:
* Filmavond in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u. Open 20.30u.
3 en 4 mei:
* Filmvierluik over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort te
Aalsmeerderbrug vanaf 11u. Open
vanaf 10.30u.
Exposities
Zaterdag 2 mei:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Zaterdag open 11-16u.
2 en 3 mei:
* Historische Tuin, ingang Praamplein, open. Zaterdag en zondag van
13.30 tot 16.30u.
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open van 12 tot 17u. Schilderijen en
sculpturen van Didi v/d Velde.
Mei:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 3 mei:
* Tentoonstelling met grafieken van
Gea Karhof en keramiek van Bar-

• Nieuwe Meerbode

03

barra Röling in het Oude Raadhuis,
Dorpsstraat 9. Open iedere donderdag tot en met zondag 14 tot 17u.
Tot en met 17 mei:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met
foto’s en beelden. Open iedere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Diversen
Donderdag 30 april:
* PCOB-middag met thema ‘Omzien
naar elkaar’ in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad vanaf 14.30u.
Vrijdag 1 mei:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 2 mei:
* Aanschuiftafel met Bob v/d Heuvel
in Huiskamermuseum, Van Cleeffkade 12a van 16 tot 18u.
* Bingo-avond Rijsenvogel bij SCW
in Konnetlaantje vanaf 20.30u.
Zondag 3 mei:
* Schapen scheren en spelletjes bij
kinderboerderij Boerenvreugd in
Hornmeer van 14 tot 16u.
* Lustrumrit motortoerclub Motovatie. Vertrek Wimbletonpark in Amstelveen tussen 9 en 11u.
Dinsdag 5 mei:
* Viering 70 jaar bevrijding met legervoertuigen, muziek, gedichten
en muziek in Centrum. Zie programma elders in deze krant.
* Fietstocht ANBO en PCOB naar
Amstelveen door Bovenkerkerpolder. Vertrek 13.30u. bij Parochiehuis,
Gerberastraat.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 6 mei:
* Koffie in de Spil, zijweg Bilderdammerweg vanaf 10u.
* Inloop Oost-Inn 9.30 tot11.30u. in
De Mikado, Catharina Amalialaan
66. Literaire avond 19.45 tot 21.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Donderdag 7 mei:
* Workshop magnetische magneten
voor kinderen 6-9jr. in bibliotheek
Marktstraat vanaf 11u.
* Fietsen met OVAK. Vertrek 13.30u.
bij zwembad, Dreef.
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Vrijdag 8 mei:
* Combifun voor jeugd 6 tot 12jr. in
The Beach, Oosteinderweg 247a van
13.30 tot 16.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 9 mei:
* Geraniummarkt op Raadhuisplein
en braderie in Zijdstraat, 9 tot 17u.
* Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 30 april:
* Lezing ‘Een feestelijk geloof’ bij
Zin-Inn in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat vanaf 20u.
Woensdag 6 mei:
* Vergadering Wmo-raad in gemeentehuis vanaf 15u.
Maandag 11 mei:
* Wijkoverleg Oosteinde over jeugd
in Oost in De Mikado, Catharina
Amalialaan 66 van 20 tot 22u.

Theo Griekspoor 50 jaar organist
van Protestantse Gemeente
Aalsmeer - Als je vijftig jaar organist
bent, is dat een geweldige mijlpaal.
Theo Griekspoor was al op 13-jarige leeftijd betrokken bij het begeleiden van de gemeentezang bij de
Protestantse Gemeente Aalsmeer.
Zo’n drie jaar vóór zijn officiële vaste
aanstelling op 16-jarige leeftijd, nu
zo’n 53 jaar geleden, heeft hij regelmatig mogen invallen als organist.
Er zijn nog velen bij de PGA die weten hoe Theo in die vijftig jaar muzikaal gegroeid is, via professionele studie en de praktijk, en in feite
uitgegroeid is tot een landelijk bekende organist die de nodige prijzen in de wacht heeft gesleept. En
zo af en toe wordt zijn naam verbonden aan nieuwe composities. Op zaterdagavond 9 mei vanaf 20.00 uur
zijn vrienden, bekenden en belangstellenden van harte welkom in de
Open Hofkerk aan de Ophelialaan.
Het wordt een muzikale jubileuma-

vond met het Alphense kamerkoor
‘Cantabile’ onder leiding van Simon
Stelling. Naast zang van het kamerkoor zullen zowel Simon als Theo
Griekspoor prachtige orgelsolo’s
uitvoeren. Behalve dit concert wil de
Protestante Gemeente Theo ook een
speciale verrassing bezorgen. Na afloop van de muzikale avond, die circa 1,5 uur zonder pauze duurt, is er
gelegenheid onder het genot van
een drankje en hapje Theo te feliciteren. De toegang tot het concert
is gratis.

Uniek filmvierluik in Crash
Aalsmeerderbrug – Het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum
’40-’45 organiseert in het kader
van de herdenking van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 75
jaar geleden en de bevrijding 70 jaar
geleden op zondag 3 en maandag 4
mei een filmprogramma. In dit unieke filmvierluik komen de verschillende aspecten van de Tweede Wereldoorlog tot leven door persoonlijke herinneringen van de mensen die er bij waren. Mensen die
vochten tegen de bezetting of die
er slachtoffer van werden. Het filmvierluik begint om 11.00 uur met de
film ‘Onze vliegers van de meidagen
1940’, om 11.45 uur start ‘B-17 No
Balls at all’ over bommenrichter Lt.
Arthur Wilson Starratt, om 13.15 uur
kan gekeken worden naar de reportage over Moche Grootkerk, onder-

duiker in Haarlemmermeer en om
15.00 uur tot slot kan nader kennis kennis gemaakt worden met Jos
Gemmeke, verzetsstrijdster en geheim agente. In verband met dit programma is het museum een half uur
eerder, om 10.30 uur, geopend. Het
museum is gevestigd in het Fort bij
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk
460. De toegang bedraagt 3,50 euro
voor volwassenen en 1,50 euro voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Kinderen
van 0 tot 6 jaar, veteranen (met veteranenpas) en Crash donateurs hebben gratis toegang. In verband met
de herdenkingen is het museum geopend van 2 tot en met 5 mei. De
tijdelijke herdenkingstentoonstelling ‘Wie wat bewaart, die heeft wat
te vertellen’ is ook nog te zien. Voor
informatie kan de website geraadpleegd worden: www.crash40-45.nl.
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officiële mededelingen
gemeente AAlsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
openingstijden bAlie burgerzAken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
openingstijden bAlie bouwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformAtie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AfsprAken burgemeester en wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
inspreken in de commissievergAdering
over een geAgendeerd onderwerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
overige loketten en informAtie
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
cAlAmiteitentelefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
servicepunt beheer en uitvoering
provincie noord-hollAnd
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

gewijzigde openingstijden
bevrijdingsdag

Dinsdag 5 mei is het
gemeentehuis gesloten.
hemelvaart
Op donderdag 14 mei (Hemelvaart)
is het gemeentehuis gesloten.
Het gemeentehuis is vrijdag
15 mei ook gesloten.
pinksteren
Op maandag 25 mei (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.
inzamelen afval Kijk op afvalkalender.meerlander.nl
voor de gewijzigde inzameldagen.
nieuwe plAttegrond AAlsmeer is beschikbAAr
De plattegrond van Aalsmeer is weer helemaal aangepast.
Bovendien staan op deze plattegrond niet alleen alle straten van Aalsmeer en Kudelstaart maar onder andere ook die
van Aalsmeerderbrug, Oude Meer en Rijsenhout. De kaart is
een uitgave van de gemeente en in eigen beheer gemaakt.
De kaart kan gratis opgehaald worden bij de balie van het
gemeentehuis in Aalsmeer.
sportnotA ter inzAge
Het college van B&W heeft de sportnota “AalsMeer Bewegen
2015-2018” tot 13 mei vrijgegeven voor inspraak. In de sportnota wordt het Aalsmeerse sportbeleid vastgelegd.
De sportnota is te downloaden via www.Aalsmeer.nl. De sportnota is ook in te zien op het gemeentehuis van Aalsmeer en in
het raadhuis van Amstelveen. T/m 13 mei kan iedereen een reactie sturen. Dat kan door een email te sturen aan Info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. Een brief sturen kan ook: Gemeente
Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘ sportnota’.
Voor meer informatie kunt u ook een mail sturen aan info@
aalsmeer.nl o.v.v sportnota. U kunt ook telefonisch contact
opnemen tel. 0297-387575 en vragen naar de beleidsmedewerker sport, de heer T. Bokma.
De sportnota wordt volgens planning in juni 2015 voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer.
ontwerp omgevingsvergunning in Afwijking vAn
het bestemmingsplAn “uiterweg-plAsoevers 2005
e.o.”, herenweg, tegenover 29
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouw
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het
adres Herenweg, tegenover 29, kadastraal bekend: gemeente
Aalsmeer, D 2480. De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van vrijdag 1 mei 2015
t/m donderdag 11 juni 2015 ter inzage.
doelstelling
De aanvraag voorziet in hekwerken en een steiger ten behoeve
van particulier, recreatief gebruik. Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.” en de bestemming “Riet- en oeverlanden” en “Water,
tevens landschappelijk waardevol terrein”. Het gebruik voor
recreatieve doeleinden is in strijd met de gebruiksvoorschriften van voornoemde bestemmingen. Het project kan worden
gerealiseerd met toepassing van de buitenplanse afwijking ex
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o Wabo, mits voorzien van
een goede ruimtelijke onderbouwing.
inzien ontwerp omgevingsvergunning
De ontwerpomgevingsvergunning ligt met de bijbehorende
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang
van vrijdag 1 mei 2015 t/m donderdag 11 juni 2015 voor een
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xROW01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30
uur tot 20.00 uur.
- 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).
indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht
aan burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking
“Herenweg, tegenover 29”. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen
met het algemene tel. 0297-387575.
ontwerp omgevingsvergunning in Afwijking vAn
het bestemmingsplAn “uiterweg-plAsoevers 2005
e.o.”, uiterweg 188
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge
artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat zij voornemens zijn met
toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 30 van die wet
omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteiten bouw
en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening op het
adres Uiterweg 188 ten behoeve van de bouw van een schuur
en het gebruik voor hoveniersbedrijf. De ontwerpomgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van
vrijdag 1 mei 2015 t/m donderdag 11 juni 2015 ter inzage.

doelstelling
Van toepassing op de projectlocatie is het bestemmingsplan
“Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.” en de bestemming “Agrarische Doeleinden”. Het project is in strijd met de gebruiksvoorschriften als opgenomen in artikel 11 van het bestemmingsplan. Het project kan worden gerealiseerd met toepassing van
de buitenplanse afwijking ex artikel 2.12, lid 1, sub a, onder
3o Wabo, mits voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.
inzien ontwerp omgevingsvergunning
De ontwerpomgevingsvergunning ligt met de bijbehorende
stukken, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, met ingang
van vrijdag 1 mei 2015 t/m donderdag 11 juni 2015 voor een
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xSOW01, en
- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30
uur tot 20.00 uur.
- 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).
indienen zienswijze
Gedurende de hiervoor genoemde inzagetermijn wordt een
ieder in de gelegenheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge zienswijze naar voren te brengen. U kunt er ook voor
kiezen uw zienswijze digitaal in te dienen via de gemeentelijke website door op de hiervoor genoemde webpagina de
optie ‘reageren’ te kiezen. Schriftelijke reacties worden gericht
aan burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpbeschikking
“Uiterweg 188”. Degene die buiten de openingstijden inzage
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor contact opnemen met het algemene tel. 0297-387575.
wet Algemene bepAlingen omgevingsrecht
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij
de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Aalsmeerderweg 497 (Z-2015/023237), het wijzigen van
een tankstation (plaatsen CNG unit, veranderen carwash),
revisie inrichting ;
- Christinastraat 12 ( Z-2015/023483), het kappen van een
op de waardevolle bomenlijst staande berk;
- Oosteinderweg 335, 335A, 337 en 339 (Z2015/023264),
het aanpassen van de vluchttrap;
- Ophelialaan 94 A (Z-2015/023736), wijziging van bestemmingsplan tbv huisvesting arbeidsmigranten;
- Rozenhof 48 (Z-2015/023983), het aanleggen van een inen uitrit;
- Zonnedauwlaan 59 (Z-2015/023365), het toevoegen van
verkeersruimte op de verdieping.
verleende omgevingsvergunningen, 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 verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Hornweg 318A (Z-2015/006985), het bouwen van een
schuur (verzonden 22 april 2015);
- Oosteinderweg 243 (Z-2015/000909), het plaatsen van
een overkapping (verzonden 23 april 2015);
- Uiterweg 154 ws5 (Z-2015/013788), het bouwen van een
berging bij de woonark (verzonden 28-04-2015).
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Kudelstaartseweg 83, het plaatsen van een geluidscherm
(Z02015/012923).
buiten behandeling gestelde aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling is gesteld. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 43 (Z-2015/011543), het wijzigen van een
bestemmingsplan van winkelruimte naar woning.
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Spinradhof 3 (Z-2015/021075), het tijdelijk plaatsen van
containers en materialen op parkeerplaatsen (verzonden
22 april 2015).
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
commissie ruimtelijke kwAliteit
(voorheen welstAndscommissie)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.

AAnwijzing beschermde dorpsgezichten
plAssenlint cyclAmenstrAAt seringenpArk
Aanwijzing gemeentelijke beschermde dorpsgezichten Het
Plassenlint, Cyclamenstraat 1a-28 en Seringenpark (west) (Z2013/043272)
samenvatting
Het college heeft in de collegevergadering van 21 april 2015
besloten 3 gebieden aan te wijzen als gemeentelijk beschermd
dorpsgezicht. Het betreft het Plassenlint (Stommeerweg tussen de koolhaven en de watertoren) , het Seringenpark (westelijke gedeelte met bejaardenwoningen) en de Cyclamenstraat 1a-28. Alle belanghebbenden worden hierover per brief
geïnformeerd en krijgen zes weken de tijd om op deze aanwijzing een bezwaar in te dienen.
inzage
De aanwijzing van deze drie gemeentelijke beschermde dorpsgezichten ligt tezamen met alle bijbehorende stukken, ter inzage van 29 april 2015 t/m 11 juni 2015 bij de receptie van
het gemeentehuis te Aalsmeer.
bezwaar
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit schriftelijk en gemotiveerd binnen zes weken (tot 11 juni 2015) een bezwaar
indienen bij de afdeling Juridische zaken van de gemeente
Aalsmeer. Mochten we binnen de termijn van zes weken niets
hebben vernomen, dan wordt aangenomen dat er geen bezwaar bestaat tegen de voorgenomen beslissing.
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Kudelstaartseweg Watertoren, Aalsmeer (Z-2015/022422),
Pre Ride for the Roses op 5 september 2015 (ontvangen 17
april 2015);
- Poldermeesterplein, Aalsmeer (Z-2015/017403), Bruggenfestival op 20 juni 2015 (ontvangen op 20 maart 2015);
- Wim Kandreef 4/Kudelstaartseweg 239, Aalsmeer (Z2015/020508), Avondvierdaagse Kudelstaart op 22 juni
t/m 25 juni 2015 (ontvangen op 8 april 2015);
- Beethovenlaan 114, Aalsmeer (Z-2015/022214), Fitness
5km Aalsmeer op 27 juni 2015 (ontvangen op 16 april
2015);
- Aalsmeer, (Z-2015/019506), HomeRide t.b.v. Ronald McDonald Kinderfonds op 27 en 28 juni 2015 (ontvangen op
2 april 2015);
- Raadhuisplein, Schoolstraat, Weteringstraat, Marktstraat
en Dorpsstraat (Z-2015/023200) Bandjesavond op 27 juni
2015 (ontvangen 17 april 2015).
evenementenvergunning (verleend)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Kudelstaartseweg 239 (Z-2015/013642), Koningsdag,
maandag 27 april 2015 (verzonden 20-04-2015);
- Molenpad (hoek parkeerterrein Dio/Deen) (Z2015/014375), Openstraatkoffie zaterdag 16 mei 2015
(verzonden 23 april 2015);
- Raadhuisplein (Z-2015/017619), Koningsdag, maandag 27
april 2015 (verzonden 20 april 2015);
- Wim Kandreef 2 (Z-2015/012138) / Camping VZOO 22 t/m
26 mei 2015 (verzonden 21-04-2014).
collectes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
vervolg op volgende blz.
procedure
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor meer informAtie: www.AAlsmeer.nl
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officiële mededelingen
drAnk- en horecAwet
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergunning is aangevraagd:
- Danscafé de Praam, Aalsmeer (Z-2015/019824), tapontheffing op 27 juni 2015 (ontvangen op 2 april 2015).
conceptvergunning drAnk- en horecAwet***
- Tennis Vereniging Kudelstaart,(Z-2015/0154789), Bilderdammerweg 123
Op grond van artikel 6 van de Drank- en Horecawet leg ik de
conceptvergunning met de daarop betrekking hebbende stuk-

ken vanaf 30 april 2015 voor een ieder gedurende zes weken
ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis bereikbaar
via tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en
donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak maken
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van
de afdeling vergunningen voor uw vragen over vergunningen.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het conceptbesluit naar
voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij
de burgemeester van de gemeente Aalsmeer, postbus 253,
1430 AG, Aalsmeer.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is
ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

ter inzAge
t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
“Nieuw Oosteinde, eerste wijziging” (met de
bijbehorende stukken)
t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning
in afwijking van het bestemmingsplan Hornmeer, Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure) (aanvraag voor omgevingsvergunning,
de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp verklaring van geen
bedenkingen en de overige daarop betrekking
hebbende stukken)
t/m 28-05-15 Reparatie bestemmingsplan “Schinkelpolder”

t/m 05-06-15 Concept “Startnotitie bouw supermarkt Stationsweg 4-6 Aalsmeer” (met bijbehorende
stukken)
t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”,
Herenweg, tegenover 29.
t/m 11-06-15 Aanwijzing beschermde dorpsgezichten plassenlint Cyclamenstraat (west), Seringenpark
1a-28
t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”,
Uiterweg 188

voor meer informAtie: www.AAlsmeer.nl
Amendement AB krijgt steun van meerderheid raad

Meer sociale woningbouw
Aalsmeer - De meeste tijd van de
raadsvergadering, die afgelopen
donderdag 23 april tot even voor
half twaalf in de avond duurde, is
gesproken over het woningprogramma ‘De Tuinen van Aalsmeer‘.
Een heet hangijzer, al drie vergaderingen lang. Ook deze avond was
een uur langer nodig dan gepland
om uiteindelijk goedkeuring te geven met een meerderheid van stemmen. AB kwam met een amendement, waarin werd voorgesteld het
percentage sociale woningbouw op
te schroeven van 16 naar 24 procent. “Het streven naar 30 procent
sociale woningbouw komt hiermee
dichterbij”, zo stelt de fractie in het
amendement.
Er worden in het hele plan meer huizen (368 totaal) gerealiseerd, zodat
de verhouding tussen sociale huur
en koop niet aangetast wordt. Belangrijk is natuurlijk ook dat hierdoor meer woningzoekenden een
kans krijgen een ‘eigen huis’ te vinden. Voor PACT was de toename
naar 24 procent sociale woningbouw niet genoeg. Zij gingen voor
het streven van 30 procent.

Dure grond
Niet te doen voor dit project, zo had
het college al eerder aangegeven.
Het betreft dure grond, mede omdat
de gemeente maar deels eigenaar
is. Bovendien is het project, omdat
de gronden al geruime tijd braak
liggen, een behoorlijke kostenpost
voor de gemeente. Per 1 januari was
dit 13,4 miljoen euro negatief. De
VVD gaf aan niet negatief tegenover
het amendement van AB te staan,
het CDA ging ook akkoord en HAC
leek mee te willen gaan. Bram Heijstek: “Het is het laatste project om
iets voor de jeugd te kunnen doen.
Kom uw verkiezingsbelofte na en
zorg voor betaalbare woningen voor
jongeren, gezinnen en ouderen.
Kap met dure villa’s. Wij steunen het
amendement van AB.” PACT vroeg
een schorsing aan en kwam met eigen amendement om het percentage sociale woningbouw toch te verhogen naar 30 procent. De voorgestelde verhoging van AB van 16
naar 24 procent kost totaal 214.000
euro extra. Naar 30 procent, volgens het voorstel van PACT, 814.000
euro meer. “PACT heeft dit er voor
over”, aldus fractievoorzitter Ronald Fransen. Nu was het AB die om

Devon Donovan: Acteur, zanger
en entertainer in hart en nieren
Aalsmeer - Vorige week maandagavond is de speelfilm Dromers officieel in première gegaan in Crown
Cinema. Dat precies deze bioscoop
voor dit bijzondere moment was uitgekozen was niet zo vreemd: een
van de hoofdrolspelers is namelijk
algemeen medewerker van Studio’s
Aalsmeer. Zijn naam Devon Donovan, is er een om te onthouden. Devon is zeer ambitieus en heeft zijn
eerste voetstappen op diverse podia reeds gezet. Eerst een vraag
over zijn personage Max de Rooije
in Dromers. Wat vond je zelf van de
film en jouw acteerprestaties? Devon: “Ik ben eigenlijk best trots op
mezelf. We hebben er keihard voor
gewerkt en zijn er een jaar druk
mee geweest. Zelfs nachten door
gefilmd. Ja er komt heel wat kijken
bij zo’n speelfilm. Het is een roadmovie gespeeld op een soapachtige
manier, jong en snel. In mijn karakter Max kon ik veel van mezelf kwijt.
Hij is ontwapenend, grappig, staat
positief in het leven, maar draagt
een groot geheim met zich mee. Ik
heb vooral gelet op de reacties uit
de zaal. Het was best spannend allemaal, maar we vonden hem erg
goed gelukt. Aan het geluid schortte wel wat, maar hopelijk wordt dat
nog gefikst voordat de film in meerdere bioscopen te zien is.” Dromers

is gemaakt door vrijwilligers en gefinancierd door sponsorgelden. Een
bijzonder project dus. Devon heeft er
begin 2014 auditie voor gedaan, via
acteerlessen die hij volgde bij Kemna Training in Amsterdam. Al eerder
zat hij in een film en hij heeft reeds
wat televisiewerk verricht. “Ik heb
net auditie gedaan voor een gastrol
in Fataal, de speelfilm die gemaakt
wordt door de Aalsmeerse jongens
van Take One, Jesse en Stein.” Aldus
Devon. Op de vraag waarom hij zo
graag acteerwerk doet zegt hij het
volgende: “Ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen.
Het zit ook wel in de genen: Opa
Schimmel (van vaders kant) was toneelspeler bij de Rijzenspelers in
Rijsenhout en opa Anema van moeders kant heeft altijd gezongen in
Con Amore. Ja, want zingen doe ik
ook graag! En ik moet eerlijk zeggen dat ik de belangstelling, aandacht en waardering die ik krijg ook
wel erg fijn vindt. Entertainen en het
mensen naar het zin maken is wat
me gelukkig maakt. Ik werk veel en
ben vaak onderweg, maar dat lukt
allemaal prima, omdat ik nog gezellig bij mijn moeder thuis woon.”
Waarover Devon met een brede
glimlach zegt: “Die natuurlijk apentrots op mij is.” Over de film Dromers

Zonnebloem op Keukenhof
Aalsmeer - Lente, Keukenhof en
gasten van de Zonnebloem afdeling Aalsmeer vormden een ideale combinatie op donderdag 23
april. Met heerlijk zonnig weer bezochten zij, geholpen door vrijwilligers, dit bloembollenparadijs. Elk
jaar organiseert de afdeling dit ui-

tje voor een aantal gasten, waarbij
goed opgelet wordt wie er dit jaar
aan de beurt zijn.
En omdat voor de gasten de rolstoelen in de Keukenhof gereed
staan, gaan er evenveel vrijwilligers mee om de rolstoelen vooruit
te duwen. En dit is toch een stevi-

een schorsing vroeg en tien minuten overleg kreeg. Het amendement,
zoals ingediend, werd niet veranderd door AB. “Ik proef veel steun
van PACT”, zo zei fractievoorzitter
Helma Persoon. “Er komt in de toekomst minder dure grond beschikbaar, waar ook sociale woningbouw
gerealiseerd kan worden.”
In deze doelt zij op de Hornmeer,
waar veel eigen grond van de gemeente beschikbaar komt bij het
verplaatsen van de school, de gymzaal en het buurthuis aan de Roerdomplaan. AB kreeg bijval van het
CDA. Dirk van Willegen vroeg zich
hardop af of het wel zo verstandig
was om zoveel extra financiën in te
gaan zetten. Van alle sociale woningbouw die de gemeente bouwt,
mag zij maar 25 procent verdelen
onder de eigen inwoners, de rest
gaat regionaal ‘de markt op’. “Hoe
ver moet je gaan? We willen starten”, zo liet Van Willegen weten.
Asociaal plan
Het percentage dat in de regio verdeeld gaat worden, maakte HAC
niet uit. “Elke woning voor inwoners
is winst. Er is budget voor. We moeten zorgen voor betaalbare wonin-

gen”, aldus Bram Heijstek, die hiermee ‘afhaakte’ om het amendement van AB te steunen, maar koos
voor het voorstel van PACT. Dirk
van der Zwaag van de VVD zei de
motie van PACT wel sympathiek te
vinden, maar vond het geen reden
om het amendement te steunen.
Er werd besloten om hoofdelijke
stemmingen te houden. Eerst over
het amendement van PACT. Achttien raadsleden (AB, CDA en VVD)
stemden tegen, vijf (PACT en HAC)
voor. En toen over het voorstel van
AB: Achttien raadsleden voor en vijf
tegen (zelfde voor- en tegenpartijen). Ronald Fransen van PACT wilde hierbij nog een stemverklaring
afleggen. “Wij wensen niet mee te
werken aan een dergelijk asociaal
plan.” Het amendement van AB is
dus aangenomen, er gaat 24 procent sociale woningbouw gerealiseerd worden voor 214.000 euro extra op de al negatieve grondexploitatie van 13,4 miljoen.
Het woonprogramma ‘De Tuinen
van Aalsmeer’ kan nu verder uitgewerkt worden. Wethouder Jop Kluis
beloofde dat nog voor de zomer de
startnotitie gepresenteerd zal worden. ‘De Tuinen van Aalsmeer’ betreft de braakliggende gebieden
Polderzoom, Spoorlaan, Opheliahof en Zwarteweg. Naast sociale en
goedkope appartementen en huizen gaan de gronden gevuld worden met twee onder een kap en rijwoningen.

zegt hij nog: “Ik heb er enorm veel
van geleerd en het smaakt absoluut
naar meer. Ook het hele spektakel
eromheen, aankomen in een limousine bijvoorbeeld. Ik hou daarvan.”
Om Dromers nog beter te begrijpen
moet je er zeker een tweede keer
naartoe. Op de Facebookpagina is
te volgen wanneer daar een mogelijkheid toe is.
Storm
Naast acteur is Devon ook een goede zanger. Wanneer heb je dat bij
jezelf ontdekt? “Dat zat er al van
jongs af aan in. Ik heb zanglessen gevolgd bij Babette Labeij op
de Vocal Academy, ik stond bij diverse voorrondes van verschillende
talentenjachten en van The Voice.
Helaas draaiden de coaches niet,
maar ik hoorde toch tot de laatste
150 van Nederland. Ook heeft Rob
de Nijs mij gecoacht. Hij is doorgebroken met the Voice en zingt al jaren als achtergrondzanger bij diverse bekende zangers. Sowieso pak ik
graag de microfoon op feestjes en
partijen. Mijn nicht Wendy JooreKerzaan regelt dat allemaal en gaat
ook altijd met me mee. Haar dochtertje Dana is trouwens mijn allergrootste fan. Zo’n lieverdje.” Devon
heeft ook nog in een boybandje gezeten en heeft nu samen met twee
vrienden, Mark en Patrick, de formatie Storm opgericht. “Dat is heel
snel gegaan, binnen een maand,
als een storm dus eigenlijk! Patrick
is de manager. We hebben inmidge klus. Gelukkig staat er na anderhalf uur wandelen in het Juliana paviljoen de koffie met appelgebak klaar, zodat er even uitgerust kan worden. Na nog weer een
wandeling door een gedeelte van
het park is het tijd om naar huis te
gaan. Terug even in de file en dan
met een goed gevoel thuis uitrusten. Want het blijft een hoogtepunt
in het jaar, al die bloemenweelde
op de velden rond Hillegom en in
het park met zijn paviljoenen. Allen
hebben genoten; een dag om met
plezier aan terug te denken.
Wilt u informatie om vrijwilliger te worden of over de activiteiten van de Zonnebloem afdeling Aalsmeer? Neem dan contact op met Ceciel Sanders via 0624271405 of stuur een mail naar
zonnebloem-aalsmeer@hotmail.
com

Sportieve en gezellige
10e moederverwendag
Aalsmeer - Zaterdag 18 april is de
jaarlijkse moederverwendag gehouden voor 35 moeders uit Aalsmeer
en Kudelstaart. Moeders van kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking of een chronische ziekte worden één dag per jaar
door Rotaryclub AMU in het zonnetje gezet. Dit jaar was dat alweer
voor de 10e keer. Al vroeg in de ochtend werden de moeders opgehaald
door hun ‘persoonlijke chauffeur’ en
gastvrij onthaald bij het Crown Theater. Terwijl de moeders werden getrakteerd op koffie en gebak kwam
burgemeester Jobke Vonk de dames persoonlijk welkom heten en
een warm hart toe dragen. Een rustige start van de dag, maar het eerste moment van bijkletsen en informatie uitwisselen vond direct plaats.
Per bus werd het gezelschap naar
Haarlem gebracht. Twee enthousiaste stadsgidsen stonden klaar om
van alles te vertellen over de geschiedenis van Haarlem en haar beschermvrouwe Kenau Simonsdochter Hasselaer. Na de stadswandeling stond een rondvaart over de
Spaarne op het programma. Een
moment om even rustig te genieten van de heerlijke lunch of eindeloos ervaringen uitwisselen, praten
over de kinderen en de zorgen van
alledag, kennis maken met nieuwe

moeders en elkaar raad geven. De
middag kreeg een sportief tintje. De
groep is op de fiets gestapt richting
strand. De fietstocht bleek voor vele
een aangename verrassing en een
leuke afwisseling in het programma.
Eindstation voor de fietstocht was
het strand van Overveen. In strandtent Bloomingdale stonden er twee
creatieve dames klaar om uitleg te
geven over een workshop leer bewerken. Met een klein beetje hulp
kreeg iedereen het voor elkaar een
leuke armband te maken. Knutselen maakt hongerig. Onder genot
van het geluid van heerlijke lounche muziek, verzorgd door een DJ,
werd genoten van een lekker en uitgebreid barbecue buffet. Het avondzonnetje was er nog steeds bij en
ook daar werd volop van genoten.
Om 20.30 uur is de groep weer in
de bus terug gestapt en terug naar
Aalsmeer gebracht. De Rotaryclub
AMU gaat ervan uit dat volgend
jaar weer een moederverwendag
georganiseerd kan worden. Hiervoor is de club op zoek naar nieuwe moeders. Ben jij iemand of ken
jij iemand die in Aalsmeer of Kudelstaart woont en een jong kind
met een beperking heeft en die een
verwendag, zoals beschreven, goed
zou kunnen gebruiken? Meld dit via:
rotaryAMU@gmail.com.

Film jongeren over 70
jaar vrijheid in Aalsmeer

dels een platencontract getekend in
Polen en gaan het land in met onze nieuwe singel ‘This is Love’. Een
heerlijke zomerhit. We zijn te boeken hoor!” Radio Aalsmeer had afgelopen zaterdag de primeur om
de singel te promoten. In het laatste uur van het Weekendmagazine kwam Devon langs. Terugluisteren kan op http://radioaalsmeer.nl/
uitzending-gemist/25-04-2015/ na
half vijf. Devon Donovan stapt altijd vol overgave in al zijn avonturen en het zal niet lang duren voordat hij landelijk zal doorbreken. Hij
sluit daarom af met de woorden: “Ja,
ik zoek altijd graag het onbekende
op en zoals het nu gaat, gaat het eigenlijk wel lekker.”
Door Miranda Gommans

Aalsmeer - In samenwerking met de
Stichting 4 en 5 mei zijn de Binding
en Cultuurpunt Aalsmeer al weken
bezig om een kort filmpje te maken;
een filmpje waarin het liefst verschillende generaties uit Aalsmeer met
elkaar het gesprek aan gaan. Gewerkt wordt vooral met en voor tieners, maar het is nog best een hele klus om dit te organiseren. Gaande
weg komt de groep relatief veel mensen tegen die hierover wel allerlei gevoelens hebben, maar daarmee niet
direct ‘het witte doek op willen’. Het
onderwerp ‘vrijheid’ leeft en iedereen heeft zijn eigen ideeën en vooral
ook emoties bij. En juist het gesprek

daarover, het delen van gevoelens en
ideeën, is wat de Binding belangrijk
vindt! Er is nu een filmpje in de maak
wat door veel mensen uit Aalsmeer
gezien kan worden en bovenal besproken kan worden. Dit om ook tieners te laten nadenken over vrijheid.
Is dat voor een tiener hetzelfde als
voor hun opa’s en oma’s? Hoe kijkt
Aalsmeer terug op de afgelopen 70
jaar? Hoe zien tieners het onderwerp
vrijheid? Hoe zouden volwassenen
tieners de geschiedenis willen laten
zien? Nog deze week hoopt de groep
het filmpje af te ronden. De vertoning
is tijdens de 5 mei viering in het Oude
Raadhuis in de Dorpsstraat.

Werk aan de weg
bij Ziekenhuis

dere route moeten nemen om het
ziekenhuis te bereiken. De omleidingen veranderen gedurende de
werkperiode.

Amstelveen - In de periode april
tot en met juli werkt de Gemeente
Amstelveen aan de aanleg van een
rotonde op het kruispunt Groenelaan met de Laan van de Helende
Meesters. Dit heeft tot gevolg dat
patiënten en bezoekers van Ziekenhuis Amstelland mogelijk een an-

Op www.ziekenhuisamstelland.nl
wordt meer informatie gegeven over
de actuele situatie. Bebording en
verkeersregelaars geven ter plaatse
aanwijzingen over de omleidingsroute. Het ziekenhuis adviseert patiënten en bezoekers van het ziekenhuis extra reistijd in te plannen.

Zonnebloem Kudelstaart
naar Orchideeën Hoeve
Kudelstaart - Op woensdag 22 april
hebben gasten en vrijwilligers van De
Zonnebloem Kudelstaart een boeiend bezoek gebracht aan de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. Tijdens

de rit naar Luttelgeest verteltde chauffeur Martin met volle overgave interessante details. Onder andere over
de nieuwe bollenvelden in de Polder
tussen Almere en Lelystad. Aangeko-

men bij de Orchideeën Hoeve werden
de gasten eerst getrakteerd op koffie met gebak. Na deze lekkernij werd
een rolstoeltochtje gemaakt door drie
mooie kassen, die zijn omgetoverd
tot oerwouden, waarin het landschap
met watervallen en de prachtigste Orchideeën zich van hun mooiste kanten laten zien. De wandeling ging verder via de vogelvolière, waarin de gasten de grote groen parkieten mochten voeren met een lekker drankje.
Via de vlinderkas, waarin de prachtigste soorten rondvliegen, arriveerde de groep weer in de kas, waar koffie klaar stond en een heerlijke lunch
met kroketten. De gasten en de vrijwilligers werden ook nog getrakteerd
op een frisse versnapering. Rond vier
uur vertrok de bus weer richting huis.
Na een rustige rit arriveerde de grond
rond vijf uur weer in Kudelstaart. Het
was een prachtige dag!
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Het Bindingkoor werkt
hard aan jubileum concert
Aalsmeer - Het jubileum concert
van Het Bindingkoor ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan
wordt, gezien de keuze van het programma, een feestelijk concert. Er
wordt op zoveel publiek gerekend
dat er zaterdag 30 mei twee uitvoeringen zijn. ’s Middags om 16.00
uur en ‘s avonds om 20.15 uur in de
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat
55. Het is altijd heerlijk om een kijkje achter de schermen te kunnen
meemaken. De bewondering voor
het uiteindelijke resultaat wordt er
alleen maar groter door. Tijdens de
repetitie is het een eindeloos herhalen van tekst en noten. Dirigent
en leider van het koor Henk Trommel weet met zijn bevlogen uitleg de
lat steeds een beetje hoger te leggen. “Zacht is niet poreus, dit kan
je nog veel mooier laten janken.” Er
wordt hard gewerkt door de koorleden, maar gelukkig ook veel gelachen. “Heren sorry dat ik zo schoolmeesterig ben. Maar, wie wil schitteren kan niet anders dan een wijze
raad van een dirigent die in het dagelijks leven ook ‘schoolmeester’ is
aannemen.”

50 Jaar geschiedenis
Vrijdag 24 april is het vijftig jaar geleden dat de Amsterdamse dirigent
en componist Gerard van Hulst het
Interkerkelijk jeugdkoor oprichtte.
Het koor bestond toen uit 12 meisjes. Omdat zich al snel ook jongens
aanmeldden, werd de naam veranderd in het Aalsmeer Jeugdkoor dat
later weer Het Binding Jongerenkoor werd, bestaande uit tieners en
twenters. Het zingen zat hen zo in
het bloed dat ook bij het ouder worden het zingen centraal bleef staan.
Het koor kreeg nog één keer een
andere naam die tot op de dag van
vandaag nog steeds wordt gebruikt.
Kort en bondig: Het Bindingkoor.
Kenmerk van Het Bindingkoor is de
diversiteit. Het repertoire is zeer uiteenlopend, van modern tot klassiek.
Het was een interessante zoektocht
volgens de huidige dirigent Henk
Trommel. “Tenslotte verlangt pop-

muziek een andere benadering dan
een oratorium, maar inmiddels is er
een goede balans gevonden.” De
grote belangstelling voor de Binding
concerten wijst uit hoe men de muziekkeuze waardeert.
“Er is een vaste kern van luisteraars en verder zijn er veel bezoekers die van onze concerten gehoord hebben en nieuwsgierig geworden zijn.” In de afgelopen vijftig jaar heeft het koor negen dirigenten gekend waarvan er drie
een duidelijk stempel hebben gedrukt. Als eerst de oprichter Gerard
van Hulst die vanuit zijn religieuze
achtergrond vooral spirituals en eigen, veelal a tonale, composities liet
horen. Vanaf 1985 was het Herman
Rouw (afkomstig van de studenten
ecclesia van Huub Oosterhuis) die
17 jaar bepalend was voor de muziek keuze. Eind 2003 kwam Henk
Trommel en hij zwaait nog steeds
de scepter of beter de baton. “Door
Henk hebben wij beter leren zingen, hij heeft ons klankkleur bijgebracht en wij gaan nog steeds vooruit. Ook Henk heeft een nieuw latje opengetrokken met zijn inbreng.
Wat tevens nieuw is, dat je bij aanmelding moet voorzingen. Wij gaan
nu voor nog meer kwaliteit, het niveau wordt steeds beter. Daarom
zijn wij ook blij dat Henk zo af en
toe een stemcoach laat komen die
ons traint”, aldus Marlies van Leeuwen. Het programma van het jubileumconcert is door de koorleden zelf
samengesteld. “Een ieder kon suggesties aangeven.” Het concert dat
financieel mede mogelijk is door de
Gemeente Aalsmeer, De Rabobank
regio Schiphol, Het Prins Bernhard
Cultuur fonds, zal zeker gaan zorgen voor verrassing en kippenvel.
Het concert bestaat uit vier blokken
waar onder andere gezongen liederen van Huub Oosterhuis, Fauré,
Purcell, Ramses Shaffy’s Pastorale.
Hoogtepunt zal het prachtige Misa
A Buenos Aires van Martin Palmeri zijn. Het Bindingkoor wordt hierbij ondersteund door mezzosopraan
Mirjam Schreur, het Capital Tango

septet en Martin de Ruiter bandoneon. De gretigheid om dit jubileumconcert te doen slagen is groot.
“Wij staan wij op scherp hoor”, beweren Marlies (vanaf 1968 koorlid) en Jacco, voorzitter van het
koor. De dirigent hoort het glimlachend aan en knikt, zoals altijd
zal hij er alles uithalen wat er in zit
en dat is veel! Kaarten à 12.50 eu-

Beachvolleybaltoernooi
voor bedrijven en clubs

tement op de bovenste verdieping
langs de N196.” Dirk wijst naar buiten. “Je kunt naar Hoofddorp kijken
en we zien de watertoren. Echt mooi
wonen hier.”

Aalsmeer - In deze rubriek wordt
maandelijks een Aalsmeerder of Kudelstaarter een zevental vragen voorgelegd over zijn of haar interessante
leven. Vorige keer was Marijke Maarse aan de beurt. Dit keer is dat sportman Dirk Raams. Hij gaat volgende
maand fietsen naar de Noordkaap
en terug. Dat is zevenduizend (!) kilometer!

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
Dirk is vanwege zijn burn-out een
tijdje uit de running geweest, maar
werkt nu dertig uur per week bij gebroeders Barendsen op de veiling.
“Ik maak bloemen verzendklaar.
Daarnaast werk ik zeven uurtjes bij
een glazenwasbedrijfje. Prima naar
mijn zin met deze combinatie.”

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Geboren en getogen Aalsmeerder!” roept Dirk. “Ik ben geboren in
de Berkenlaan, heb dertien jaar in
Kudelstaart gewoond en ben daarna naar de Sportlaan verhuisd. Twee
jaar geleden ben ik overspannen geraakt. Een heel nare periode. Al het
werk wat kwam kijken bij dat huis
en de tuin ging me tegen staan. Nu
wonen we in een prachtig appar-

Wat zijn je hobby’s?
Deze vraag is niet zo moeilijk voor
Dirk. Dat is sporten. Vooral duursporten. Kijken en beoefenen. “Ik
kijk alles. Ook naar NBA ’s nachts.
Prachtig om topniveau te zien. Zelf
heb ik vijf jaar geleden in Kroatië gefietst, zestienhonderd kilometer. Dit
jaar ga ik naar de Noordkaap fietsen,
dat is heen zevendertighonderd kilometer en terug drieëndertighonderd.
Zevenduizend kilometer bij elkaar
dus.” Wat bezielt je Dirk? “Ha ha, ik
heb er zin in hoor. Ben helemaal fit
verklaard door Fitness Aalsmeer, dus
ben er klaar voor. Ik ga er zeven weken over doen en heb de route helemaal zelf uitgestippeld. Gemiddeld
ga ik honderdvijftig kilometer per
dag fietsen. Ik vertrek op 23 mei om
acht uur ’s morgens vanaf Fitness
Aalsmeer. Het zou leuk zijn als mensen me uit komen zwaaien.”

Amstelland - Europa Kinderhulp
zoekt enthousiaste vakantieouders die
een kind willen uitnodigen voor een
korte vakantie. Een verblijf van bijna
drie weken en gewoon meedraaien is
het motto. Avontuurlijk, uitdagend en
misschien heeft u hier al langer over
nagedacht. Maar belangrijker nog, u
geeft een kind de onvergetelijke vakantie van zijn of haar leven! U geeft ze

een souvenir die ze hun hele leven met
zich mee dragen, dat is van onschatbare waarde. Dat moet ook wel, want
de kinderen die via Europa Kinderhulp
voor een vakantie in aanmerking komen moeten dagelijks opgroeien in
zorgelijke situaties. Uit Noord Frankrijk komen kinderen van 5 tot en met
23 juli, uit Oostenrijk van 13 tot en met
31 juli, uit Frankrijk (Parijs) van 18 ju-

veranderen in het dorp?
“Het zou wat minder chaotisch mogen zijn met de winkels hier. De gemeente heeft echt een slag gemist.
Kijk hoe mooie winkelcentra Hoofddorp en Amstelveen hebben. Gemiste kans hoor, had hier ook gekund.
Toch veel beter voor middenstand én
consument? En ik stoor me aan het
onverzorgde uiterlijk van het dorp.
We pretenderen een bloemenplaats
te zijn, maar dat zie ik nergens terug.”
Wil je een leuke (of
minder leuke) ervaring
met de lezer delen?
“Mijn burn-out is wel het dieptepunt
in mijn leven geweest.” Dirk raakt geemotioneerd als hij daar aan terugdenkt. “Ik deel liever dan toch leuke
ervaringen met de lezer. Alle mooie
dingen die ik op sportgebied heb
meegemaakt bijvoorbeeld, maar ook
vakanties naar onder andere Kroatië
en Florida (daar woont mijn broer). Ik
ben een gevoelsmens en dankbaar
voor de steun die ik ontvang van familie en vrienden voor alles wat ik
doe. En ondanks mijn sportverslaving blijf ik bovenal een levensgenieter!”

En wat zou je willen

Nawoord
Dirk fietst naar De Noordkaap voor
het goede doel: CliniClowns. Daar
heeft hij al eerder mee samengewerkt. Hij vindt het een bijzonder organisatie. Hij fietst op een, speciaal
door Megalos Tweewielers geprepareerde, fiets en wil tevens Multisupplies bedanken voor belangeloze sponsoring in de vorm van folders en banners. Dirk roept op tot
het doen van donaties. Op de website www.noordkaap2015.wordpress.
com kun je daar alle informatie over
vinden. Op 9 juli zal Raams terug zijn
volgens de planning. ’s Avonds om
zeven uur wachten al zijn dierbaren
en overige belangstellenden hem op
bij de sportschool in de Beethovenlaan. Het zou geweldig zijn als veel
mensen voor deze topprestatie op de
been komen! Deze krant is erbij.
Door Miranda Gommans

li tot en met 6 augustus, uit Duitsland(
Berlijn) van 20 juli tot en met 6 augustus, uit Nederland van 20 juli tot en
met 7 augustus en uit Duitsland (Hannover) van 3 tot en met 21 augustus.
Het gaat om kinderen, tussen 5 en 12
jaar, die wonen in moeilijke thuissituaties of kindertehuizen. Kinderen die
veel op straat leven en daar veel narigheid zien. Kinderen uit diverse Europese steden die weinig zekerheid hebben
in hun bestaan. Kinderen die thuis niet
de aandacht krijgen die ze verdienen.
Deze kinderen krijgen de gelegenheid
om, via Europa Kinderhulp, drie weken
te genieten bij vakantieouders. Jaar-

lijks verblijven er 2000 kinderen in een
vakantieouders in heel Nederland. U
kunt vakantieouder worden, ook als u
zelf geen kinderen heeft, of als ze al op
eigen benen staan. Ook enthousiaste
alleenstaanden mogen zich melden.
Natuurlijk weet Europa Kinderhulp dat
het niet niks is om een kind van een
ander in huis te hebben. Er is een voorbereiding en tijdens de verblijfsperiode
staat u er niet alleen voor. Voor meer
informatie kunt u vrijblijvend contact
opnemen via www.europakinderhulp.
nl of bel Gert Pool: 023-5272560, Annette Laan: 0229-262571 of Jolanda
Langedijk: 072-5039231.

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Dat er veel sportmogelijkheden zijn
hier en natuurlijk de Westeinderplassen. Ik vind het een mooi dorp om in
te wonen. Ook de leuke horeca vind
ik belangrijk. Ja, ik hou ook heus wel
van een biertje hoor!”

Gezocht: Vakantieouders
voor drie weken

Janna van Zon

De gemeenteraad heeft in oktober en november 2013 beslist dat in
overleg met KICI 25 procent van de
opbrengst in 2014 bestemd zal zijn
voor OSA, die plaatselijke initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking ondersteund door middel van
verdubbeling van projecten tot een
maximum van 2.500 euro van de ingezamelde gelden. Het extra geld
zal eveneens besteed worden voor
projecten en voorlichting op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. KICI (nu Sympany) zelf besteedt het geld, de overige 75 procent van de ingezamelde opbrengst
van de kleding, ook aan projecten
voor goede doelen en ontwikkelingssamenwerking, zoals het Ro-

de Kruis. Tevens aan projecten in
Malawi en Congo. Duurzaamheid
en zelfredzaamheid van de mensen
die worden geholpen staat daarbij centraal. Sinds januari ligt de focus op projecten die iets met textiel te maken hebben. Met deze ontwikkelingsprojecten biedt Sympany
hen een zekere en zelfredzame toekomst. Het bestuur van OSA is heel
blij met dit extra bedrag voor projecten in ontwikkelingslanden en bewustwording voor hun werkzaamheden in de gemeente. Zij heeft het
gemeentebestuur en de gemeenteraad bedankt tijdens de raadsvergadering van 23 april met een heerlijk
gebakje. Uiteraard ook de inwoners
van Aalsmeer en Kudelstaart worden hartelijk bedankt voor het brengen van hun kleding, linnengoed,
schoenen enzovoort, want zonder
hen was het bedrag niet zo hoog
geweest. Meer weten over OSA?
Kijk dan op de website: www.osaaalsmeer.nl. Een e-mail kan ook: info@osa-aalsmeer.nl of bel met secretaris Betty Kooij via 0297-321509.

JCI Amstelland organiseert

Dirk Raams: “Ik ben altijd op
zoek naar uitdagingen”

Wie ben je?
“Ik ben dus Dirk Raams, zesenvijftig jaar oud, al drieëndertig jaar getrouwd met Joke. We hebben een
zoon (Kevin) van zevenentwintig en
een dochter van vierentwintig jaar,
Sharon. Zij handbalt ook. Ik ben betrokken bij de handbal in Aalsmeer.
Ben sowieso gek op sport. Beoefenen, maar ook kijken. Vroeger deed
ik veel aan hardlopen. Ik heb meer
dan vijftig marathons gelopen; Rot-

ro voor dit concert zijn te verkrijgen bij Het Boekhuis in de Zijdstraat, De Marskramer in Winkelcentrum Kudelstaart, The Readshop
in de Ophelialaan en via de mail:
Bindingkoor@gmail.com.

Aalsmeer - Onlangs is door KICI
een bedrag van 9.109 euro gestort
op rekening van de stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer
(OSA). Dit bedrag is 25 procent van
de opbrengst van de ingezamelde
kleding en dergelijke van de groene KICI containers in de gemeente.

Met een gebakje is de gemeenteraad en het college afgelopen donderdag
bedankt voor de extra inkomsten voor OSA dankzij de kledingcontainers. Het
bedankje werd ook persoonlijk gegeven door Betty Kooij.

De Schijnwerper op...
terdam, Amsterdam, Westland, maar
ook Berlijn en zelfs New York twee
keer. Ook deed ik mee aan triatlons.
In 2005 heb ik een nieuwe heup gekregen. Sindsdien fiets ik veel. Dat
gaat nog wél! Ik ben altijd op zoek
naar uitdagingen. Hoe ver kan ik
gaan met mijn lijf? Dat vind ik interessant.” Hond Shinji ligt lekker in
zijn mand te luisteren naar zijn baas.
De Sharpei hoort ook bij het gezin.

Geldbedrag KICI voor OSA

Aalsmeer - Op donderdag 11 juni organiseert JCI Amstelland in
The Beach voor de vijfde keer met
veel plezier het beachvolleybal toernooi NetZomer. De opbrengsten van
NetZomer komen ten goede aan
het goede doel. Bedrijven, instellingen en service clubs zijn van harte welkom om deel te nemen met
een team van vier tot zes personen.
“Lekker sporten, mensen leren kennen, geld inzamelen voor het goede doel. En dat alles in de heerlijke
tropische sferen van The Beach, wij
hebben er weer zin in”, vertelt Danielle de Jong, die als organisator van
dit evenement zeer betrokken is bij
deze lustrumeditie. NetZomer is ooit
begonnen als eenmalige actie, maar
is met deze vijfde editie inmiddels
uitgegroeid tot een terugkerend en
groeiend evenement. “Wij organiseren dit toernooi mede om meer

in contact te komen met bedrijven en instellingen uit Amstelveen,
Aalsmeer, Uithoorn en omgeving”,
vervolgt Daniëlle de Jong. Deelname is mogelijk met een team van
vier tot zes personen en inschrijven
is mogelijk via de website: www.jciamstelland.nl of per email info@jciamstelland.nl. Het toernooi start om
19.30 uur en bij The Beach wordt er
vooraf gezamenlijk een hapje gegeten.
JCI is een netwerkvereniging voor
persoonlijke ontwikkeling voor ondernemende mensen tot 40 jaar. In
Nederland heeft de vereniging bijna 2.500 leden die zich inzetten voor
diverse projecten in hun regio. JCI
Amstelland is één van deze lokale
‘kamers’. De vereniging kent vier pijlers, namelijk: zakelijk, maatschappij, internationaal en persoonlijke
ontwikkeling.

Oorkonde en bloemen
voor twirlkampioene
Aalsmeer - Niet in de raadzaal,
maar in de burgerzaal is afgelopen
donderdag 23 april twirlster Selina Kok in het zonnetje gezet. Gekozen was om de huldiging in de hoge benedenzaal te houden, zodat de
kampioene ook een demonstratie
kon geven. De baton moet tot slot
de lucht ingegooid worden. Selina is
afgelopen januari Nederlands Kampioen geworden in het onderdeel
2-baton in de preteen kampioensklasse. En begin deze maand heeft
Selina in Italië met het showcorps
een eervolle tweede plaats behaald
bij de Wereldkampioenschappen.
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder complimenteerde Selina met
haar fantastische prestatie. Uiteraard traint Selina hard om het hoogste niveau in de twirlsport te halen.
Een groot aantal uren per week is
zij in de gymzaal te vinden. Overigens met veel plezier, zo gaf ze aan.
Van de gemeente kreeg Selina een

mooi boeket bloemen, een oorkonde en een cadeaubon. De huldiging
werd besloten met een demonstratie waarvoor de bewondering groot
was. Selina kreeg van de aanwezigen, waaronder haar grootste fan
(oma) een daverend applaus!
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Nationale Herdenking 4 mei
Aalsmeer - In het kader van de Nationale Herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog zijn er in de gemeente verschillende
herdenkingsbijeenkomsten. De herdenking in Aalsmeer vindt plaats bij
de gedenksteen voor de gevallenen bij de ingang van het gemeentehuis op het Raadhuisplein. Om 19.35 uur start de plechtigheid met muziek van muziekvereniging Sursum Corda onder leiding van Elivera van
Sloten. Om 19.40 uu aankomst stoet met loco-burgemeester Ad Verburg, afgevaardigde van de gemeenteraad René Martijn, afgevaardigden van de ANBO namens de Aalsmeerse ouderen, de heren J. Olthof en L. van Keulen, leerlingen van PCBS De Hoeksteen en PCBS De
Wegwijzer namens de jongeren; de familieleden van de gesneuvelden.
Tussen 19.45 en 20.00 uur is het luiden van alle kerkklokken. Vanaf
19.45 uur worden gedichten voor gelezen door de leerlingen Chayenne
Remijn, Isabel van der Drift, Christina Been, Kenzo Roos, Davey Bogers,
Pieter Camfferman, Mieke Ezink en Tessa Giannakopoulos. Gevolgd
door een toespraak van loco-burgemeester Ad Verburg.Om 20.00 uur
twee minuten stilte. Gevolgd door Wilhelmus, loslaten van de vredesduiven, kranslegging door de gemeente, de senioren en de jongeren
en het leggen van bloemen door de familieleden van gesneuvelden en
andere belangstellenden. Rond 20.15 uur wordt koffie in het gemeentehuis geserveerd. In het gemeentehuis de bijzondere documentaire
over Aalsmeer in de Tweede Wereldoorlog, gemaakt voor leerlingen
van de groepen 8 uit het basisonderwijs.

70 Jaar Bevrijding Aalsmeer:
Yes We Meet Again!
Aalsmeer - Traditioneel wordt in
Nederland alle 5 jaar op grootse wijze de bevrijding van de Duitse bezetters gevierd. Dit jaar is het precies 70 jaar geleden, reden om er
apart bij stil te staan en onze vrijheid te vieren. Vrijheid is ook vandaag de dag helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Juist door stil
te staan bij de ervaringen tijdens
onderdrukking en geweld toen, 70
jaar geleden, wordt hopelijk beseft
hoe goed men het heeft in Nederland. De fakkel is het symbool voor
het doorgeven van vrijheid. Symbolisch, maar ook letterlijk, zoals met
de Bevrijdingsvuurestafettes en met
de vele bevrijdingsfestivals, ook in
Aalsmeer. “Laten we van 70 Jaar
Bevrijding Aalsmeer met elkaar een
groot feest maken. Onder het motto ‘Yes We Meet Again’. U bent van
harte uitgenodigd om daarvan op
dinsdag 5 mei in het centrum van
Aalsmeer deelgenoot te zijn”, aldus
het organisatiecomité.
Bevrijdingsvuurestafette
Wageningen is de stad waar de bezetters hun capitulatie tekenden.
Om dit te herdenken wordt hier elk
jaar in de nacht van 4 op 5 mei traditiegetrouw het nationale Bevrijdingsvuur ontstoken. Uit talloze gemeenten komen dan atleten naar
Wageningen om hun fakkel op te
halen en het bevrijdingsvuur in estafettevorm naar huis te lopen: de
fakkel als teken dat je vrijheid doorgeeft. Voor het eerst gebeurt dat
nu ook in Aalsmeer. Tien enthousiaste hardlopers en drie even fanatieke fietsers vertrekken maandagavond laat per touringcar naar Wageningen. Zij nemen daar deel aan
de nationale Bevrijdingsvuurceremonie en brengen vervolgens de
Aalsmeerse fakkel hardlopend en
door de fietsers geëscorteerd naar
Aalsmeer. Zij overbruggen een af-

stand van 82 kilometer! Naar verwachting komen zij rond het middaguur op het Praamplein aan. Het
laatste stukje vanaf de Kolenhaven
bij de Nieuwe Meer worden zij vergezeld door opzwepende sambamuziek van Slagwerkgroep Bovenkerk. Op het Praamplein aangekomen zal door de atleten samen met
loco burgemeester Ad Verburg het
Aalsmeerse Bevrijdingsvuur worden
aangestoken dat daar de hele dag
zal blijven branden. Wacht ze vanaf
11.30 uur op het Praamplein op en
bezorg deze sportieve helden een
onvergetelijke intocht!
Tentoonstelling Vrijheid
In nauwe samenwerking met KCA
en geholpen door tal van KCAvrijwilligers, jeugd en Aalsmeerse en Kudelstaartse inwoners is in
het Oude Raadhuis een bijzondere
tentoonstelling met het thema Vrijheid gerealiseerd. Leerlingen van de
groepen 7 van alle tien basisscholen en van het Wellant College gaven in korte gedichtjes, zogenaamde Elfjes (11 woorden) uitdrukking van wat voor hen vrijheid be-

tekent. De 70 beste Elfjes worden in
het Oude Raadhuis tentoongesteld.
Hoe plaatsgenoten van verschillende generaties vrijheid ervaren is in
een videodocumentaire opgetekend
door de jeugd van De Binding. Aangevuld met beeldmateriaal uit 1945
rond de bevrijding van Aalsmeer
en Kudelstaart wordt een indrukwekkend beeld gecreëerd waarvoor één van de zalen van het Oude
Raadhuis tot filmzaal wordt omgetoverd. In de grote zaal worden talloze foto’s, brieven, krantenknipsels,
ooggetuigenverslagen en dergelijke van de bevrijdingstijd tentoongesteld, beschikbaar gesteld door
inwoners. Acht Aalsmeerse kunstenaars ronden met kunstwerken
rond het thema Vrijheid de collectie af. Een indrukwekkende tentoonstelling die op 5 mei om 14.00 uur
officieel wordt geopend en nog tot
21 juni te bewonderen is in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat.
Openingsceremonie
Net als 70 jaar geleden vindt ook
nu weer op 5 mei een officiële ceremonie plaats bij het Oude Raad-

EER
5 MEI 2015 GROOTS BEVRIJDINGSFEEST IN AALSM

DINSDAG 5 MEI 2015
FEEST IN HET CENTRUM VAN AALSMEER

ter Bevrijdings concert
Parade legervoertuigen, Feest Praamplein, Crown Thea

en meer!

70 Jaar Bevrijding Aalsmeer

huis. Het filmpje over hoe dat destijds ging is in de tentoonstelling
Vrijheid te zien. Ook nu weer komt
een bonte stoet, deze keer legervoertuigen van Keep Them Rolling
begeleid door Drumband Ophelia vanuit de Crown Business Studio’s door de Weteringstraat, Rozenstraat en Dorpsstraat in optocht
naar het Oude Raadhuis, hét gemeentehuis in 1945. En net als 70
jaar geleden is het ook nu weer een
locoburgemeester die daar de honneurs waarneemt namens het gemeentebestuur. Bij het Oude Raadhuis zorgt Christelijk Harmonieorkest Sursum Corda, toen ook van de
partij, voor een prachtige muzikale
omlijsting. Na een paar korte toespraken wordt afgesloten met het
zingen van het Wilhelmus. De openingsceremonie vindt op 5 mei aanstaande om 9.30 uur plaats buiten
bij het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9.
Keep Them Rolling
Met veel liefde verzorgen de mannen en vrouwen van vereniging
Keep Them Rolling hun
legervoertuigen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog (1940 – 1945)
gebruikt of gefabriceerd werden.
Daarmee willen zij de herinneringen
aan de gebeurtenissen in en rond de
Tweede Wereldoorlog voor toekomstige generaties levendig houden.
Een keur aan voertuigen van jeeps
tot pantservoertuigen maakt waar
ze ook komen enorme indruk op het
publiek en zorgt voor vele emotionele momenten. Keep Them Rolling
komt op 5 mei naar Aalsmeer! “s
Ochtends maken zij de openingsceremonie bij het Oude Raadhuis extra feestelijk, nadat ze eerst in een
geweldige optocht Aalsmeer zijn
binnengekomen. Daarna, tussen
10.00 en 12.00 uur, zijn de voertuigen voor het publiek van heel dichtbij te bewonderen in de Zijdstraat.
Rond 12.00 uur vertrekken ze weer
om hun tocht door Amstelland voort
te zetten. Rond 18.00 uur komen de
troepen weer terug naar het Praamplein voor het afsluitende feest in
Aalsmeer. Vertrekrroute Keep Them
Rolling: Zijdstraat - Stationsweg –
Stommeerweg – Zwarteweg - Hortensialaan - 1e J.C. Mensinglaan –
Ophelialaan – Spoorlaan - Ophelialaan – Aalsmeerderweg - Machineweg - Catharina-Amalialaan –
Snoekbarsstraat - Legmeerdijk richting Amstelveen.

Herdenking Kudelstaart
De herdenking in Kudelstaart vindt plaats bij het monument Propellor aan de Schweitzerstraat in Kudelstaart en start om 19.30 uur met
muziek van muziekvereniging Flora onder leiding van Erwin ter Bogt. Om 19.35 uur volgt een welkomstwoord door Hans Vonk namens
de Dorpsraad Kudelstaart, muziek en voordrachten door leerlingen en
kinderen: Rick Kuntzel, Jelle de Bruin, Lotte Zethof, Romy van Miltenburg, Jamie van Doorn en Estelle Meerwaldt.
Om 19.45 uur houdt Wilma Alink-Scheltema, afgevaardigde van het
gemeentebestuur, een toespraak. Om 19.50 uur klinkt muziek, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden wordt, gevolgd door het
Wilhelmus en kransleggingen. Tot slot koffie in het Dorpshuis.
Herdenking Oosteinde
De herdenking in Oosteinde vindt plaats bij het monument Hell’s Fury aan het plantsoen aan de H. Buismalaan. Om 19.20 uur start de
plechtigheid met muziek van Sursum Corda. Om 19.30 uur: Welkomstwoord door Marcel de Nijs namens wijkbestuur Oosteinde, om 19.35
uur: Zang Aalsmeers mannenkoor Con Amore. Gedichten Kinderen uit
Oosteinde: Evi Bom, Daniëlle Lohuis, Anthea van der Wiele. Om 19.50
uur: Toespraken Dirk van Willegen en Ton Smit (CDA), afgevaardigden
van het gemeentebestuur. Om 19.55 uur: Zang Aalsmeer mannenkoor
Con Amor en taptoe door Jean Pierre Grannetia. Om 20.00 uur: 2 minuten stilte, gevolgd door Wilhelmus en kransleggingen. Om 20.05 uur:
Dankwoord Marcel de Nijs. Koffie in De Mikado. De gemeente verzoekt iedereen om tijdens de algemene stilte de bezigheden te staken,
stil te staan en geluiden te vermijden.

holm. Ook overige belangstellenden
zijn bij voldoende plaats welkom.
Het concert begint om 10.00 uur in
het Zorgcentrum Aelsmeer aan het
Molenpad 2.
Bevrijdingsconcert in Crown
Het prachtige en geheel door vrijwilligers gerunde Crown Theater
aan de Van Cleeffkade is het decor
voor haar eerste eigen productie,
het bevrijdings theaterconcert ‘Yes
we meet again’. De voorstelling die
om 16.00 uur start met topartiesten
als Mariska van Kolck, Jasper Taconis, The Triolettes en de Koos Mark
Bigband belicht de hits uit de periode van 1930 tot 1945. Hans van

Programma Bevrijdingsfestival Aalsmeer 5 mei 2015

09.15 uur

09.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
12:00 uur
12–20 uur
14.00 uur
16.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
21.00 uur

Optocht van een groot aantal authentieke WOII legervoertuigen van de
Vereniging Keep them Rolling onder begeleiding van Drumband Ophelia
vanaf de Crown Theater naar het Oude Raadhuis.
Feestelijke openingsceremonie bij het Oude Raadhuis met toespraak
burgemeester en muziek van Sursum Corda.
Buitenconcert Sursum Corda voor bewoners en gasten Zorgcentrum
Aelsmeer.
Parade legervoertuigen in de Zijdstraat.
Vertrek legervoertuigen door Dorp, Hornmeer, Stommeer en Oost.
Aankomst Bevrijdingsvuurestafette Aalsmeer en Bevrijdingsvuur ceremonie
op het Praamplein.
Feest op het Praamplein met optredens, vermaak voor de jeugd en foodplein.
Opening tentoonstelling Vrijheid in het Oude Raadhuis.
Bevrijdings Theaterconcert in het Crown Theater.
Dans en Diner in de Grandballroom CanDance Studio’s (Studio’s Aalsmeer).
Terugkeer legervoertuigen Keep them Rolling op het Praamplein.
Afsluiting.

Na 5 mei:
1 juni 2015 Alexander Münninghoff, journalist en schrijver van De stamhouder,
georganiseerd door Boekhuis Aalsmeer (locatie volgt).
Tot 21 juni 2015 Tentoonstelling Vrijheid in het Oude Raadhuis.

Route uittocht Keep them Rolling:
zie www.4en5meiaalsmeer.nl

Sursum Corda Concert
Ook al wordt hun aantal steeds
kleiner, maar gelukkig zijn er in
Aalsmeer en Kudelstaart nog steeds
ooggetuigen die boeiend kunnen
vertellen over de bezettingstijd en
de bevrijding. Tijd om met hen wellicht pijnlijke maar ook vele mooie
herinneringen aan de bevrijdingstijd 70 jaar geleden op te halen en
hen eens flink in het zonnetje te zetten. Speciaal voor de oudere inwoners en in nauwe samenwerking
met Zorgcentrum Aelsmeer brengt
Christelijk Harmonieorkest Sursum
Corda in een prachtig ochtendconcert in het Zorgcentrum Aelsmeer
hun mooie repertoire ten gehore. Te
gast zijn de eigen bewoners en die
van de andere (woon)-zorgcentra in
Aalsmeer en Verpleeghuis Rozen-

Willigenburg presenteert de voorstelling en vertelt bijzonderheden
rond de films en muziek uit die tijd.

Ook in die periode was muziek, film
en theater het middel om samen te
zijn en uit de dagelijkse beslommeringen te stappen. In dit bevrijdingsconcert ziet en hoort u de mooiste
momenten. Muziek rond het Leidseplein, Berlijn en Parijs e.a.. Van Marlene Dietrich en Josephine Baker,
Andrew Sisters, Glenn Miller en
Benny Goodmann. En Nederlandse
hits als “ Trees heeft een Canadees.
En we eindigen natuurlijk gezamenlijk met We’ll meet Again van Vera
Lynn. Na afloop van de voorstelling
kunt u nog dansen en genieten van
een dinerbuffet op de muziek van
Glenn Miller! Dat kan in een prachtige Grand Ballroom. Kaarten kunnen los aan de Grand Ballroom worden gekocht. Informatie en kaartjes
voor het concert en het diner dansant: www.crowntheater.nl
Feest op het Praamplein
70 Jaar Bevrijding moet worden gevierd. Naast de officiële programmaonderdelen is er natuurlijk ook
volop gelegenheid om feest te vieren. Op het Praamplein is daar alle gelegenheid toe met voor elk wat
wils. Voor de kids springkussens,
een stormbaan en andere geweldige attracties. Leuke muziek en optredens en een rijke keuze aan natjes en droogjes maken het feest
compleet. Het feest op het Praamplein start met de Bevrijdingsvuurceremonie rond 12.00 uur en gaat
door tot de vroege avond. Een deel
van het Praamplein zal 5 mei aanstaande niet beschikbaar zijn voor
parkeren. Kom zo veel mogelijk op
de fiets!
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Interview met Commissaris van
Koning op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer is
de lokale omroep van Aalsmeer
en omgeving. Wekelijks brengt de
omroep 24 uur per dag informatieve programma’s voor alle geledingen uit de gemeente en overdag en ’s nachts heerlijke muziek.
Radio Aalsmeer heeft een interview opgenomen met Commissaris
van de Koning Johan Remkes tijdens een persmeeting op donderdagmiddag 23 april bij Jachthaven
Van Wijk Maritiem in Kudelstaart.
Remkes was die dag op werkbezoek in Aalsmeer en heeft met de
pers gesproken en dus ook met
Radio Aalsmeer. In een uitzending
van circa 25 minuten doet de lokale omroep hiervan verslag. Het was
de bedoeling het interview met de
Commissaris van de Koning na
de raadsvergadering van afgelopen donderdag uit te zenden, maar
de raad had echter meer tijd nodig dan gepland en daarom besloot de redactie de uitzending van
het interview te verschuiven naar
vanavond, donderdag 30 april. Het
interview is te beluisteren vanaf
20.00 uur in het ‘Stamtafel Actueel’.
Let’s Go en Vrijdagavondcafé
Het is weer meivakantie, lekker
twee weken geen school en leuke dingen doen. Tijdens de vakantie staan er natuurlijk ook weer
twee leuke uitzendingen gepland
bij ‘Let’s Go 2 the Disco’ op vrijdag
1 en 8 mei. Tijdens deze uitzendingen komen er zoals gebruikelijk
leuke gasten langs. Zo komt Tessa Westerhof naar de studio om te
vertellen over de Kindervakantieweek en zal Jay Hogenboom aanschuiven met zijn dj leraar Renee.
Daarnaast nodigen programmamakers Kim en Joey ook alle kinderen uit Aalsmeer en Kudelstaart

uit om langs te komen in de studio.
Vind je het leuk om een keer een
uitzending bij te wonen? Wil jij live
je favoriete nummer aanvragen?
Heb je iets leuks te vertellen? Kom
gewoon naar de studio van Radio
Aalsmeer! Vrijdag 1 en 8 mei ben je
van harte welkom tussen 18.00 en
19.00 uur. Van 21.00 tot 23.00 uur is
het dan weer tijd voor het ‘Vrijdagavondcafé’ met Ron en Caroline. Er
komen diverse gasten langs, waaronder wijkagent Erik van den Brun.
Hij schuift rond half tien aan met
actueel politienieuws en preventietips. Kans maken op twee tickets voor Crown Cinema kan door
je twitterhit door te geven, dit keer
je favoriete hit van Queen.
‘Door de Mangel’ op herhaling
Afgelopen maandag viel er een
herhaling van 21 april te horen van
‘Door de Mangel’. In die uitzending
was kunstenaar Mark van Kuppevelt te horen. Ook komende maandag is er geen live uitzending van
de Aalsmeerse talkshow, maar
kunt u opnieuw luisteren naar een
herhaling van een eerder uitgezonden aflevering. Op 4 mei is het fotografe Astrid Mulder die voor de
tweede keer langs komt. Overigens
kan deze uitzending komen te vervallen in verband met de actualiteit (Nationale Herdenking). Houd
daarvoor de website van Radio
Aalsmeer in de gaten. Op maandag
11 mei start weer de reguliere cyclus van ‘Door de Mangel’ met Bettine Clemens. Zij is betrokken bij
de Zeilschool Aalsmeer, maar kan
ook een behoorlijk bosje bloemschikken. Radio Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 FM en de kabel
op 99.0 FM, maar ook op internet:
www.radioaalsmeer.nl. Het bezoekadres is Van Cleeffkade 15.

Café Restaurant ‘In de
Zotte Wilg’ 15 jaar
Aalsmeer - Peter Schwegler is
sinds 12 april al vijftien jaar eigenaar
van het sfeervolle Café Restaurant
In de Zotte Wilg aan de Uiterweg
op het terrein van jachthaven Drijfhuis. Voordat de gelegenheid zich
voordeed om voor zichzelf te beginnen, werkte Peter reeds twintig jaar
in Het Wapen van Aalsmeer, dus met
die ervaring op zak durfde hij de uitdaging wel aan. (Eerst met drie aandeelhouders, sinds 2013 zonder). En
dat heeft hem geen windeieren gelegd; Vaste en nieuwe gasten weten
de gang naar het restaurant goed te
vinden, zowel vanaf de weg als via
het water. Joke, de vrouw van Peter, is meer achter de schermen te
vinden. Zij verzorgt de boekhouding
en, zeker niet onbelangrijk; verleent
hand- en spandiensten waar nodig.
Peter vertelt: “We hebben destijds
de inrichting volledig gestript en opgeknapt. We hebben er echt onze
draai aangegeven en een huiselijke
sfeer gecreëerd. Zeven jaar geleden
is er een nieuwe keuken ingekomen
en sinds een paar weken is ook het
terras flink opgefrist. Er zijn nieuwe
stoelen aangeschaft met leuke blauwe kussentjes. Helemaal in nautische steil. Bovendien, het zit ook
veel lekkerder.” Het grote buitenterras biedt plaats aan honderdtwintig gasten. Binnen kunnen er negentig. “We vinden het nog steeds
ontzettend fijn als gasten binnenkomen en wij het hun, met ons team,
naar het zin kunnen maken. We zijn
trots op deze geweldige ploeg mensen. Zeer creatieve Chef-kok Peter is
al vanaf het begin bij ons. Ook onze zoon Jeroen werkt in de zaak en
onze schoondochter Maria (zij is getrouwd met onze andere zoon die jaren geleden voor een ander beroep
heeft gekozen). Verder kunnen we
bouwen op vaste kracht René, hebben we souschef Victor en een aantal parttimers. En wel leuk om te vertellen; Momenteel loopt er een leerling bij ons; Stephan, hij is de kleinzoon van Jan Arkesteijn van het Wa-

pen. De cirkel lijkt rond. We zoeken
overigens nog koks om dit geweldige team te versterken.”
Driegangenmenu
Café Restaurant In de Zotte Wilg
heeft naast een uitgebreide lunchen dinerkaart ook een Special menukaart. Zo’n special is bijvoorbeeld
een broodje huisgemaakte hamburger met een gebakken eitje, frietjes en garnituur voor maar 8 euro
95. Ook zes Zotte Toppers a 14 euro
95 staan op de kaart waaronder saté, spareribs en zalm. De keukenbrigade werkt veel met streekgerechten en seizoensproducten. Asperges zijn er nu volop. In verband met
het vijftienjarig bestaan van het restaurant kan er in de gehele maand
mei genoten worden van een overheerlijk driegangen keuzemenu
voor maar 24 euro 95. Een bijpassende wijn van de uitgebreide wijnkaart maken uw avond compleet.
“Reserveren is wenselijk.” Aldus Peter Schwegler. “We zijn van maandag tot en met vrijdag geopend vanaf ’s morgens elf uur en in het weekend vanaf twaalf uur. U bent welkom
voor een kop koffie, borrel aan de
bar of op het terras, een kleine hap
of een uitgebreid diner. We hebben
momenteel zelfs acht verschillende speciaalbieren op de kaart, kom
ze maar proeven. Wij staan in ieder
geval zeven dagen voor u klaar. Ook
voor feesten, recepties, barbecues
en trouwerijen bent u bij ons aan het
juiste adres. Want wist u dat wij een
officiële trouwlocatie zijn? Trouwen
aan het water, wie wil dat niet?” Peter en Joke Schwegler zijn blij met
hun plekje aan de Poel en vinden het
nog steeds leuk om te doen. Ze besluiten: “Op deze manier komen er
wat ons betreft met gemak nog vijftien jaar bij!” Kijk voor meer informatie op de website: www.zottewilg.nl
of bel: 0297-324606
Foto: www.kicksfotos.nl.
Door Miranda Gommans

‘Muziek’
Op woensdagmiddag 6 mei om 14.30 uur is er een optreden van Wim
Schindler in de grote zaal van Zorgcentrum Aelsmeer. Dhr Schindler heeft
een breed repertoire van vooral Nederlandse en Engelse liedjes vanaf de
jaren 30 tot heden. waaronder Swing, Wals, Polka, Engelse Wals, Country
etc. Hij begeleidt zichzelf op verschillende instrumenten. Zoals gitaar,
trompet en accordeon.
U bent van harte welkom en aan uw komst zijn geen kosten verbonden.

Westeinder promotie in Haarlem
Aalsmeer - Het corso van de Bollenstreek vond afgelopen weekend
plaats en zondag 26 april waren de
wagens te bewonderen in Haarlem. Het kleurige bloemenspektakel
werd opgeluisterd met een markt
met kraampjes waar lokale kunstenaars zich mochten presenteren en
kramen waarin toeristische informatie werd gegeven. Het Spoorwegmuseum was present, evenals onder andere het Zuiderzee Museum
en vanuit Aalsmeer werd promo-

tie gemaakt door Henk van Leeuwen en Wilma Broere voor de Westeinderplassen. In de ruimste zin des
woords met natuurlijk informatie
over de rondvaarten op de Poel met
alle extra mogelijkheden, waaronder een bezoek aan een kweker, en
over de Historische Tuin. De kraam
werd opgeluisterd met een grote
vaas met Seringen. De belangstelling was volgens de twee inwoners
goed. Bedankt voor deze bijdrage
om Aalsmeer op de kaart te houden!

Rode Kruis Aalsmeer schaft
nieuwe Duo-fiets aan!
Aalsmeer - Nu het weer lekkerder
weer is geworden, is het fietsseizoen van het Rode Kruis Aalsmeer
ook weer gestart! Met inmiddels
13 vrijwilligers van het Rode Kruis
Aalsmeer werden er al fietstochten georganiseerd met zogenaamde duofietsen en met de rolstoelen duofietsen van de Zorgcentra Aelsmeer, ’t Kloosterhof en Rozenholm. Deze fietstochten worden speciaal georganiseerd voor
bewoners, die anders wellicht minder mogelijkheden hebben om lekker buiten te zijn. Tijdens zo’n heerlijke fietstocht worden de mooiste
plekken van Aalsmeer aangedaan.
Het is nu ook voor inwoners van Kudelstaart mogelijk geworden mee te
gaan met een fietstocht. Voor het
goede doel was Gerrit Piet Tweewielers bereid een flinke tegemoetkoming te realiseren bij de aanschaf
van de nieuwe duo-fiets, die eigen-

Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.
‘Spelletjes middag & Handwerk middag’

Iedere woensdagmiddag in het wijkpunt ‘Voor Elkaer’ van 14.30 tot
16.30 uur kunt u gezellig met elkaar een spelletjes komen doen of
gewoon een praatje komen maken. U kunt er onder andere
klaverjassen, rummicub, poolbiljart, sjoelen, mens erger je niet en
hartenjagen.
Iedere dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur is er een
handwerkmiddag met onder andere breien en haken. Maar er is ook
ruimte voor eigentijdse hobby’s zoals tekenen, kaarten maken,
Consumptie is voor eigen rekening.

Met Retine Quod Habes-prijs:

Stichting Oud Aalsmeer
prijst Wim Roodenburg
dom is van het Rode Kruis Aalsmeer.
Deze fiets zal gaan rijden vanaf het
Kudelstaartse appartementencomplex Mijnsheerlyckheid. Interesse
om een keer mee te rijden met een
fietstocht? Opgeven kan via de intekenlijst of bij één van de gastvrouwen in Mijnsheerlyckheid.

Bijna opening Tuinhuis
Aalsmeer - De bouw van het nieuwe Tuinhuis bij de Historische Tuin
vordert en daar is het bestuur van
de Tuin natuurlijk heel blij mee. Het
nieuwe seizoen staat voor de deur
en dit is een goed moment om het
Tuinhuis officieel te openen.
Dit gaat gebeuren op vrijdag 8 mei.
Er gaat een feestelijk tintje gegeven aan deze nieuwe mijlpaal in
de rijke geschiedenis van de Historische Tuin. Het Tuinhuis heeft
een ruim terras gekregen en er
zijn aanlegmogelijkheden voor boten gerealiseerd. Het terras is vol-

‘Inloopcentrum’
Iedere week van maandag tot en met vrijdag is het Inloopcentrum,
kanaalstraat 12 voor senioren geopend! Er zijn vele activiteiten.
Op de maandag is er open inloop, de rest van de week hebben we nog
geheugentraining, Musica, schilderen/creactief, bewegen: totaal vitaal,
breinzaken en multi media. Kom een keer op de koffie om meer te horen.

gens Aalsmeerse traditie bewerkt.
Het hout is voorzien van een laagje teer en afgewerkt met schelpen
(zie foto).
Genieten van een lunch kan nog
niet, maar de Historische Tuin bezoeken, kan natuurlijk wel en is de
moeite waard. In het weekend worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd, zoals afgelopen zaterdag een veiling onder leiding van
veilingmeester Coos Buis.
De Historische Tuin is zaterdag en
zondag open vanaf 13.30 uur, ingang via Praamplein.

Aalsmeer - Zaterdagochtend hield
Wim Roodenburg een presentatie
over ‘Aalsmeer: toen en nu’ in een
volle kerkzaal van de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat. Ruim 120
mensen waren erop afgekomen
om het veranderend tijdsbeeld van
het dorp Aalsmeer met eigen ogen
te aanschouwen. Een opperbeste
stemming door de vaak humoristische wijze waarop Roodenburg de
beelden op twee schermen toelichtte. De presentatie duurde een uur,
maar smaakte bij velen naar meer.
‘Behoudt wat ge hebt‘
Na afloop van de presentatie werd
Wim Roodenburg beperkte Jan Willem de Wijn, voorzitter van de organiserende stichting Oud Aalsmeer,
zich niet tot een dankwoord. Hij
prees Roodenburg om het vele werk
dat hij verzet om de lokale geschiedenis in foto- en filmbeelden vast te
leggen. “Als stichting Oud Aalsmeer
hebben wij bij ons veertigjarig bestaan de ‘Retine Quod Habes’-prijs
in het leven geroepen. Die naam
verwijst naar de officieuze wapenspreuk van de gemeente Aalsmeer:
‘behoudt wat ge hebt’. Die prijs is
voor iemand die Oud Aalsmeer helpt
bij het realiseren van haar doelstellingen zoals het bevorderen van historische schoonheid, het vastleggen van geschiedenis en het uitdragen daarvan. En dat is wat jij bij uitstek doet: inmiddels al voor de tiende keer. Want we kijken ook naar
de duur, de variëteit en de kwaliteit
van de inspanningen. Jij werkt al ja-

ren als vrijwilliger in het gemeentearchief om alle oude foto’s te inventariseren, te dateren en te voorzien van achtergrondinformatie. Dus
met duur zit het wel goed, net als
met variëteit en kwaliteit. Dat blijkt
wel aan de reacties uit de zaal. Het
is me dan ook een groot genoegen
om je, namens ons bestuur de tweede Retine Quod Habes-prijs te overhandigen.” De volledig verraste Wim
Roodenburg voelde zich enorm vereerd. Echtgenote Elly Roodenburg
kreeg een fraaie ruiker mee voor de
terugreis naar Texel.
Aalsmeers kunstwerk
De prijs is typisch Aalsmeers. Niet
alleen gemaakt door de Aalsmeerse kunstenaar Mark van Kuppevelt, maar ook verwijzend naar aspecten van de lokale geschiedenis. Het kunstwerk is vervaardigd uit
messing en brons en vertoont drie
lagen. Bovenop de bloem van een
aardbei, in het midden een stronk
van een sering en onderaan wordt
de veenbodem van het oude bovenland van Aalsmeer gesymboliseerd.
Volgende prijs?
De Wijn vertelde dat hij hoopte dat
de derde keer dat de prijs wordt uitgereikt (over weer zo’n vijf jaar) de
gemeente Aalsmeer de gelukkige
ontvanger mag zijn. “Dat zou betekenen dat de gemeente zich conformeert aan zijn eigen wapenspreuk:
‘behoudt wat ge hebt’.” En tegen de
aanwezige wethouder Jop Kluis:
“Werk aan de winkel, Jop!”

Oud Aalsmeer-voorzitter Jan Willem de Wijn (l) heeft Wim Roodenburg (r) net
de Retine Quod Habes-prijs overhandigd.

Vogels en bijen kijken met
ANBO/PCOB fietstocht
Aalsmeer - Op dinsdag 5 mei fietst
de ANBO/PCOB naar Amstelveen.
De tocht gaat naar de bijentuin van
bijenvereniging Amstelland. De deelnemers krijgen een korte rondleiding over de prachtige bijentuin. Leden van de bijenvereniging kunnen
er ruimte huren om hun bijen neer te
zetten. Voor de bijen is het een uitstekende plek. Op de tuin, maar ook
in de omgeving, is er genoeg nectar en stuifmeel te halen. De deelnemers krijgen koffie en thee aangeboden door de bijenvereniging. De heen
of terugweg gaat door de Bovenkerkerpolder. Dit gebied, vrij van autoverkeer, is een van de belangrijkste
pleisterplaatsen en broedgebieden
van weidevogels in Nederland. Aan
de rand van het gebied zijn, gelijktijdig met de nieuwe N 201, drasse gebieden aangelegd waar de trekvogels
na hun lange reis uit Afrika kunnen
bijkomen. Hoe de route precies wordt

gereden, bepaald de wind. Om optimaal van de vogels te kunnen genieten fietst de groep door de open Bovenkerkerpolder met de wind in de
rug. De fietstocht begint bij het Parochiehuis in de Gerberastraat. De
groep vertrekt om 13.30 uur.

Bingoavond
Rijsenhout – Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 2 mei een gezellige bingoavond. Deze vindt plaats in het gebouw van voetbalvereniging SCW
aan het Konnetlaantje. Er zullen er
drie rondes bingo worden gespeeld
en tussendoor wordt nog een grote
loterij gehouden. De avond begint
om 20.30 uur de zaal is open vanaf
19.30 uur. Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.

Wim Roodenburg (r) toont beelden op twee schermen in een volle Doopsgezinde kerk.
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Gemeente krijgt opdracht
de website te actualiseren

Geslaagd bezoek Commissaris
Remkes aan Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen donderdag
23 april heeft de Commissaris van
de Koning, de heer Johan Remkes,
een ambtsbezoek aan Aalsmeer gebracht. Om 9.30 uur werd hij hartelijk op het gemeentehuis ontvangen
door burgemeester Jobke VonkVedder en het college. Vervolgens
maakte het gezelschap een bustocht langs verschillende locaties in
Aalsmeer en bracht een bezoek aan
Flora Holland. Het bezoek eindigde
met een gesprek met raadsleden in
Brasserie Oevers in Kudelstaart. De
heer Remkes zei aan het eind van
zijn bezoek dat Aalsmeer veel waardevolle en krachtige elementen
heeft die ook de aandacht van de
Provincie hebben. Ook raad en college waren positief over het bezoek
en de goede inhoudelijke gesprekken. Tijdens de bustocht vroeg het
college aandacht voor een aantal
zaken. Zo bracht zij onder meer de
effecten van het Luchthavenindelingbesluit (LIB) voor Aalsmeer ter
sprake. In dit dossier trekt Aalsmeer
met haar buurgemeenten op, omdat
er straks mogelijk in een nog groter deel van Aalsmeer geen woningen meer mogen worden gebouwd.
Dat zou de gemeente ernstig in haar
ontwikkelingsmogelijkheden beperken en de leefbaarheid onder druk
zetten. Verder benadrukte het college hoe belangrijk een ongestoord
logistieke verbinding (OLV) voor de

bloemenveiling is. Deze verbinding
wordt mede door de provincie gefinancierd. Fort Kudelstaart werd bezocht als voorbeeld van de recreatieve mogelijkheden die Aalsmeer
verder wil ontwikkelen. Bij het bezoek aan Flora Holland stond de
toekomst van de sierteeltsector op
de agenda. Directeur Lucas Vos gaf
kort aan wat de ontwikkelingen in
de sector zijn en legde uit waarom
Flora Holland voor een nieuwe strategie heeft gekozen. Vervolgens gaf
Sander van Voorn, programmanager van de Greenport Aalsmeer, aan
wat de Greenport doet om de concurrentiepositie van de sierteeltsector te versterken. Daarbij ligt de focus op innovatie, onderwijs, duurzame energie en Schiphol als ‘preferred flower hub’. De Greenport heeft
ook prioriteit bij de Provincie verklaarde Remkes. Tijdens de lunch
bij Brasserie Oevers sprak een afvaardiging van de raad met de heer
Remkes. Op een constructieve en
open manier spraken zij over onder
meer de ambtelijke samenwerking,
de nieuwe zorgtaken van de gemeente en burgerparticipatie. Zoals bij elk ambtsbezoek bracht de
heer Remkes het onderwerp integriteit ter sprake. Bij zijn afscheid
kreeg hij als blijk van waardering,
hoe kan het ook anders bij een bezoek aan Aalsmeer, bloemen en een
hortensia.

Scooterrijder onderuit op
kruising met Bachlaan
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 25
april is een scooterrijder onderuit
gegaan op het kruisingsvlak van de
Kudelstaartseweg en de Bachlaan.
De man werd door het ambulancepersoneel nagekeken op letsel,
maar hoefde niet mee naar het zie-

kenhuis. Volgens buurtbewoners
komen daar regelmatig weggebruikers ten val. De gemeente gaat in
samenwerking met de politie uitzoeken wat de oorzaak kan zijn van
de vele valpartijen op deze kruising.
Foto: Marco Carels

Aalsmeer - De fracties VVD en HAC
hebben afgelopen donderdag 23 april
tijdens de vergadering een motie ingediend om de gemeente te activeren
haar website te actualiseren. Tijdens
het bespreken van de uitkomsten van
het onderzoek publiekszaken bleek
dat de website van de gemeente niet
up to date is. Op de website staat regelmatig verouderde informatie. Uit
een ander onderzoek is naar voren
gekomen dat de gemeente zich kan
verbeteren op het gebied van communicatie. De twee fracties riepen
het college op om uiterlijk 15 mei te
starten met het actualiseren van de
website en te zorgen dat deze voor 1
augustus helemaal is bijgewerkt. De
motie werd positief ontvangen door
het college. “We zien het positief en
als een steuntje in de rug”, aldus burgemeester Jobke Vonk. “We willen er
graag druk op zetten, maar de website is 3.000 pagina’s groot. 1 Augustus
zullen we misschien niet halen, maar
we gaan er druk onder zetten. Ook wij
hebben als college geconstateerd dat
de website een upgrate nodig heeft.”
De fracties konden leven met het feit
dat de streefdatum mogelijk niet ge-

haald wordt. “Als er maar vaart aan
gegeven wordt”, zo stelde de VVD.
Lokaal en surfeiland
De motie van HAC om lokale ondernemingen zoveel mogelijk kansen
te geven bij aanbestedingen, kreeg
steun van een groot deel van de fracties. Ook sympathie van het college,
maar voorzitter Vonk gaf aan in deze wel binnen de juridische kaders
te moeten blijven. Er komt een kleinschalig onderzoek, want heel veel
geld hieraan uitgeven zagen niet alle
fracties zitten. Geld uitgeven om mazen van de wet te zoeken, zoals HAC
voorstelde, wilde het CDA al helemaal
niet. Er gaat gekeken worden of en op
welke manier lokale en regionale ondernemers betere kansen krijgen om
te kunnen participeren in aanbestedingen. Zeven fractieleden stemden
voor, zes tegen. Tot slot, medegedeeld
door wethouder Jop Kluis in de rondvraag. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het strand van het surfeiland door te trekken richting watertoren en naar een opwaardering van
het gedeelte aan de andere kant van
de watertoren richting Centrum.

Forse aanrijding Legmeerdijk
Aalsmeer - Op zondag 26 april
heeft rond het middaguur een forse aanrijding plaatsgevonden op de
kruising Legmeerdijk met de N201.
Twee auto’s zijn op elkaar gebotst
waarbij vier personen, waaronder
twee kinderen van 5 en 13 jaar, ter
observatie per ambulance zijn vervoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder van de Mercedes reed over
de N201 in de richting van het Centrum. De bestuurder van de Golf wil-

de de kruising vanaf de Legmeerdijk
rechtdoor oversteken richting Kudelstaart. Waarschijnlijk is een van
de twee door oranje of rood licht gereden.
De brandweer heeft hulp verleend
bij het veilig bevrijden van de bestuurder van de Mercedes. Beide
auto’s raakten zwaar beschadigd
en zijn weggesleept. De politie doet
verder onderzoek.
Foto: Marco Carels

College besluit door te gaan
met maatschappelijke stages
Aalsmeer - Het college van B&W
heeft dinsdag 28 april besloten
26.000 euro beschikbaar te stellen aan de vrijwilligerscentrale om
maatschappelijke stages te organiseren. Leerlingen van de Westplasmavo en de Groenstrook krijgen hierbij de mogelijkheid zich in
te zetten voor vrijwilligersorganisaties of maatschappelijke instellingen.
De voortzetting van de maatschappelijke stages voor leerlingen uit het
Voortgezet Onderwijs is onderdeel
van het coalitieprogramma van CDA
en AB. De vrijwilligerscentrale heeft
samen met de scholen een plan ingediend bij de gemeente. De vrijwilligerscentrale gaat bemiddelen tussen
leerlingen en organisaties, de scholen leveren een bijdrage in de vorm
van geld en begeleiding van leerlingen. De stages van de 260 leerlingen vinden plaats tijdens schooltijd.
Wethouder onderwijs Gertjan van
der Hoeven: “De landelijke overheid
heeft besloten maatschappelijke sta-

ges per 1 januari van dit jaar niet langer te financieren. In het collegeprogramma hebben wij echter opgenomen dat maatschappelijke stages in
Aalsmeer blijven bestaan. Wij vinden
het belangrijk voor jongeren, omdat
zo’n stage een bijdrage kan leveren
aan de talentontwikkeling van jongeren. Bovendien kan de kennismaking
er toe bijdragen dat de leerlingen
zich in de toekomst gaan inzetten
als vrijwilliger in de zorg, sport, welzijn en cultuur.” Frans Huissen, voorzitter van de Vrijwilligerscentrale: “Ik
ben blij dat de gemeente Aalsmeer,
net als Amstelveen, doorgaat met het
ondersteunen van maatschappelijke
stages. Dat is goed voor organisaties
en instellingen en het is goed voor
de jongeren. Op langere termijn zien
we dat het ook leidt tot een toename van het aantal vrijwilligers, omdat leerlingen die op jongere leeftijd
ervaring opdoen met vrijwilligerswerk daar later vaak mee door blijven gaan.”

Fort Kudelstaart bijzonder

Subsidie Aalsmeers Flower
Festival van provincie
Aalsmeer - Maandag 20 april heeft
gedeputeerde Jan van Run van de
provincie Noord-Holland aan 13 evenementen subsidie overhandigd. Ook
het tweede Aalsmeerse Flower Festival, wat gehouden wordt op 20 en
21 juni, kreeg een cheque van 5.000
euro. De cheque werd overhandigd
aan wethouder Jop Kluis en Jacqueline Boerma van het Flower Festival. De reden voor de subsidie was
dat dit bloemrijke evenement NoordHolland toeristisch en cultureel nog
aantrekkelijker maakt. Gedeputeerde Van Run: “Het is mooi om te zien
dat zoveel bijzondere plekken en evenementen in Noord-Holland nu door
nog meer mensen ontdekt kunnen
worden.” De provincie stelde voor het
vierde jaar op rij via Amsterdam Marketing een Toeristisch Promotiebudget beschikbaar. In 2015 gaat het om
een bedrag van 50.000 euro. Een vakjury beoordeelde in totaal 47 aanvragen, waarvan er dertien zijn gehonoreerd. Criteria om in aanmerking te

komen voor een provinciale bijdrage
waren onder andere samenwerking
met ten minste drie partijen, minimaal
de helft moet gefinancierd worden
door de aanvragers zelf en de activiteiten moeten een bovenlokale aantrekkingskracht hebben. De vakjury
bestond uit vertegenwoordigers van
de brancheorganisaties Recron, Hiswa, Koninklijke Horeca Nederland,
MKB Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en de Regio
VVV’s. Gedeputeerde Van Run noemde het vanuit provinciaal oogpunt extra bijzonder dat Fort Kudelstaart één
van de locaties is van het Flower Festival. Het fort maakt deel uit van de
Stelling van Amsterdam en behoort
daarmee tot de UNESCO Werelderfgoedlijst. De provincie Noord-Holland
is verantwoordelijk voor dit Werelderfgoed. Tijdens het Flower Festival is in
en om het fort bloemrijke kunst te zien
en is er onder meer een foodcourt met
eetbare bloemen. Meer informatie op
www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Groen aan het Molenpad
Aalsmeer - Het gedeelte van het
Molenpad voor supermarkt Deen
is voorzien van extra groen. Er zijn
boompjes geplant en de plantsoentjes zijn opgeluisterd met groene struiken. Voor meer kleur in het
Centrum gaan de geraniumbak-

College spreek voorkeur uit, raad beslist

Nieuwe trainingshal wordt
gekoppeld aan zwembad
Aalsmeer - Het college van B&W
heeft op 28 april haar voorkeur uitgesproken voor ontwikkelscenario 3
voor de nieuwe trainingshal in het
project Hornmeer. Scenario 3 betekent dat de trainingshal gekoppeld
wordt aan De Waterlelie en achter
het zwembad wordt gebouwd. In
dit scenario worden de hal van het
zwembad en de kantoorruimten verbouwd waardoor de bezoeker vanuit de centrale hal duidelijk zicht
krijgt op de balie, de sporthal, het
zwembad en de horeca. De horecavoorziening wordt eveneens gerenoveerd om zowel de bezoekers
van het zwembad als de trainingshal goed te kunnen bedienen. Deze
variant heeft veel voordelen in het
gebruik en het beheer. Het college
heeft haar voorkeur gebaseerd op
een onderzoek van diverse scenario’s voor de bouw van de sporthal.
Het college legt haar voorkeur nu
ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van Aalsmeer en vraagt
de gemeenteraad om de noodzakelijk financiële middelen beschikbaar
te stellen.
Als gevolg van de scholenfusie van
de Hoeksteen en de Wegwijzer worden de verouderde gymzalen aan de
J.P. Thijsselaan en de Roerdomplaan
gesloopt. De nieuwe fusieschool

Aalsmeer - Er wordt hard gewerkt
om de opstallen op het perceel
Dorpsstraat 107 langs de Burgemeester Kasteleinweg te verwijderen. Gestart is met het verwijderen van overtollig groen, gevolgd door het slopen
van de afgebrande woning. Dit hoekje
aan de Lijnbaan is inmiddels het aanzien weer beter waard. De komende dagen zal meer zichtbaar worden

dat een van de grootste ergernissen
in Aalsmeer eindelijk verdwijnt. Aangevangen wordt namelijk met het met
de grond gelijk maken van de vervallen en begroeide kassen. Het perceel
grond is circa 6.800 vierkante meter
groot en is te koop voor invulling. Binnenkort hoopt de verhuurder het ‘te
koop’ bord te kunnen planten op het
dan braakliggende terrein.

komt op de hoek van de Zwarteweg
en de Dreef, maar de gymnastieklessen van de nieuwe school worden
gegeven in een nieuwe trainingshal
die achter het zwembad gebouwd
gaat worden. Naast gymnastiekonderwijs is het de bedoeling om in de
nieuwe trainingshal ruimte te creeren voor sportverenigingen om in
de avonduren en in de weekenden
te trainen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er toenemende behoefte is vanuit de sportverenigingen aan extra sporthalruimte. Er zijn
verschillende varianten uitgewerkt
voor de invulling van een dergelijke
sport- en trainingshal die nu aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.
Wethouder sport Gertjan van der
Hoeven: “Het college geeft de voorkeur aan variant 3, omdat de nieuwe trainingshal dan gebruikt kan
worden door zowel scholieren als
sportverenigingen. Door de combinatie van sporthal en zwembad ontstaat een echt sportcentrum met extra ruimte voor sporten en bewegen
in Aalsmeer.“ Het college heeft haar
voorkeur uitgesproken, maar dit wil
niet zeggen dat ook daadwerkelijk voor dit scenario wordt gekozen.
De keuze is uiteindelijk aan de gemeenteraad.

Aantal meldingen over
schoolverzuim gestegen
Aalsmeer - Uit het jaarverslag leerplicht 2013-2014 blijkt wederom dat
het aantal meldingen schoolverzuim
gestegen is. Dit betekent overigens
niet dat er meer verzuimd wordt op de
Aalsmeerse scholen, maar wel dat de
registratie verbeterd is. Alle informatie
over de regels rondom leerplicht zijn
te lezen in de nieuwe leerplichtfolder.
Deze folder is te vinden op de scholen, het gemeentehuis en te downloaden via de website www.aalsmeer.nl
Aandachtspunten
In het jaar 2013-2014 zijn er 406 verzuimmeldingen geregistreerd tegen
183 in 2012-2013. Overigens waren
er in het jaar 2011-2012 nog 277 verzuimmeldingen. De stijging is een
trend die zich de afgelopen jaren
heeft ontwikkeld door de verbeterde
registratie van de meldingen. De stijging is verder te verklaren door het

Sloop opstallen Dorpsstraat
107 vordert gestaag

ken aan lantaarnpalen weer zorgen.
Deze zijn afgelopen vrijdag opgehangen in de straten van het dorp.
De geraniums moeten nog ietwat
groeien, maar vast en zeker dat zij
de naam bloemendorp zeker weer
eer aan gaan doen.

feit dat de leerplichtambtenaren preventief actiever optreden, er intensievere contacten met het primair onderwijs zijn en ook de scholen buiten Amstelveen en Aalsmeer weten
de leerplichtambtenaren veel beter te
vinden. Ook is er intensief ingezet op
jongeren die vallen onder de kwalificatieplicht, de 16- en 17-jarigen. Wethouder Onderwijs Gertjan van der
Hoeven: “De stijging van het aantal
verzuimmeldingen is eigenlijk positief
te noemen. Het betekent dat we ons
werk op het gebied van leerplicht en
verzuimregistratie steeds beter gaan
doen. Een goede uitvoering van de
Leerplichtwet is heel belangrijk voor
het onderwijs en met name voor de
leerlingen. Het draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en daar zet ik me samen met
het onderwijs en de medewerkers van
Leerplicht voor in.”
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Vorstelijk onthaal Voedselbank

Zazen Yoga in Fort Aalsmeer

Kudelstaart - Jongstleden zaterdag
25 april was het niet echt een super
mooie lentedag, het was guur en regenachtig maar desondanks scheen
bij de Albert Heijn Kudelstaart de zon
die dag volop voor de Voedselbank
(VBA). Er werd massaal positief gereageerd op de vraag van de Voedselbankvrijwilligers of de klanten van AH
misschien een extra boodschapje wilden doen ten behoeve van de VBA.
Vrijwel niemand ging zomaar voorbij
aan de speciale opstelling met de benodigde lang houdbare producten en
binnen no time zaten de eerste 15 kratten met gedoneerde spullen dan ook al
vol. In een vlot tempo groeide dat aantal zonder hapering verder, waardoor
er al snel nieuwe lege kratten moesten
worden aangevoerd. Aan het einde van
de dag bleek dat het totale aantal volle
kratten met die ‘extra boodschapjes’ op
ruim 70 stuks was uitgekomen. Het is
duidelijk dat Kudelstaarters een groot
hart hebben voor hun wat minder goed
bedeelde medemens en dorpsgenoot.
Daarbij werd er massaal gedoneerd in
klinkende euro’s en ook een groot aantal statiegeldbonnen verdwenen in de

Aalsmeerderbrug - Een onontgonnen plek hoeft niet altijd vergezocht
te worden. Prachtig gelegen in de
Haarlemmermeer aan de ringvaart
ligt het Fort bij Aalsmeer, gemakkelijk
bereikbaar vanuit Hoofddorp en Rijsenhout maar ook dicht in de buurt
van Aalsmeer. Als eerste ondernemer
opent Marijke Ohlenbusch van Zazen
haar deuren op zondag 7 juni. Al jarenlang voelde zij de aantrekkingskracht naar deze plek. Zoals zij zelf
zegt, ik heb hier al heel wat voetstapjes staan. De plek is puur en het is fijn
wandelen. Er is geen opsmuk waardoor je er makkelijk tot jezelf komt.
Op 7 juni start de dag met een mooie
yogaworkshop, zoals er de komende
tijd een hele reeks gepland staan. Alle workshops en lessen zijn met liefde en passie vormgegeven. Met mooi
weer buiten, maar binnen is het ook
zeker goed toeven in de gewelfde yogaruimte van het Fort. Daarna kunt u
met Marijke een korte wandeling maken tussen de schaapskudde door. Zo
kunt u zelf het unieke van deze plek
ervaren. Op de agenda staan yogalessen, yantra schilderen en meditaties
gepland welke tevens in een bijzonder
omgeving plaatsvinden. Namelijk in
het huiskamermuseum in Aalsmeer.
U kunt ook yogalessen volgen waarbij
gebruik wordt gemaakt van de backstretcher. Een houten rugbank die de
rug laat versoepelen en ontspannen.
De combinatie van de Oosterse Yoga-

filosofie met de westerse wetenschap
van de backstretcher maakt dat u een
unieke beleving zult ervaren die u niet
gauw ergens anders zult aantreffen.
De locatie word omringd door een
schaapskudde van Fortboerderij Dijkzicht, waar ook biologische groente
en fruit wordt geteeld. De ongerepte
buitenomgeving met veel groen rondom het Fort, water, lucht en het gevoel van ruimte om u heen zorgen ervoor dat u zich er makkelijk één met
de elementen voelt. Er worden korte stiltewandelingen gedaan waarin
Marijke u meeneemt om dit te ervaren. De yogalessen zijn als nuchter te
omschrijven. De vorm van hatha yoga bij Zazen gaat uit van de eenheid
van lichaam en bewustzijn waarbij de
adem de verbinding vormt. Alle bewegingsmogelijkheden van de wervelkolom komen aan bod. In elke oefening wordt gezocht naar het juiste evenwicht tussen ontspanning en
kracht. De yogalessen bevatten een
evenwichtige verdeling tussen staande, zittende en liggende houdingen.
De adem is de dragende kracht van
iedere beweging in de yogales. De
oefeningen variëren van subtiel tot
uitdagend en kunnen worden aangepast naar ieders mogelijkheden. Wilt
u verzekerd zijn van een plek, dan is
het handig om op tijd te reserveren.
Voor het les aanbod en de workshops
kunt u een kijkje nemen op de website zazenyoga.nl.

Cadeaubon van
bloemzegels

42; W. Kazemier - Wederik 18 in Uithoorn; M. Koop - Meerlan 185 in
Hillegom; L. Koter - van Hallstraat
7 in Zwanenburg; K. Lamers - Midscheepsstraat 9; D. van Leeuwen Zorggras 11 in Wilnis; W. Moes Beurtschipper 120 in Nieuw-Vennep; M. Mosselman - van Swietenstraat 36; S. Rovers - ‘t Rietje 14 in
Ursem; L.S. Spaargaren - Bakboordstraat 4; J. Stokkel - Aalsmeerderdijk 331; G. Verbeek - Oosteinderweg 265a; S. Vos - Goudenregenstraat 22 en S. van Wees - Bovenkerkerweg 104a.

collectebus van de Voedselbank. De
totale waarde hiervan samen bedroeg
om half zes ’s middags ruim 130 euro, waarvan direct nog drie volle kratten met diverse extra artikelen werden
aangeschaft, waaraan momenteel speciale behoefte bestaat. Deze zullen op
de eerstvolgende uitgifte dag al beschikbaar zijn voor de cliënten van de
VBA.
Ook winkelmanager Andre Alders
deed nog een mooie duit in het zakje
door een hele krat met diverse soorten
zoet broodbeleg zomaar mee te geven
aan de VBA, hiermee kwam de teller
opeens op 75 kratten totaal te staan!
Nog nooit eerder was een winkelinzamelingsactie van de VBA zo succesvol, en hoewel geen enkele actiedag
een wedstrijd is, zal het totaal ingezamelde aantal van 75 wel als een zeer
memorabel record in de boeken terecht komen! Voedselbank Aalsmeer/
Kudelstaart wil iedereen heel hartelijk danken voor alle donaties en hulp.
Heeft u zelf een goed idee, initiatief,
wilt u meehelpen of zelf vrijwilliger
worden? Kijk voor meer informatie op
www.voedselbankaalsmeer.nl.

Grote belangstelling voor verkoop
appartementen in Columbiaschool
Aalsmeer - Donderdag 23 april is onder grote belangstelling het verkooptraject voor de (ver)nieuwbouwappartementen gestart. Dit project, in de
voormalige Columbiaschool aan de
J.C. Mensinglaan 29 telt acht appartementen met allemaal een eigen indeling. Elk appartement is dus uniek! De
voormalige Columbiaschool en muziekschool is oerdegelijk gebouwd.
Fraai metselwerk, grote raampartijen
en een statige kap. ENZO architecten
heeft samen met Meer Vastgoed gezocht naar een manier om bestaande
elementen zo veel mogelijk te bewaren, en dat is goed gelukt! De appartementen vrij-op-naam prijzen starten
bij 135.000 euro voor de 2-kamer woningen en 180.000 euro voor de 3-kamerwoningen. Belangstellenden die

meer informatie wensen of zich alsnog
willen inschrijven kunnen dat doen tot
maandag 11 mei 12.00 uur. Alle verkoopdocumenten zijn af te halen bij
Eveleens Makelaars aan het Praamplein, hoek Punterstraat. Het kantoor is
op werkdagen geopend tussen 9.00 en
17.30 uur en op zaterdag tussen 10.00
en 14.00 uur. Ook op www.columbiaschool.nl is de verkoopinformatie te
vinden. Uiteindelijk loot de notaris uit
de ontvangen reacties een definitieve
verkoopvolgorde. Wethouder Tom Verlaan: “Ik ben erg blij dat dit karakteristieke pand nu een goede invulling
krijgt met de realisatie van acht verschillende (starters)-appartementen
in dit pand. Ook is het mooi dat de details van de voormalige muziekschool
veelal behouden blijven.”

Geraniummarkt en braderie
op zaterdag 9 mei in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 9 mei vindt
de jaarlijkse Geraniumjaarmarkt weer
plaats in het Centrum. Op het Raadhuisplein staat de Geraniummarkt
en in de Zijdstraat vindt een braderie
plaats. De Geraniummarkt en de braderie duren van 9.00 tot 17.00 uur. Onder het toezicht oog van het beeld van
Flora, godin van de lente en de bloemen dat op een tien meter hoge sokkel staat voor het gemeentehuis, wordt
op het Raadhuisplein de Geraniummarkt georganiseerd door de afdeling
Aalsmeer van de KMTP. Twintig kwekers en bedrijven bieden diverse producten aan voor de tuin zoals Geraniums maar ook andere verschillende
eenjarige en vaste planten, siergrassen en knollen.
Dit jaar is er ook weer een ruilmarkt
voor al uw teveel gezaaide planten bij
de stand van de KMTP. De Historische
Tuin is natuurlijk ook aanwezig met
hun prachtige planten die ’s morgens
vroeg per praam aangevoerd worden.
In de Zijdstraat wordt net als voorgaande jaren een uitgebreide braderie
gehouden. Naar verwachting staan er
ongeveer tachtig kramen opgesteld in
de Zijdstraat en op het Molenplein. Op
de markt vindt u onder andere kleding,
sieraden, kralen, horloges, portemonnees, boeken, snoep en ander lekkers.
Naast de vele standwerkers zijn ook
winkeliers en verenigingen vertegenwoordigd met een kraam. Bij de diverse horecazaken in het centrum zijn
voldoende mogelijkheden voor een
drankje en allerlei lekkernijen.

Parkeren en bereikbaarheid
Voor wie met de auto komt: de Weteringstraat en Punterstraat zijn vanwege de braderie afgesloten. Het Praamplein is dus alleen bereikbaar via de
Uiterweg en de Dorpsstraat. Naast
het Praamplein en het Drie Kolommenplein (denk aan uw blauwe schijf)
kunt u ook parkeren in de parkeergarage van TV Studio’s Aalsmeer aan
de Van Cleeffkade. De kosten hiervoor bedragen 1 euro per uur met een
maximum van 5 euro per dag. Komt u
met de boot? Dan kunt u aanmeren bij
de passantenhaven aan het Praamplein, bereikbaar vanaf de Ringvaart
ter hoogte van Zorgcentrum Aelsmeer
of aan de Kolenhaven, achter watersportvereniging Nieuwe Meer. Wie onder de Capanebrug (doorvaarthoogte
1.10 meter) op de Stationsweg past,
kan vanaf de Kolenhaven zelfs doorvaren naar het Stokkeland bij het gemeentehuis.
Steun Kika Kinderkankerfonds!
Bij de Kika stand op de Geraniummarkt staan de Kika Koeriers de hele dag klaar om uw aankopen tegen
een kleine vergoeding per bakfiets
naar uw auto in de parkeergarage van
de TV Studio’s Aalsmeer te brengen.
Woont u in het Aalsmeer Centrum,
Zuid of in de Hornmeer? Laat de auto
dan maar thuis want de Kika Koeriers
bezorgen uw aankopen ook thuis. Alle
opbrengsten van de Kika Koeriers komen ten goede aan het Kika Kinderkankerfonds. Voor meer informatie:
www.aalsmeercentrum.nl.

Draag Aalsmeers gevoel
uit met vlag of wimpel
Gratis zeilen en surfen bij
Zeilschool Aalsmeer!

Mix & Match tijdens
Ladies Night bij Espago
Aalsmeer - Woensdagavond 6 mei
staat er wederom een Ladies Night
op het programma bij Espago. Na een
aantal succesvolle edities rondom het
sieradenmerk Melano deze keer een
combi van bijzondere merken. In de
hoofdrol de tassen van Zaza, kleurige armbandjes van Smyck, de nieuwe
collectie armbanden van Melano en
zomerse slippers van Uzurii. Vooral de
slippers zijn eyecatchers. Ontwerpster
Shieglee Feirrera dos Santos bundelt
sinds een aantal jaren haar Braziliaanse roots met haar Hollandse zakelijkheid. Een unieke collectie slippers
met een touch of glamour zijn het resultaat. Mix & match je favoriete kleur

zool met de veelal met de hand vervaardigde bovenkant. Ter plekke wordt
het custom-made resultaat samengevoegd. De speciale moederdagaanbieding is de eenmalige collectie in blauw
en oranje van Uzurii voor 49,95 euro
per paar. Gonny, Rita en Monique hebben diverse sets bij elkaar gematcht
en dat resulteert in zomerse wannahaves! Naast al dit kleurrijks is Bob van
de Heuvel te gast. Hij verplaatst voor
één keer zijn atelier naar Espago in de
Ophelialaan en schildert live prachtige
doeken. Bij besteding van een bedrag
van 50 euro of meer wordt iedere klant
tijdens de Ladies Night bovendien verwend met een cadeaubon.

Aalsmeer - in april ontvingen weer
twintig Bloemenzegelspaarders een
cadeaubon van 5 euro.
De gelukkige winnaars zijn: I. van
Baal - Handelstraat 56; Baumann
- Hortensialaan 54B; J. Buis - Boterdijk 46; A. Buskermolen - Boegstraat 4; G. Eveleens - Kamerlingh
Onnesweg 82; I. Harting - Aalsmeerderweg 30A; I. Haveman - Calveslo

Aalsmeer - Zeilschool Aalsmeer is
begonnen aan zijn 46e seizoen en organiseert op woensdag 6 mei een
open dag, die samenvalt met de nationale zeildag van de Nederlandse watersportweek. Het maakt niet uit of je
beginner of gevorderd bent, jong (vanaf 5 jaar) of oud, 6 mei kun je bij de
Aalsmeerse zeilschool terecht voor
een gratis dagdeel surf- of zeilles gegeven door een ervaren instructeur.
De vloot ligt voor je klaar: surfboards
(Starboard, Hifly), Optimist, O’pen Bic,
RS Tera, Laser Pico, Laser 1- en 2 mans
en verschillende kielbootsoorten. Van
te voren aanmelden is wel noodzakelijk: www.zeilschoolaalsmeer.nl. Liever
een gratis boottochtje met een luxe
sloep die langs de lesgroepen vaart?
Ook dat is de hele dag door mogelijk!
En, je wordt verwelkomd met 1 gratis kopje koffie, thee of limonade met
wat lekkers. Zeilschool Aalsmeer pakt
nog verder uit! Om de nationale watersportweek extra onder de aandacht
te brengen ontvang je tijdens de week
van 2 tot en met 9 mei, 20 procent korting op de huur van een surfboard,
kano, zeil- of motorboot of 10 pro-

cent korting op een privé- of dagles.
Wist je trouwens dat de website van
de zeilschool een totale gedaanteverwisseling heeft ondergaan? De prachtig vernieuwde uitvoering met kleurrijke foto’s is zeker de moeite waard om
te bezoeken. Je vindt informatie over
de open dag, de nationale watersportweek en over het uitgebreide cursusaanbod. En natuurlijk komen ook de
school-, bedrijfs,- en familieactiviteiten
aan de orde, evenals de professionele interne instructeursopleiding. Alles,
ook de uitleg over ‘losse’ dagcursussen, privélessen en het overzicht van
alle 3-, 4- en 5 daagse cursusdata, zoals de meiweken, Hemelvaart, Pinksteren, de 5 zaterdagen- of zondagencursus en de zomerweken, wordt
overzichtelijk gepresenteerd. De zeilschool is dus weer volop in beweging
en laat met zijn actieve deelname aan
de nationale watersportweek opnieuw
zien dat het deel uitmaakt van de watersportwereld en de Aalsmeerse (regionale) samenleving. Een bedrijf om
trots op te zijn! Kijk voor meer informatie op www.zeilschoolaalsmeer.nl of
bel 0297-320122.

0-Meting van Fair Trade
producten in supermarkten
Aalsmeer - Van 2 tot 10 mei start
de eerste FairTrade week van dit jaar.
De Werkgroep Fair Trade Gemeente Aalsmeer wil in die week een
0-meting van Fair Trade producten
gaan houden in de supermarkten
in de gemeente. Om in aanmerking
te komen voor Fair Trade Gemeente is de werkgroep verplicht dit als
eerste te doen. De bedoeling is alle
Fair Trade artikelen te gaan noteren
die in de supermarkt te vinden zijn.
Daarna zal de gemeenteraad bena-

derd worden om zich positief uit te
spreken om Fair Trade Gemeente te
worden. Het beleid van de gemeente zal dan zowel intern als extern
geheel Fair Trade zijn. De verdere
plannen van de Werkgroep worden
op het moment verder uitgewerkt.
Mocht u meer informatie willen over
de Werkgroep (vrijwilligers zijn nog
steeds nodig) of Fair Trade dan kunt
u contact opnemen met Betty Kooij
via e-mail: jbkooij@kabelfoon.nl of
telefonisch 0297-321509.

Aalsmeer - De kleuren zwart, groen
en rood roepen bij veel inwoners een
warm gevoel op. De kleuren van de
Aalsmeerse vlag in combinatie met
de Aalsmeerse leeuw hebben een
symbolische waarde. Om dat gevoel uit te dragen bij festiviteiten zijn
er nu een nieuwe promotie vlag en
een wimpel verkrijgbaar waarin de
drie kleuren en de Aalsmeerse leeuw
verenigd zijn. De kleuren van de
Aalsmeerse vlag gaan terug op historische waarde van het dorp uit de
tijd van de aardbeienteelt. De kleur
zwart staat voor de aarde, groen voor
het blad en rood voor de aardbei. Het
wapen van Aalsmeer wijst op een

ander typisch product van de gemeente: de aal. De oranje leeuw op
de blauwe achtergrond heeft namelijk een aal in zijn poten. Zowel de
promotievlag als de wimpel zijn verkrijgbaar in vier maten en variëren in
prijzen van 20 tot 150 euro. De vlag
en wimpel kunnen gebruikt worden
bij de vele festiviteiten in de gemeente en zijn door organisatie, maar ook
door particulieren, te bestellen bij
Dirk van Leeuwen via 06-51094994
of via d.n.v.l.@hetnet.nl. Een deel van
de opbrengst van de vlaggenverkoop gaat naar de Stichting Promotie
Aalsmeer, die het brede verenigingsleven in Aalsmeer steunt.

Eerste winnaars ‘Bon in de
Ton’ in Nieuw-Oosteinde
Aalsmeer - Winkelcentrum NieuwOosteinde houdt van 18 april tot en
met zaterdag 9 mei de actie ‘Bon in
de Ton’. Met kassabonnen kunnen
klanten van de winkels aan het Poldermeesterplein leuke prijzen winnen, 48 in totaal en de hoofdprijs is
een fiets. Elke week worden twaalf
winnaars getrokken en de eerste
gelukkigen die een prijs mogen afhalen, zijn afgelopen zaterdag uit de
ton ‘gevist’. Hans Geerlings en Diana
de Vries hebben een slagroomstam
van bakkerij Vooges gewonnen,
M.J. Brant kan bij Toko gaan genieten met een cadeaubon van 15 euro,
Coen Wegbrands mag 10 euro gaan
besteden bij Primera, Naomi Huis-

kamp heeft een cadeaubon van 15
euro gewonnen van New York Pizza, op een mini kapperspakketten
ter waarde van 5,95 worden K. de
Schrijver en Brandse getrakteerd,
M. Jongerius wordt opgevrolijkt met
een plantenbak van 14,50 euro van
Duoplant, Aline van der Kolk wordt
verblijd met een boodschappenpakket van 25 euro van Albert Heijn,
parfumsets van drogisterij Dio Anna liggen klaar voor M. van Zelst en
Danielle Blom en de waardebon van
25 euro van Nico Optiek is voor N.
Bakker. Er zijn nog drie lotingen te
gaan. Een goede reden om winkelcentrum Nieuw-Oosteinde te bezoeken!
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kinder- en jeugdkrant

In vakantie Westeinder Jeugd
Kampioenschappen tennis

Schooljeugd beweegt gezond
bij Beachvolleybaltoernooi

Kudelstaart - Van 4 tot en met 8
mei, in de vakantie, vinden voor de
vierde keer de Westeinder Jeugd
Kampioenschappen plaats, een regionaal tennistoernooi voor de
jeugdleden van TV Kudelstaart, TV
Leimuiden en TV Rijsenhout. Daarbij kan gelijk een grote nieuwe ontwikkeling gemeld worden: Sinds dit
jaar heeft ook Tennisvereniging All
Out uit Aalsmeer zich aangesloten
bij dit unieke evenement. Dit betekent dat vanaf dit jaar alle verenigingen rondom de Westeinder meedoen aan de WJK! Elke vereniging
heeft nu de eer gehad om gastheer
te mogen zijn van één van de voorgaande edities en dit jaar zal TV Kudelstaart de organisatie voor haar
rekening nemen. Het toernooi staat
dit jaar in het teken van de Jungle,
wat betekent dat het park aangekleed zal zijn met camouflagenet-

Aalsmeer - Op 24 april hadden
de kinderen uit groep 8 van zeven basisscholen uit Aalsmeer en
Kudelstaart een mooie dag in The
Beach. In totaal speelden 32 teams
een groot beachvolleybaltoernooi
met gemixte teams. Kinderen van
verschillende scholen zaten bij elkaar in het team. Tussen de wedstrijden door konden de kinderen
een lekker appeltje en water pakken. Na een zinderende finale tussen team 24 en 7, was het team 24
dat er met de prijs vandoor ging.
Wethouder Sport en Jeugd Gertjan
van der Hoeven, was bij de finalewedstrijd aanwezig en heeft de prijs
aan het winnende team uitgereikt.
Wethouder Van der Hoeven: “Heel
mooi om te zien dat kinderen zo actief aan het sporten zijn. Het ging er

ten, jungle kleuren en overige attributen die je in de jungle kunt terugvinden. Gespeeld zal worden in de
onderdelen Enkel, Dubbel en Gemengd Dubbel, voor de categorieen Groen en Geel.
Voor Rood en Oranje is er een aparte speeldag gereserveerd op de
woensdagmiddag. Tevens is er voor
alle deelnemers de mogelijkheid om
op deze woensdagmiddag een aantal dieren uit de jungle van dichtbij
te bewonderen. Wie durft het aan
om met een echte vogelspin, boa
constrictor of kameleon op de foto te gaan en/of aan te raken? Deze middag is het mogelijk! Ook benieuwd hoe deze tennistalenten het
er van af gaan brengen? Kom gerust eens een kijkje nemen op het
tennispark van TVK aan de BIlderdammerweg. Alle support is meer
dan welkom!

Workshop ‘Gamba speciaal’
Aalsmeer - Afgelopen maandag
kregen de leerlingen van de kookklas (leerjaar 1) van Wellantcollege
de Groenstrook een workshop van
Stefan van Sprang, de chef-kok van
het met twee Michelin-sterren bekroonde restaurant Aan De Poel in
Amstelveen. Er waren van te voren
diverse spullen klaargezet, zodat de
leerlingen na een korte kennismaking direct aan de slag konden. Van
Sprang deed een aantal handelingen voor, zoals het schoonmaken
van een gamba en hoe je van een
komkommerplakje een heel mooi
torentje kunt maken.
Daarnaast kregen de leerlingen allerlei informatie over de producten
die gebruikt werden. Er was geen
recept van het klaar te maken gerecht, dus de leerlingen moesten
heel goed opletten. Tevens moesten zij een foto maken van het eindproduct, zodat ze dat op hun ei-

gen werkplek konden namaken.
Er werd heel hard en geconcentreerd gewerkt door de leerlingen,
ze hadden allemaal twee bordjes
of schaaltjes uitkozen waar ze hun
product op klaar maakten. Er werd
één bord klaargemaakt voor directe consumptie en het andere werd
gebruikt om beoordeeld te worden
door chef-kok Stefan en docente
mevrouw Swart. De resultaten waren geweldig! De twee beste groepjes kregen een prijs en als klap op
de vuurpijl kreeg de school ook nog
een prachtig boek vol met mooie foto’s van gerechten die gemaakt zijn
door Stefan van Sprang. Nadat de
keukens waren schoongepoetst en
de chef-kok heel hartelijk was bedankt, gingen de leerlingen voldaan
en tevreden naar huis. De kook-docenten zijn super trots op de kookklas-leerlingen en kijken terug op
een leerzame, leuke les.

Voor kinderen deze meivakantie

Workshops Elektriciteit en
Magische Magneten in Bieb
Aalsmeer - Nog op zoek naar iets
leuks voor de kinderen om te doen in
de meivakantie? De Bibliotheek Amstelland organiseert twee boeiende workshop in samenwerking met
Mad Science. Zin in wat spanning?
Dan kun je op 4 mei meedoen met de
workshop elektriciteit. Op donderdag
7 mei ontdek je in de workshop Magische Magneten alles over de werking
van magneten. In de workshop elektriciteit ontdek je samen met een professor van Mad Science hoe elektriciteit werkt. In je zelfgemaakte stroomkring ga je lampjes laten branden en
zoemers laten ‘buzzen’. Je leert wat
protonen en elektronen zijn en hoe zij
samenkomen in een plasmabol. Voor
de durfals is er ook nog het bliksem-

experiment. Op donderdag 7 mei leer
je alles over magnetisme in de workshop Magische Magneten. Ook daar
ga je met een professor aan de slag
en experimenteer je er op los. Gaat
het jou lukken om een paperclip te
laten zweven? De workshop Elektriciteit is op maandag 4 mei in bibliotheek Westwijk in Amstelveen. De
workshop Magische Magneten is op
7 mei in bibliotheek Aalsmeer in de
Marktstraat. De workshops beginnen
om 11.00 uur en duren een uur. Geschikt voor kinderen in de leeftijd van
6 tot en met 9 jaar. Kaartjes zijn er al
vanaf 4,50 euro en zijn te koop in een
van de Amstelland bibliotheken of via
de website www.debibliotheekamstelland.nl.

Baanseizoen AV Aalsmeer
sterk van start in Alkmaar
Aalsmeer - Met twee nieuwe
clubrecords bij de meisjes C-junioren werd het baanseizoen op vrijdagavond 24 april in Alkmaar sterk
geopend. D-juniore Nienke van
Dok verbeterde het clubrecord bij
de meisjes C op de 800 meter met
3.3 seconde en bracht dit record op
2.35.74 minuten.

OBS Samen Een glorieus
winnaar schoolatletiekdag
Aalsmeer - Recentelijk werd op het
sportcomplex aan de Sportlaan de
jaarlijkse schoolatletiekdag gehouden met dit jaar voor het eerst een
klassement voor de best presterende school. Hiermee wil de organisatie naast het plezier ook de prestatie in de sport benadrukken. Samen Een pikte dit als allerbeste op
en werd met ruim 70 punten ruimschoots winnaar van dit scholenklassement. Afgelopen woensdag
werd tijdens de gymnastiekles on-

der luid enthousiasme een mooie
grote beker uitgereikt aan de kinderen van de school. Ook volgend jaar
zal er weer een scholenklassement
zijn en hopelijk is dit voor de scholen een extra motivatie om zo goed
mogelijk voor de dag te komen! Voor
2015 gaan de felicitaties in ieder geval uit naar Samen Een. Voor meer
nieuws omtrent de schoolatletiekdag en de uitreiking van deze beker raadpleeg de websites van AV
Aalsmeer.

Aanmelden is nog mogelijk

Enthousiasme voor elfde
junior pramenrace groeit!
Aalsmeer - Zaterdag 13 juni staat
de elfde junior pramenrace! geheel
in het teken van ‘Speel je Game!’ Er
heeft zich al een groot aantal deelnemers aangemeld voor de race. Inschrijven met je eigen team kan nog
steeds! De inschrijving sluit op 31
mei om 23.30 uur. Vanwege de ligplaatsen op het Stokkeland en de
toenemende enthousiasme van de
Aalsmeerse junioren is er een maximum gesteld aan deelnemende pramen van 40 stuks! Wees er dus snel
bij, want helaas vol is vol.
Sportdag
Maar voordat het startschot klinkt
is er op zaterdagmiddag 6 juni de
sportmiddag. Deze wordt gehouden
bij feesterij de Bok aan de Dreef.
Hier zullen alle teams gaan strij-

den om het beste startnummer. De
exacte invulling van deze dag is nog
niet duidelijk, maar zal binnenkort
in deze krant bekend worden gemaakt.
Nieuw dit jaar is dat de sportdag te
volgen zal zijn met de webcam. Via
de website http://www.juniorpramenrace.nl/ kan over de hele wereld worden ingelogd om de deelnemende teams te volgen. Heeft je
vader of moeder, opa of oma, buurman of buurvrouw een praam met
Penta? En wil je met je eigen team
meedoen met dit supersportieve gezellige sportieve evenement? Meld
je dan nu snel aan! Inschrijven kan
door het inschrijfformulier te downloaden op de website of door een
email te sturen naar esther-juniorpramenrace@hotmail.com.

fanatiek aan toe. Het was de tweede sportactiviteit waar Jongeren op
Gezond Gewicht (JOGG) bij betrokken was. Wij vinden het belangrijk
dat de jeugd voldoende sport, gezond eet en water drinkt in plaats
van allerlei zoete drankjes. Door lokale samenwerking met bedrijven,
scholen, sportclubs en andere organisaties willen we gezond eten en
bewegen gemakkelijk en aantrekkelijk maken. De JOGG-regisseur
van de gemeente Aalsmeer, Marielle Splinter, is al met allerlei partijen in gesprek en nodigt iedereen
in onze gemeente uit om zich aan
te sluiten bij de lokale JOGG-aanpak en in actie te komen voor meer
bewegen en gezonder eten en drinken.” Meer informatie en contact via
www.aalsmeer.nl/jogg.

Fairplayprijs voor Graankorrel

Record aantal deelnemers
schoolkorfbaltoernooi VZOD
Kudelstaart – Op 22 april is onder
koude weersomstandigheden vurig gestreden om de kampioensbekers bij korfbalvereniging VZOD. Het
weer was zonnig en droog, maar er
stond een fris windje waardoor het
koud aanvoelde. Tijdens de wedstrijden was hier echter niets van te merken, de kinderen in het veld speelden enthousiast voor elk punt. Het
schoolkorfbaltoernooi 2015 gaat de
boeken in met een record aantal
deelnemers, maar liefst 272 kinderen
hebben deze dag meegedaan. In de
poules met groepen 3/4 streden 25
teams om de hoofdprijs, bij de groepen 5/6 deden 15 teams mee en in
de poules van groepen 7/8 18 teams.
Na de poulewedstrijden volgden de
kwart- , halve en hele finales, waarin
het regelmatig zeer spannend werd.
Een aantal wedstrijden moest beslist
worden door het nemen van strafworpen. Uiteindelijk stonden de volgende teams op het erepodium; bij
groep 3/4 waren dit: 3. Zuidooster,
2. Graankorrel 4, 1. OBS Kudelstaart.
Bij de groepen 5/6 was de uitslag
als volgt: 3. Korfpowers (OBS Kudelstaart), 2. Hoeksteen 5A 1. Hoek-

steen 6A; de groepen 7/8 hebben de
prijzen als volgt verdeeld: 3. Hoeksteen 8C, 2. Korfbalkikkers (Hoeksteen) 1. Natte tosti’s (Antoniusschool). Wethouder Gert-Jan van der
Hoeven reikte de prijzen uit aan de
moe gestreden maar gelukkige kampioenen. De scheidsrechters van deze dag hebben de Fairplayprijs gegeven aan De Graankorrel; de kinderen
van deze school hebben het meest
sportief het toernooi gespeeld. De
Atie Westerdijk Wisseltrofee werd
door Atie zelf uitgereikt aan OBS Kudelstaart; deze school heeft over de
hele dag geteld met alle teams de
meeste punten behaald. VZOD kijkt
terug op een sportieve en gezellige
dag waarin veel kinderen, soms voor
het eerst kennis maakten met de
korfbalsport. De trainingen bij VZOD
zijn op maandag- en donderdagavond op hun eigen complex aan de
Wim Kandreef in Kudelstaart; de kinderen die de smaak te pakken hebben, zijn uiteraard welkom om een
aantal keren mee te trainen. Meer
info is te vinden op de website www.
vzod.nl.

Zij eindigde als vierde tussen de
veel oudere B-junioren. Inger van
Dok liep haar eerste 3000 meter
wedstrijd in een tijd van 11.36.23
minuten en werd daarmee eerste.
Haar tijd is een verbetering met 1.7
seconde van het oude clubrecord
van Eva van Ee. C-junior Gregory ‘t
Hoen startte zijn seizoen met een

persoonlijk record op de 800 meter en liep 2.41.16 minuten en werd
9e bij de junioren B. Tot slot liep Bjunior Corné Timmer naar een eerste plaats op de 3000 meter. Na een
sterke en constante race liet hij een
tijd van 9.30.99 minuten noteren.
Corné Timmer liep op zondag 26
april in Hilversum zijn tweede wedstrijd in twee dagen. Het vooraf gestelde doel om het al oude clubrecord op de 2000 meter te verbeteren was iets te hoog gegrepen. Na
een snelle start was het moeilijk om
het tempo lang vast te houden. Met
een tijd van 6.13.11 minuten en twee
overwinningen in twee dagen mag
er tevreden teruggekeken worden
op de start van het baanseizoen.

Schaapscheren op Boerenvreugd
Aalsmeer - De schapen bij Boerenvreugd raken komende zondagmiddag 3 mei hun dikke jas kwijt. De
schaapscheerster van de kinderboerderij aan de Beethovenlaan gaat de
schapen scheren en er zijn nog andere activiteiten deze middag. Tijdens dit korte evenement vertelt de
scheerster over de wol, het scheren
en natuurlijk over de schapen zelf. Er
is ook een wolspinster aanwezig, die

uitlegt en laat zien wat je met de wol
kunt doen. Natuurlijk is er ook wat
te knutselen, kinderen kunnen een
schaapje kleuren of plakken. In de infohoek hangen posters met informatie over schapen en het schapenspel
is er ook weer. Al met al worden de
bezoekers getrakteerd op een veelzijdig evenement. Van 14.00 tot 16.00
uur is iedereen welkom op de kinderboerderij aan de Beethovenlaan 118.

Inschrijving open voor Combi
nieuwe stijl jeugdzeilen
Aalsmeer - De Combi Amsterdam
organiseert jaarlijks een aantal zeilweekends voor de jeugd. De organisatie heeft dit jaar besloten om in
twee poules te gaan varen, om hiermee het aantal te zeilen weekends
voor een totaalklassement wat meer
bereikbaar te houden. De Combi Westeinder valt in de even poule, samen met Loosdrecht, Nieuwkoop en Muiden. De beste tien zeilers uit de even en oneven poule mogen dan weer naar de landelijke finale. Op de Westeinder is de organisatie al jaren in handen van de W.V.
Nieuwe Meer en de W.V. Aalsmeer.
Beginners varen in de OptimistC klasse op de Kleine Poel en wor-

den begeleid door een zogenaamde boeienboot met een grote Optimistenvlag om hen nog wat de weg
te wijzen. De gevorderden zeilen in
de Optimist B- en A- klasse, alsmede de Laser 4,7 en de RSFeva op de
Grote Poel. De wedstrijden worden
verzeild vanaf de haven van de W.V.
Aalsmeer. Daar zijn na afloop een
groot drijvend zwembad, een barbecue voor jong en oud en de traditionele Bingo met veel nautische
prijzen. De wedstrijden in Aalsmeer
worden verzeild in het weekend van
30 en 31 mei. Alle informatie en inschrijvingsmogelijkheden zijn te vinden op www.wvaalsmeer.nl, onder
jeugd en Combi.
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VZOD laat Vinken kansloos

Koningsdag: gezellig en zonnig

Kudelstaart - Voor aanvang van
deze wedstrijd stond koploper
VZOD/FIQAS zes punten voor op
het, op de derde plaats staande De
Vinken, de tegenstander van afgelopen zaterdag. Met nog vier wedstrijden te spelen deed De Vinken
in theorie dus ook nog mee voor de
titel. De bezoekers uit Kudelstaart
maakten in de eerste 20 seconden
van de wedstrijd al duidelijk waar
voor ze naar Vinkeveen waren gekomen: met twee punten naar huis
gaan. Ondanks dat de thuisploeg de
eerste bal van de wedstrijd mocht
uitnemen bracht een onderschepping van Martijn Vervark VZOD direct in balbezit. Bart Verheul stond
goed opgesteld onder de korf en gaf
zijn tegenstander meteen het nakijken door met een hand de score te
openen: 0-1. In het eerste kwart van
de wedstrijd liet VZOD/FIQAS zien
waarom het de terechte koploper is.
De kansen werden goed afgemaakt
terwijl er verdedigend niets werd
weggegeven. Na zes minuten spelen was het aanvoerster Dineke
Westerhof die met een mooie actie
haar tegenstandster op het verkeerde been zette en 0-4 op het scorebord liet verschijnen. Trainer-coach
Frits Visser had zijn team de opdracht gegeven om achter te verdedigden. Dit was een goede tactische
zet want Vinken had hier geen antwoord op. De rebound was voor de
Kudelstaarters waardoor de thuisploeg, mede door de harde wind,
nauwelijks kansen wist te creëren.
VZOD speelde met veel vertrouwen. Er waren mooie acties te zien,
het resultaat van veel trainingsarbeid. Dit krachtverschil werd ook
zichtbaar op het scorebord, na 20

minuten was de stand 0-9 en was
de wedstrijd feitelijk al gespeeld.
De laatste 10 minuten nam de koploper wat gas terug en zo werd de
rust bereikt met een 1-11 stand. In
de tweede helft speelde de ploeg
uit Vinkeveen wat feller en was er
toch nog even sprake van een wedstrijd. Beide ploegen scoorden enkele keren. VZOD/FIQAS speelden
de wedstrijd gecontroleerd uit en de
thuisploeg was niet bij machte om
de achterstand te verkleinen. Tien
minuten voor tijd bracht coach Frits
Visser Hanna Viet in voor Josine
Verburg en Wouter Vermeulen voor
Eric Spaargaren. Het was Bart Verheul die de eindstand bepaalde op
5-16. Door dit resultaat ligt VZOD/
FIQAS op titelkoers en kan het kampioenschap behaald worden op 16mei in de thuiswedstrijd tegen DTS
uit Enkhuizen
Ook spannend VZOD 2
Voorafgaand aan deze wedstrijd
speelde ook VZOD/FIQAS 2 tegen de Vinken. In deze poule heeft
de Vinken nog kans op het kampioenschap en trad dan ook aan met
de sterkst mogelijke opstelling, gebruik makend van spelers uit het
eerste team. VZOD keek vanaf het
begin tegen een achterstand aan,
deels als gevolg van onbegrijpelijke
beslissingen van de scheidsrechter.
Kort voor tijd werd de stand nog gelijk getrokken maar het laatste punt
was voor de thuisploeg (8-7)waardoor beide teams, gelijk in punten,
de poule aanvoeren. Met nog drie
wedstrijden te gaan is het dus nog
volop spannend. Voor alle informatie
(want ook jeugdteams hebben zicht
op het kampioenschap) kan gekeken worden op www.vzod.nl.

Voetbal zondag 3e klasse

Opnieuw verlies voor RKDES

Koningsverkoop bij nonnen
Aalsmeer - De Koningsdag is prima, gezellig en heerlijk zonnig verlopen. De Zijdstraat en het Molenplein zat al vroeg in de morgen van
maandag 27 april vol met jeugdige
verkopers, die vooral boeken, speelgoed en kleding te koop aanboden.
Er waren ook ‘zakenlieden’, die met
grabbeltonnen en andere spelletjes
geld voor de spaarpot bijeen probeerden te verdienen. Ook werden
suikerspinnen en snoep verkocht
en de vrijmarkt werd opgevrolijkt
met livemuziek van jeugdige muzikanten. Het spelletjesgehalte op het
Raadhuisplein in de middag was bijzonder en gevarieerd. Veel springkussens en klautermogelijkheden,
maar onder andere ook een schiet-

S

tent, bananen vangen, eendjes vissen, een klimmuur en ballen gooien
op potten. Het was behoorlijk druk.
Een gezellig samenzijn voor jong en
oud. Wie verder het dorp uitliep, trof
een tweede verkooppunt aan. Ook
de nonnen van het klooster naast de
Karmelkerk aan de Stommeerweg
boden spulletjes te koop aan. Kleine meubels, computerschermen,
snuisterijen, snoep, koek en drankjes. Best pittig maar lekker was, volgens omstanders, de zelfgemaakte
likeur van witte chocolade. De nonnen hebben het overigens prima
naar hun zin in Aalsmeer, zo lieten
ze weten. Best bijzondere inwoners
in de gemeente, toch?!
In de loop van de middag werd het
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overigens niet alleen steeds drukker op het Raadhuisplein. Ieder jaar
organiseert Vleghaar aan de zijkant
van de TV Studio haar eigen oranjefeestje en inmiddels weet een
groot aantal inwoners dat dit een
heel gezellig ontmoetingspunt is.
Het was superdruk. Lekker kletsen
met een borrel en de jeugdige bezoekers konden zich vermaken op
springkussens en een glijbaan. Ook
een eigen Koningsfeestje vierde het
Westeinder Paviljoen en dit restaurant aan de Poel mocht eveneens
vele gasten van jong tot oud welkom heten. Het was best fris, maar
de zon scheen. Zowel buiten als
binnen was het druk met optredens

van zanger Jan Leliveld en de band
Jamento. De kinderen vermaakten
zich ondertussen prima op het eiland met naast de bekende klimboot diverse extra activiteiten.
Koningsdag in Kudelstaart is ook
heel goed verlopen. Aan de oproep
‘Koningsdag vier je in Kudelstaart’ is
groots gehoor gegeven. Menigeen
kwam gezellig een ‘bakkie’ doen.
Het was druk bij het Dorpshuis waar
genoten is van het gevarieerde programma met activiteiten voor kinderen en livemuziek.
Foto’s: Kick Spaargaren en
Jacqueline Kristelijn
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aalsmeer.nu
aldert jongkind boeketten
antenna aalsmeer
the beach indoorsport &
evenementencentrum
van berkel aannemers
banketbakkerij ab müller
berghoef accountants & adviseurs
biemond & van wijk mercedes benz
bvb melle jongkind aalsmeer bv
cafe bar joppe
cafe vleghaar
careca verhuur
carpentier bouwplein aalsmeer
coating group holland
de jonge heertjes
drukkerij cocu bv
duif’s ﬂorist articles
ed kriek optiek
esmeralda farms
ﬁreball licht & geluid
foto de boer
goemans tapijt
heemhorst watersport
henk kooijman sierbestrating
elektrotechnisch installatiebedrijf
p. hoekwater bv
jafrem verhuur
jan van gent sloepen
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jopex boeketterie
karel de boer transport
keurslager kruijswijk
kinderboerderij aalsmeer
klaas bos verse vis
klaver snacks joure
koninklijke de vries scheepsbouw
koninklijke terra nova
lasbedrijf van vliet
levahrt
mazda donker
mecenas
peter & marjan stokman
raadschelders verzekeringen
rabobank regio schiphol
renault nieuwendijk
r & s jachttechniek
ristorante pizzeria pasta vino
robel trading telecom
rosalink
slijterij wittebol wijn
sparnaay juweliers
stokkel installatie techniek
TEKZ belastingadviseurs
TK kunststofpuien
ubink cactussen bv
vta visser transport agencies
wooden classics harting
zeilmakerij burggraaf & zn

OOK ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT!

Brandweerwagen in stoet
Rijsenhout - Wesley van Gool is lid
van de jeugdbrandweer in Rijsenhout. Voor de optocht op Koningsdag wilde hij zijn skelter ombouwen
tot een brandweerwagen.
Wes-ley is hij aan het klussen gegaan in de schuur en met Konings-

dag was de brandweerauto klaar.
De omgebouwde skelter lijkt veel
op de brandweerwagen van Rijsenhout, nummer 12-4530. Dezelfde zwaailampen en flitsers in de
gril. Een prachtig resultaat van Wesley, in de optocht trokken hij in zijn
brandweerwagen veel bekijks!

Kudelstaart – Het is voor RKDES
noodzaak om in de resterende wedstrijden punten te pakken. De Kudelstaarters weten al dat de nacompetitie nog een laatste redmiddel is
om degradatie te voorkomen. Maar
ook dreigt nog rechtstreekse afdaling
naar de 4de klasse. RKDES is gewikkeld in een strijd met Schoten, slechts
drie punten scheiden beide teams
van elkaar, nog in het voordeel van
het team van trainer Koos Abrahamy.
Tegen Arsenal ging het weer mis, na
een dramatische eerste half uur, verloren de Kudelstaarters de wedstrijd
met 2-0, na een 1-0 ruststand. RKDES startte vooral het eerste half uur
de wedstrijd dramatisch. Enorm veel
balverlies en zonder enige vorm van
zelfvertrouwen, speelde het ASV Arsenal in de kaart. Arsenal zette RKDES met de rug tegen de muur en
RKDES beperkte zich op eigen helft
tot chaotisch uitverdedigen. Arsenal
kwam in de 21e minuut op een verdiende voorsprong, een fraaie voorzet, werd even fraai door topscoorder
Melvin Holwijn in de kruising gekopt,
RKDES doelman Jeremaih Veldman
was kansloos, 1-0 voor de thuisclub.
In het restant van de eerste helft
kroop RKDES meer en meer uit haar
schulp en kreeg zowaar een paar
kansen. In de 33e minuut had RKDES pech, toen de goed leidende
scheidsrechter Huissaarts ten onrechte een doelpunt van RKDES-er
Daryl Haime afkeurde wegens buitenspel. In de 36e minuut schoot ge-

legenheidsspits Lars Winters de bal
maar net over het doel. In de tweede helft kwam Edwin van Maris erin
voor Lennart Kok, trainer Koos Abrahamy zocht meer de aanval, RKDES
kwam goed uit de kleedkamer en domineerde de wedstrijd in de tweede
helft. Zo kreeg Justin de Haan in de
47e minuut een grote kans, een afgeslagen bal nam hij in een keer op de
schoen, zijn verwoestend schot ging
tot grote teleurstelling van heel RKDES.maar net over het doel. RKDES
bleef zoeken naar de gelijkmaker, zo
kregen Lars Winters en invaller Dani Calmez kansen. Met wat meer geluk verdiende RKDES op basis van
de tweede helft de gelijkmaker. In
de slotfase schoot Daimian Veldman
over het doel en kopt Ivo Lentjes in
de 87e minuut de bal maar net naast
het doel. In de 94e minuut kreeg Arsenal de enige kans van de tweede
helft en Coco Kinela schoot tot ontzetting van RKDES raak, waardoor de
eindstand op 2-0 werd bepaald. Grote teleurstelling bij het team van RKDES trainer Koos Abrahamy. Vooral de manier waarop wederom werd
verloren. Het eerste half uur deed de
Kudelstaarters achteraf de das om. In
dit deel van de wedstrijd werd er verloren. Op basis van de goede tweede helft kan er van dit team meer verwacht worden. Wedstrijdprogramma
zondag 3 mei: DSOV tegen RKDES,
aanvang: 14.00 uur
Ad Verburg

Landelijke jeugdcompetitie mountainbike

Jade 2e in Havelterberg
Aalsmeer - Zaterdag 25 april werd
er in Havelterberg weer gestart voor
een nieuwe ronde voor de landelijke jeugd MTB competitie. Een parcours waar Jade Wuurman warme
herinneringen aan over heeft gehouden vanwege haar Nederlandse titel van vorig jaar. Zand, bos en
wat kleine afdalingen en klimmetjes
met een troosteloos miezerig regentje bepaalde het wedstrijdbeeld bij
de categorie 1 (8/9 jarigen). De start
opstelling werd wederom bepaald
naar aanleiding van de stand in het
algemeen klassement waardoor Jade Wuurman (UWTC) uit Aalsmeer
mocht plaatsnemen op de eerste rij.
Nadat de kruiddampen van de start
waren opgetrokken bleek dat Jade Wuurman als derde meisje het
bos in was gekomen. De organisatie heeft een wel erg groot rondje gestoken, want tijdens de passage van de eerste ronde blijkt dat zij
al 13 minuten onderweg zijn en dan
nog een volle ronde moeten. Bijna
een half uur is zelf voor deze getrainde atleten aan de ruime kant.
Desalniettemin komt Jade Wuurman als derde door na ronde 1. De
leidster Mae Cabaca heeft een flitsende start gemaakt, maar moet dit
bekopen. Zij wordt door Nina Hou-

mes en Jade Wuurman gepasseerd
en zal ver terugvallen. Nina Houmes blijkt ook nu weer een maatje
te groot voor Jade Wuurman en zal
deze wedstrijd naar zich toe trekken. Jade Wuurman krijgt nog concurrentie vanuit de achtergrond van
Fee Knaven, maar laat in de laatste
meters zien dat zij het beste eindschot heeft en wordt daarmee tweede. Een mooie tweede plek in de
daguitslag en in het algemeen klassement geen veranderingen in de
top, waardoor Jade Wuurman op de
derde plek blijft staan.
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Wedstrijden Veldvoetbal

Zaalvoetbal

S.C. de Midi’s kampioen
bij de ZABO competitie
Aalsmeer - Met een klinkende
overwinning is Sportcafé de Midi’s afgelopen weekend kampioen
geworden van de ZABO-competitie. De zaalvoetbalploeg heeft vijftien wedstrijden op rij gewonnen
en is niet meer in te halen door de
achtervolgers. De concurrentie is
op elf punten achterstand gezet en
dus zijn de laatste drie competitieronden niet van belang wat betreft
de nummer één positie. De kersverse kampioen heeft inmiddels
wél laten doorschemeren de laatste drie partijen serieus te nemen.
De ploeg heeft namelijk als doelstelling om dit ZABO-seizoen af te
sluiten met de volle buit van 54 punten uit 18 duels. De 15e speelronde vond zaterdag 25 april plaats in
hal 2 van sporthal de Bloemhof en
de openingswedstrijd ging tussen
Piller Sport en Amsec Beveiliging.
De Kudelstaarters wisten veelvuldig
te scoren en ook de voorzitter van
de ZABO pikte namens Amsec Beveiliging, zijn doelpuntje mee. Eindstand 15-5 voor Piller Sport. Vervolgens ging EZ Flower aantreden tegen Koning Nieuwendijk. EZ Flower boekte een knappe 4-2 overwinning. Door de zege én de drie
punten steeg EZ Flower een plaatsje in de ranglijst. De derde wedstrijd
van het avondje ZABO was de partij tussen Café Sportzicht en Polonia
Aalsmeer waarbij de punten keurig werden gedeeld. Het duel bleef
spannend tot het eindsignaal. Tijdens de tweede helft leidde Polonia
Aalsmeer met een 2-3 voorsprong.

In de allerlaatste seconde, terwijl
spelers en publiek de zoomer van de
klok hoorden, was het René Kuin die
met een daverend schot in de bovenhoek de gelijkmaker aantekende. Eindstand 3-3. In de strijd om de
tweede plaats in de ranglijst pakte
La Furia Roja drie nuttige punten.
Heemhorst Watersport werd verslagen met de cijfers van 6-2. Het
slotduel van speelronde 15 was de
kampioenswedstrijd van Sportcafé
de Midi’s waarbij LEMO als spanningspartner mocht opdraven. De
koploper van de ZABO speelde vanaf het beginsignaal geconcentreerd
zaalvoetbal en liep gestaag uit via
2-0 naar 4-0. Vlak voor de wissel
deed LEMO iets terug (4-1) maar
daar bleef het bij. Van grote spanning was in de tweede helft absoluut geen sprake. Sportcafé de Midi’s besliste in de 29e minuut met de
vijfde treffer definitief de wedstrijd.
In de resterende speeltijd scoorde de ploeg nog vijf doelpunten en
zodoende werd de kampioenswedstrijd afgesloten met ‘dubbele’ cijfers. Eindstand 10-1 voor Sportcafé de Midi’s.
Huidige stand:
Sportcafé de Midi’s 15-45, La Furia
Roja 15-34, Piller Sport 15-34, Polonia Aalsmeer 15-29, LEMO 15-24,
Heemhorst Watersport 15-22, Café
Sportzicht
15-10, EZ Flower 15-9, Koning Nieuwendijk 15-9, Amsec Beveiliging 156. Speelronde 16 volgt op zaterdag 9
mei in De Bloemhof.

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 geeft
kampioenschap extra glans
Aalsmeer - Promotie was weliswaar vorige week al zeker gesteld,
maar Bloemenlust 1 wilde het seizoen toch goed beëindigen. Tegenstander US 11 had mede bijgedragen aan het vroege kampioenschap door concurrent Sparta
met 6-4 te verslaan, dus Bloemenlust was gewaarschuwd. De jongste US-speler bleek goed in vorm
en te sterk voor Bart Spaargaren (hoewel zeer close met 10-12
in de 5de game), Ed Couwenberg
en Johan Berk. Alle andere partijen
werden wel gewonnen, waaronder
ook het dubbelspel door Bart samen met Frans Ravesteijn. Met een
ruime 7-3 thuiszege werd het seizoen afgesloten en is Bloemenlust
1 uiteindelijk ongeslagen (één gelijkspel) kampioen geworden met
9 punten voorsprong op de nummer 2. Bloemenlust 2 speelde de
laatste wedstrijd van de competitie uit tegen hekkensluiter Heems-

kerk 3. Danny Knol en Horst Krassen wonnen allebei 2 partijen en
Peter Velleman schreef één wedstrijd op zijn naam. Peter en Danny verloren allebei nog een partij
in een spannende 5-setter. Doordat Danny en Peter het dubbelspel wonnen kwam de einduitslag
op een 4-6 uitoverwinning. Bloemenlust 2 eindigt daarmee op een
keurige 3de plaats in de 4de klasse, waarbij vooral de 70% score
van Danny vermeld mag worden,
en het streven is om de volgende
competitie 1ste te worden. Bloemenlust 3 sloot de competitie thuis
af met een prima 7-3 overwinning op Spaarne 7. Wim v.d. Aardweg bleef ongeslagen met 3 enkelspelzeges en Philippe Monnier en
Dirk Piet waren 2 tegenstanders
de baas. Helaas ging het dubbelspel door Philippe en Wim verloren. Bloemenlust 3 heeft zich keurig gehandhaafd in de 5de klasse.

Postduiven Vereniging de Telegraaf

Erik Wiersma wint vlucht
vanuit Asse Zellik in België
Aalsmeer - Zaterdag was derde de
vlucht tellend voor het Vitesse kampioenschap vanuit het Belgisch Asse Zellik. De weersomstandigheden
waren niet geweldig, bewolkt met af
en toe wat regen en een Zuid Westen wind op de staart. Asse Zellik is
een plaats ten westen van Strombeek, en had een afstand tussen
152 en 162 kilometer voor de leden
van PV de Telegraaf.
De duiven werden om 14.00 uur
aldaar gelost, en het was de 696
van Erik Wiersma uit Amstelveen,
die de weersomstandigheden het
beste trotseerde, en landde om
15.44.59 uur bij hem op het hok. De
duif maakte de winnende snelheid
van 1544,430 meter per minuut en

goed voor plaats één. John van Duren werd tweede en Gerard en Lies
v.d. Bergen werden derde. In rayon F waar 3152 duiven in concours
stonden, werd Erik keurig tweede, John vierde, Gerard en Lies elfde, Comb. van Ackooy 23e, Aad van
Belzen 29e, Bram v.d. Wie 31e, Richard v.d. Berg 42e, Darek Jachowski 45e en Leo v.d. Sluis 49e. Dit jaar
is er ook weer een ploegenklassement bestaande uit R&P bliksem
beveiliging, C. van Vliet, AA Sloopwerken, Bakker van Leeuwen en
Reurings wonen. Eerste staat Bakker van Leeuwen met 1152,1 punten, tweede Reurings wonen 1133,1
punten en derde R&P Bliksem met
1130,5 punten.

Zaterdag 2 mei:
F.C.Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – Veensche Boys 1
F.C.Aalsmeer 2 – Monnickendam 2
Haarl.Kennemerl. 5 - F.C. A’meer 3
Arsenal 6 - F.C.Aalsmeer 4
F.C.Aalsmeer 5 – RAP 8
Geinburgia 3 - F.C.Aalsmeer 6
F.C.A’meer Vet.1 –Zwanenburg Vet.2

RKDES F9 – AMVJ F3
RKDES F 10 – AFC F15
14.30 u
12.00 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.00 u
14.30 u

V.l.n.r. William, Pietje en twee keer een Danny.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Danny Zorn en William
winnen Blind Koppel
Kudelstaart - Vorige week zaterdag
was het weer tijd voor het derde en
laatste zaterdag toernooi bij de dartclub Poel’s Eye, namelijk het Blind
koppel toernooi. Bij het Blind koppel toernooi hoefde men niet met
de ogen dicht te gooien, maar werd
elke darter vijf ronden lang blindelings gekoppeld aan een dartsmaat
en twee tegenstanders. Deze loting
werd door een computer gedaan en
was zichtbaar op een groot scherm
op het podium. Dit ‘darters roulatie systeem’ werkte sfeer verhogend
want bijkans iedereen kwam elkaar
vroeg of laat tegen als mede- of tegenstander. Elke wedstrijd werd er
drie legs gespeeld zodat iedere darter nul tot drie punten kon verdienen. Na deze vijf wedstrijd ronden
werd de stand opgemaakt en ging
er een streep doorheen. Zodoende ontstonden er twee niveaus, een
winnaar en een verliezerronde. In
beide ronden kwamen twintig darters terecht omdat de opkomst met
veertig deelnemers uitstekend was.
Ook in het knock out systeem herhaalde de darters carrousel zich,
waarna uiteindelijk acht darters in
de halve finales van de winnaarronde over bleven. Voor Robert Cools,
Albert Geleijn, Martin Bax en Marco Cornelisse bleek dit dan toch
hun eindhalte. Pietje van Overbruggen was de verassing van de dag, hij
bereikte knap de finale. Hij eindigde

uiteindelijk als tweede, net als Danny de Hartog. De uiteindelijke winnaars waren de Poel’s Eye kanonnen Danny Zorn en William Hunitetu. In de verliezerronde strandden
Victor van Schie, Wilco van Det, Rob
Braam en Peter van de Laarse allen
jammerlijk in de halve finale. Ilona
van Emden en John Guldemond bereikten wel de finale, maar eindigden, net als vorig jaar als tweede.
Met dien verstande dat Ilona toen
in de winnaarronde stond. Jan van
Zanten en Joris Voorn werden uiteindelijk de winnaars van de verliezerronde. Een prima prestatie van
dit, door de computer geregistreerde, gelegenheidskoppel. Sander
Molenaar had met een 103 finish de
hoogste uitgooi van de avond, wat
hem een mooi beeld als prijs opleverde. Ilona mocht gooien voor de
Triple Pot, maar helaas slaagde zij
er niet in de juiste Triple te raken.
Na dit geslaagde toernooi staat volgende week vrijdag, 8 mei, weer een
gewone, individuele speelavond op
de agenda in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het is de één na laatste
speelavond van het seizoen. Iedereen van man tot vrouw en van jong
tot oud is van harte welkom. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar. Meer informatie
over de dartclub Poel’s Eye is te vinden op de website www.poelseye.nl.

Vrouwen
KMD VR.1 - RKDES VR.1

Kon.HFC M.1 - RKDES MB.1
VVJ MD.1 - RKDES MD.1

SCW

F.C.A’meer VR.1 – Bl.Wit A’dam VR.1 14.30 u

De Brug 1 - SCW 1
SCW 2 – Argon 6
SCW 3 – Hillegom 3
SCW 4 – Nw.Sloten 3
CSW 5 - SCW 5
SCW 6 – HBC 3
SCW Vet.1 – Swift Vet.1
SCW Vet.2 – Real Sranang Vet.3

Baarn A1 - F.C.Aalsmeer A1
Huizen B2 - F.C.Aalsmeer B1
CSW B2 - F.C.Aalsmeer B2
ADO’20 B6 - F.C.Aalsmeer B3
CSW C1 - F.C.Aalsmeer C1
F.C.Aalsmeer C4 – F.C.Aalsmeer C3
F.C.Aalsmeer C5 – DSOV C3

14.00 u
10.00 u
13.30 u
14.45 u
10.15 u
10.30 u
10.30 u

F.C.Aalsmeer D1 – Legm.vogels D3
De Vecht D1 - F.C.Aalsmeer D2
F.C.Aalsmeer D5 – Amstelveen D3
F.C.Aalsmeer D7 – Pancratius D8
F.C.Aalsmeer E2 – Pancratius E2
RKAVIC E3 - F.C.Aalsmeer E3
Zuidoost.United E3 - F.C.A’meer E5
AFC E14 - F.C.Aalsmeer E9
F.C.Aalsmeer F3 – CSW F2
RKDES F5 - F.C.Aalsmeer F6G
F.C.Aalsmeer F8 – Amstelveen F9
Roda’23 F13 - F.C.Aalsmeer F9
F.C.Aalsmeer F 10 – Badh.dorp F3
RKAVIC F7 - F.C.Aalsmeer F 11

11.30 u
11.00 u
11.30 u
9.00 u
10.30 u
12.00 u
9.30 u
9.00 u
9.00 u
11.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u
9.00 u

Meisjes
F.C.A’meer MA.1 –Spakenburg MA.1 12.30 u
AS’80 MD.1 - F.C.Aalsmeer MD.1 12.30 u
KDO ME.1 - F.C.Aalsmeer ME.2
12.00 u
SDZ M3 - F.C.Aalsmeer ME.4
11.30 u

RKDES
RKDES D1 – WV-HEDW D2
Badh.dorp D1 - RKDES D2
IJburg .AFC D4 - RKDES D3
Abcoude D8 - RKDES D4
RKDES E2 – Amstelveen E2
Ouderkerk E8 - RKDES E4
Abcoude E8 - RKDES E5
RKDES F2 – AFC F5
RKDES F3 – Ouderkerk F3
Arsenal F5 - RKDES F4
RKDES F5 – F.C.Aalsmeer F6
RKDES F6 – Legm.vogels F12
Amstelveen F8 - RKDES F7

11.00 u
9.30 u
13.00 u
14.00 u
11.00 u
10.00 u
9.00 u
9.30 u
11.00 u
8.30 u
11.00 u
9.30 u
10.15 u

16.45 u
10.00 u

14.30 u
12.00 u
14.30 u
11.30 u
14.30 u
11.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
IJmuiden B1 - SCW B1
Nw.Sloten C1 - SCW C2

Pupillen

15.00 u

Meisjes

Vrouwen
Junioren

9.30 u
9.30 u

10.00 u
13.00 u

Pupillen
Geel Wit D1 - SCW D1
AFC E6 - SCW E1
Legm.vogels E7 - SCW E3
SCW E4 – Legm.vogels E8
SCW F1 – Legm.vogels F5
SCW F2 – AFC F14
SCW F3 – Kon.HFC F18

9.30 u
9.00 u
11.00 u
9.15 u
9.15 u
9.15 u
9.15 u

Vrouwen
SCH’44 VR.1 - SCW VR.1
Ouderkerk MD.2 - SCW MD.1
CSW ME.2 - SCW ME.1

14.30 u
10.30 u
10.00 u

Zondag 3 mei:
F.C.Aalsmeer
F.C.Aalsmeer 1 – Olympia.Haarl 1
F.C.Aalsmeer 2 – TABA 2
F.C.Aalsmeer 3 – DIOS 2
F.C.Aalsmeer 4 – HSV’69 2
Hoofddorp 9 - F.C.Aalsmeer 5
Abcoude 7 - F.C.Aalsmeer 6

14.00 u
11.00 u
11.30 u
11.30 u
11.00 u
14.30 u

RKDES
DSOV 1 - RKDES 1
RKDES 3 – Kon.HFC 3
RKDES 4 – RKAVIC 2
RKDES 5 – Hoofddorp 5
RKDES 6 – Nautilus 5
RKDES A1 – Buitenveldert A1
RKDES C1 – Sp.Almere C2

14.00 u
12.00 u
12.00 u
12.00 u
12.00 u
12.00 u
10.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl.

Leuke voetbalwedstrijd aan Dreef

FC Aalsmeer en Argon gelijk!
Aalsmeer - Bij een nul-nul eindstand denk je aan een saaie wedstrijd. Maar de circa 230 toeschouwers zagen levendig en aanvallend
spel aan beide zijden afgelopen zaterdag 25 april tijdens de wedstrijd
FC Aalsmeer tegen Argon. Wanneer
maar mogelijk zocht men de aanval.
Beide defensies gaven geen krimp
en beide keepers hoefden dus weinig in te grijpen. Er ontspon zich een
leuk duel, goed geleid door scheidsrechter O’Niel uit Amsterdam. Vooral de duels tussen Mark Ruessink
en aanvaller Riad Lilipaly waren
een lust voor het oog. Later verhuisde deze speler naar links, maar ook
Bart de jong gaf de snelle en technische aanvaller geen kans. Burak Sitil legde de snelle en lange spits Bas
Pel aan banden en aan Argonzijde
waren het Dennis Filippo en Wilco
Krimp die Michal Kocon en Calvin
Koster weinig kans gaven. Salih Yildiz en Mike Vos kwamen wel vaak
langs hun man, maar hun inzetten
waren vaak een prooi voor het duo
van Argon achterin. Argon, kampioenskandidaat nummer 1, vocht
voor zijn drie punten om C.S.W. voor
te blijven.
FC Aalsmeer liet zien gegroeid te
zijn in deze competitie. Het opereerde als een compact team dat de opdrachten van trainer Cor van Garderen goed uitvoerde. Het is misschien niet allemaal van een technisch hoog niveau, maar wel met de
wil om te winnen. Het verdedigend
werk van Calvin Koster en Salih Yildiz en ‘good old’ Peter Neuvel is
daar een voorbeeld van. Het tempo
lag vanaf de eerste minuten hoog.
FC Aalsmeer was de eerste twintig
minuten de bovenliggende partij en
Argon was verrast door het aanvallende spel en kwam niet in het spel.
Uit een corner van Mike Vos in de
7e minuut haalde Calvin Koster hard
uit, maar via onderkant lat vloog zijn
schot weer het veld in. Voor de rest
kreeg doelman Romero Antonioli weinig te doen. Salih Yildiz gleed
regelmatig langs zijn tegenstander Oscar Leune maar zijn voorzetten waren weer een prooi voor Wilco Krimp. Keeper Ray Smidt van de
FC hoefde de eerste 20 minuten helemaal niet in te grijpen. De spelers
voor hem deden hun werk naar behoren. Het spel golfde op en neer en

vooral op het middenveld was het
een ‘clash’. De uiterst gedreven Thomas Harte (jammer genoeg geel en
de komende wedstrijd geschorst),
Wesley van Schaik en Peter Neuvel gingen de strijd aan tegen hun
opponenten Jasper Werkhoven, Lorenzo Zorn en Ian van Otterlo. Daar
werd echt slag geleverd. Vanaf de
25e minuut werd Argon sterker. FC
Aalsmeer kwam in deze periode alleen aanvallend te kort. De laatste
10 minuten voor de pauze ging het
weer gelijk op. Het scorebord hoefde dus niet in werking te komen. Die
had er deze middag toch geen zin in
en bleef blanco. FC Aalsmeer startte de tweede helft furieus. Een voorzet van Salih Yildiz in de 46e minuut
hobbelde net naast en een voorzet van Mike Vos in de 48e minuut
ramde Peter Neuvel met links in het
zijnet. Ook een voorzet van Michal
Kocon in de 54e minuut werd door
Mike Vos rakelings naast geschoten. Argon stelde hier weinig tegenover. Trainer Patrick Loenen bracht
de twee meter lange spits Jesse van
Nieuwkerk in het spel. Hier had Burak Sitil koppend een hele kluif aan,
maar was toch regelmatig winnaar.
Aalsmeer moest nu vooral oppassen voor spelhervattingen en corners van Argon. De lengte en het
fysiek zijn bij Argon vaak doorslaggevend. Argon pakte terreinwinst
en de FC counterde gevaarlijker.
De uitslag kon alle kanten op. Wissel 77e minuut: Stefan van der Dussen voor Peter Neuvel. Eén van de
weinige kansen voor Argon was in
de 83e minuut maar de kopbal van
Oscar Leune werd Door Ray Smidt
tot corner verwerkt. Wissel 86e minuut: Tom Doeswijk voor Michal Kocon. Calvin Koster kon de wedstrijd
beslissen in de 87e minuut. Op een
slim steekballetje van Tom Doeswijk
kreeg hij vrije doorgang naar het
doel. Goede positionering van keeper Romero Antonioli voorkwam het
doelpunt. FC Aalsmeer was met een
punt tevreden. Argon moet met dit
gelijke spel C.S.W. weer naast zich
dulden. Komende zaterdag 2 mei
speelt FC Aalsmeer (zat.) zijn laatste thuiswedstrijd aan de Dreef tegen Veensche Boys uit Nijkerkerveen. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.
Jack van Muijden

Schakers AAS 1 kampioen!
Aalsmeer - In de laatste spannende ronde van de competitie heeft
AAS1 de promotie naar de 2e klasse landelijk veilig gesteld. De spanning zat vooral in de voorbereiding. Jasper was verhinderd door
een bedrijfsfeestje en alle spelers
van AAS2 hadden ook wat. Martin v Zaanen van AAS3 was uiteindelijk bereid gevonden om in te vallen. En dan is er in de 3e klasse ook
nog een niet -spelende wedstrijdleider nodig, met moeite werd exAas Bob hiervoor gevonden, daarmee waren alle 24 leden van Aas
gevraagd en dus velen verhinderd.
Op de dag van de wedstrijd sloeg
het lot letterlijk toe. Mark Trimp was
‘s nachts ongelukkig ten val kwam
gekomen en was niet tot spelen in
staat. Grote paniek en een drukke
ochtend bellen leidde er toe dat FM
Johannes Rudolph ondanks 3 jarige kinderen toch bereid werd gevonden te spelen. De Azen hadden
maar 3 bordpunten nodig, maar dat
zijn vaak de lastigste wedstrijden.
AJ, al een heel seizoen niet gewel-

dig bezig, kwam moeizaam uit de
opening en ook mede topscoorder
Ben deed het niet geweldig. Gelukkig opende Paul Schrama de score
voor de Azen, al gauw gevolgd door
Ad die zijn vormcrises te boven lijkt
te zijn. Ben stond ondertussen aan
de rand van het ravijn, maar opgeven kan ook als je mat staat en zijn
tegenstander greep dan ook gruwelijk mis en moest in een benauwde
remise berusten. AJ had ten slotte
zijn slechte partij naar remise weten
af te wikkelen waarmee het kampioenschap wiskundig was veilig gesteld. FM Johannes Rudolph bracht
het eerste matchpunt binnen. Helaas gingen daarna Martin en Henk
ten onder en was de stand 4-3 voor
de Azen. FM Jeff van Vliet deed wat
er van een meester verwacht wordt
en schoof het eindspel uit, daarmee
de stand op 5-3 brengend. Ben de
Leur

Henk wint bij
Ouderensoos

zie onze site:
meerbode.nl

Kudelstaart – Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling voor onze gezellige kaartmiddag?
Kom gerust eens kijken. Op donderdag 23 april is het kaarten gewonnen door Henk van Wichen met
5175 punten, gevolgd door Riet Pothuizen met 5161 punten en Eef van
Mourik met 5148 punten. Bij het jokeren behaalde Gerard de Wit met
132 punten de hoogste eer, op twee
Kees van der Meer met 254 punten en op drie Bets Teunen met 677
punten. Voor inlichtingen: Mevrouw
R. Pothuizen, tel. 0297-340776.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!
facebook.com/

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag 6
mei vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het klaverjassen op 22 april is gewonnen door
Dirk van Dam met 5763 punten, gevolgd door Wim Spring in ‘t Veld
met 5217, Cobie Veldhuis met 5150
en Nel de Koning met 5003 punten.

30 april 2015

Aalsmeers feestje met de
Coolcast Band in IJmuiden
Aalsmeer - Vorige week zondag
speelde F.C. Aalsmeer hun uitwedstrijd tegen SVIJ in IJmuiden en ook
de Aalsmeerse Coolcast Band was
present. In de thuiswedstrijd trad de
band op in de laatste thuiswedstrijd
waarbij het originele clubhuis van
RKAV voor het laatst gebruik werd.
SVIJ kwam met de bus en het werd
een daverend feest in de kantine.
Een paar sponsors van de ploeg
haakte er op in en er werd geregeld
dat de band bij de uitwedstrijd van
Aalsmeer ook bij SVIJ zou komen
spelen. Ook bij de zondag tak zaten enkele sponsors niet stil en regelden dat er ook een bus voor die
wedstrijd mee zou gaan.
In een wedstrijd waar niet zo veel
meer op het spel stond, was het
toch een bijzonder leuke wedstrijd,
waarin FC Aalsmeer tekort kreeg,
maar daar was later in de kantine niets meer van te merken. Door
de band en de volle bus Aalsmeer
supporters werd het een dave-

rend succes met heel veel gezelligheid. Leider Peet van Vliet liet zien
dat hij heel goed op een ingepakte gitaar kan spelen, zodat er gelukkig geen geluid uit kwam. De selectie liet zien dat men ook met barkrukken iets anders kan doen dan
er alleen maar op zitten. Op het bekende liedje ‘Schatje mag ik een foto van je’ ging iedereen in polonaise
de kantine door. Kortom, ook in die
omgeving heeft de Coolcast Band
naam gemaakt en FC. Aalsmeer als
een hele gezellige vereniging. Om
19.00 uur stond de bus klaar met
als chauffeur good old Jan Zekveld
om iedereen weer naar Aalsmeer te
brengen. Onder de klanken en muziek van de hit van de Beatles Yellow Submarine (heel toepasselijk)
werd de thuisreis weer aangevangen. De supporters bedanken nogmaals diegene die dit mogelijk gemaakt hebben, het was gewoonweg
bijzonder leuk. Wie weet gaat dit in
de toekomst wel meer gebeuren,
sport verbroedert nietwaar?!

Bloemendaal wint geslaagd
D1 toernooi bij RKDES
Aalsmeer - Ondanks dat het weer
slecht was in Kudelstaart afgelopen zondag, was de sfeer zoals elk
jaar top bij het D1 toernooi bij de
plaatselijke voetbalvereniging. Er
werd afgetrapt door acht ploegen in
twee verschillende poules. Slechts
de nummers 1 en 2 van elke poule
maakten kans op een plek in de finale, dus het was voor alle ploegen
van belang om goed te starten. In
de groep A vochten de Mihai Nesu Academy en Rkdes zich ten koste van vv Zwanenburg en FC Abcoude naar een eerste en tweede plek.
En mochten samen met Roda 23 en
BVC Bloemendaal gaan bepalen wie
er deze middag in de finale het tegen elkaar op mogen nemen.
Op het tweede veld maakte Roda korte metten met de thuisploeg
door met 2-0 binnen de reguliere
speeltijd te winnen. Tegelijk met deze wedstrijd speelde Bloemendaal
en Mihai Nesu om de laatst overgebleven finaleplaats. In de onderlinge
strijd waarin Mihai Nesu de bovenliggende partij was hield Bloemen-

daal tegen. En dit wisten ze tot het
laatste fluitsignaal vol te houden. En
sleepte uit de daaropvolgende penalty’s de overwinning uit het vuur
door die met 3-2 te winnen. Dit leidde tot een finale tussen de ploegen
Roda en Bloemendaal. In de finale was goed te zien dat de dag voor
veel van de spelers een uitputtingsslag was geweest. Beide partijen
konden niet bieden wat ze het hele
toernooi wel hadden gedaan, goed
voetbal. De spanning maakt echter
veel goed voor het publiek. Tot het
einde toe kon één goal de beslissing
brengen voor het hele toernooi. Die
goal viel uiteindelijk niet in de reguliere speeltijd. En wederom viel de
beslissing door middel van het nemen van strafschoppen. En ook dit
keer trokken de bezoekers uit Bloemendaal aan het langste eind. Met
de winst van Bloemendaal was hiermee het toernooi aan zijn einde gekomen en konden de prijzen uitgereikt worden. Elke bezoekende
ploeg nam behalve een geslaagde
middag ook een beker en een medaille mee naar huis.

Voetbal zondag

FC Aalsmeer wint toch
van Onze Gezellen
Aalsmeer - Eindelijk viel het muntje eens de goede kant op. Er stond
niets meer op het spel. De FC kon bij
winst een plaatsje klimmen van acht
naar zeven. Toch de moeite waard
om er nog even tegenaan te gaan
en dat deden de mannen van Erwin
Monnich dan ook. Reeds in de eerste minuut was het raak, de verdediging van de bezoekers werd zo onder druk gezet dat Bjorn Kool niets
anders kon doen dan de bal achter zijn eigen doelman te plaatsen,
een mooi meegenomen cadeautje
en dat al zo vroeg in de wedstrijd:
1-0. Even later was het haast weer
raak, na een combinatie tussen Barry Spingintveld en Lennart Eberhartel kon de bal maar ternauwernood
tot hoekschop verwerkt worden. In
de achttiende minuut was er de eerste aanval van Onze Gezellen. Patrick Eggermont zette samen met
Jordi Moonen een perfecte aanval
op rechts, maar doelman van Halm
was in spelletje de lachende derde. Zo ontspon voor de toeschouwers een leuke wedstrijd, die nog
alle kanten op kon. Vooral voorin
bij de FC Aalsmeer was er veel gevaar en de 2-0 was redelijk aanwezig. Achterin klopte het ook naar behoren. Robin Kruijsman en Alexander Goes waren beide goed op dreef
en er werden weinig kansen weggeven. De tweede helft was een kopie van de eerste al was wel te merken dat Onze Gezellen met de achterstand van 0-1 totaal niet tevre-

den was. Het was Lennart Eberharter, die alleen op de doelman afging
en probeerde de uitgelopen Thomas Hoogland met een perfecte lob
te passeren, maar het vizier stond
niet 100% scherp. Jammer van deze
mooie poging. Onze Gezellen kwam
in de vijf en zestigste minuut op een
verdiende 1-1 stand door Aziz Mohdadi. Aalsmeer kon weer opnieuw
beginnen. En dit was eigenlijk ook
een mindere fase van scheidsrechter Dingerdis, een paar door niemand begrepen beslissingen waren
hier de oorzaak van. Bij het neerleggen van een doorgebroken speler is
de regel rood en wegwezen, maar
zondag was dat niet het geval. Zo
ook vijf minuten voor tijd. Lennart
Eberharter was er weer eens doorheen en ging alleen op de doelman van Onze Gezellen af. Eén van
de verdedigers kon niet anders dan
hem van achteren neer te leggen.
Rood? Nee hoor, wel een strafschop
die onberispelijk werd ingeschoten door Barry Springintveld: 2-1. Al
met al een verdiende overwinning.
Komende zondag 3 mei staat er een
kampioenswedstrijd te wachten en
wel tussen F C Aalsmeer en Olympia Haarlem. De bezoekers hebben
met een gelijk spel genoeg om kampioen te worden. FC Aalsmeer zal
er, ondanks dat zij er geen baat bij
heeft, er alles aan doen om de punten in Aalsmeer te houden.
Theo Nagtegaal

Foto: Achter van links naar rechts: Selina, Yvette, Cynthia, Nikkie, Imca, Yosra, Solenne, Kim en Eefke en voor van links naar rechts: Valerie, Eline, Mireille, Roos, Rachel, Tilou, Anita, Lonneke en Maaike.

Twirlsters SV Omnia succesvol
op eigen wedstrijd in Bloemhof
Aalsmeer - Zondag 19 april organiseerde de productgroep Twirlen van
SV Omnia voor de zesde keer een
twirlwedstrijd in de Bloemhof. Vanaf 7 uur waren de vrijwilligers begonnen met de opbouw van de zaal
en loterij. Om 8.15 uur stonden de
eerste verenigingen al voor de deur.
Rond 9.30 opende de wedstrijdleider, Miriam de Bont namens de NBTA de wedstrijd met op drie lanes
juryleden. Mireille en Kim mochten
tegelijk het spits afbijten als eerste
deelnemers voor SV Omnia met het

onderdeel 1-baton. Daarnaast kwamen ook nog Rachel, Selina, Solenne, Nikkie, Eefke, Imca, Yosra
en Cynthia in actie met dit onderdeel. Dit leverde een aantal podium plaatsen en zelfs NK plaatsingspunten op. Vervolgens kwamen de
2-batonners Rachel, Mireille,Selina,
Solenne, Eefke, Imca en Cynthia op
de vloer. Ook hier waren mooie routines te zien, met eremetaal tot het
gevolg. Na de onderdelen Duo Twirling en Super X strut had SV Omnia
bij het onderdeel kidstwirl twee de-

butanten. Roos en Tilou lieten voor
het eerst hun routine zien op de muziek van It’s a small world, dit hebben zij heel goed gedaan. In de middag waren er ook twee debutanten
bij solo dance, Eline en Lonneke, zij
lieten beide hun dance twirl zien op
eigen gekozen muziek, toch best
een beetje spannend om zo alleen
op de vloer te staan. Ze hebben dit
heel goed gedaan. Verder kwamen
Mireille, Rachel, Anita, Solenne, Selina, Kim, Nikkie en Eefke in actie
met hun solo dance twirl. voor Eefke
ook haar eerste optreden met haar
nieuwe dance. Voor Imca was deze wedstrijd tevens haar laatste optreden in het junioren Twirling team
en dance team, ze heeft besloten te
stoppen met team Twirling. Ze ging
nog één keer de vloer op met Selina, Solenne, Cynthia, Yvette en Kim.
Dit hebben ze fantastisch gedaan,
met slechts 7 drops hebben zij een
mooie show neergezet! De jury beloonde dit met goud en NK plaatsingspunten, coach Maaike was
zeer tevreden. Dan het laatste debuut van deze wedstrijddag voor
het senioren ensemble bestaande
uit Nikkie, Eefke en Yosra. Onder
leiding van coach Valerie hebben zij
een nieuwe show ingestudeerd met
zijn drietjes. In hun nieuwe groene jurkjes behaalden ze direct een
mooie eerste plaats met een puntentotaal van 68,2. Rond 17 uur was
de wedstrijddag afgelopen. Lijkt
het je ook leuk om te komen twirlen? Voor meer informatie over twirlen kan contact opgenomen worden
met de Productgroep Coördinatoren
Valerie Leliveld of Linda Nederstigt
per e-mail twirlen@svomnia.nl

Handbal

FIQAS Aalsmeer uit de beker
Aalsmeer - In de halve finale van het
NHV bekertoernooi kregen de mannen van FIQAS Aalsmeer afgelopen
donderdagavond KrasVolendam op
bezoek in de Bloemhof. Het was een
paar jaar geleden dat de Aalsmeerders een thuiswedstrijd hadden geloot in de halve eindstrijd en van dat
voordeel maakten ze in de beginfase
dan ook goed gebruik. Vooral dankzij een scherp schietende Tim Bottinga, een sterke dekking en prachtige
stops van Gaby Birjovanu leidde FIQAS Aalsmeer na een kleine tien minuten met 4-1. Er werd een strafworp
gemist, maar dankzij Rodrigo Huttinga bleef de marge drie: 5-2. Binnen
een paar minuten wist Volendam de
stand echter gelijk te trekken: 5-5.
Tot 7-7 ging de strijd gelijk op, maar
in het laatste deel van de eerste helft
wist FIQAS Aalsmeer opnieuw een
voorsprong op te bouwen. Hoewel
eerst opnieuw een penalty werd gemist zorgden Remco van Dam, Tim
Bottinga, Wai Wong en Frank Lübbert
voor 12-7. Er had nog meer in gezeten, want de Aalsmeerders kwamen
in dubbel overtal, maar een mooie
kans vanaf links ging voorlangs
en het was Volendam dat de ruststand op 12-8 bepaalde. In het begin van de tweede helft bleef FIQAS
Aalsmeer de betere ploeg en hield de
voorsprong vast: 16-12 en 20-16 na
een kwartier. Opnieuw keepte Birjovanu sterk en stopte onder meer
een strafworp, waar er aan de andere kant nog een gemist werd. In het
laatste kwartier werd het spel wat
rommeliger. FIQAS Aalsmeer kreeg
meer moeite met scoren, verspeelde af en toe de bal en zag ook wat
gaatjes in de dekking vallen. Schutters als Joey Duin en Jorn Smits konden steeds vaker van afstand aanleggen en Volendam sloop dichterbij:
22-21. Na 23 minuten waren de ploe-

gen zelfs weer in evenwicht: 23-23.
In de vier minuten die volgden verspeelden de Aalsmeerders tot drie
keer toe de bal in de aanval en zagen Volendam profiteren: 23-26.
Het werd nog erger: 23-27 voor Bas
Troost de eerste strafworp benutte:
24-27. Gaby Birjovanu verrichtte nog
een mooie redding en Samir Benghanem kwam prachtig vrij aan de cirkel (25-27), maar de tijd was te kort
om de wedstrijd nog te kunnen kantelen, helemaal toen Smits er 1 minuut voor tijd nog 25-28 van maakte. FIQAS Aalsmeer kon nog wel een
keer scoren, maar de bekerfinale zat
er niet meer in: die wordt op 14 mei
gespeeld tussen Kras/Volendam en
OCI/Lions, dat thuis met 32-25 van
Bevo won.
Snel klaar met Tachos
De mannen van FIQAS Aalsmeer
moesten zaterdagavond naar Waalwijk voor de één na laatste nacompetitiewedstrijd van het seizoen. Er
was vooraf nog een theoretische mogelijkheid om de finale om de landstitel te halen. Er moest in ieder geval
gewonnen worden én de naaste concurrenten Volendam en Bevo moesten punten verspelen. Niet geheel
onmogelijk want zij troffen behoorlijk
sterke tegenstanders in uitwedstrijden: Lions en Hurry up. Met de eerste
opdracht - zelf winnen – was FIQAS
Aalsmeer vrij snel klaar. In de eerste
minuten van de wedstrijd werd al een
basis gelegd: Lars van Wijk kon meteen lekker van afstand schieten en
zo stonden de mannen binnen een
paar minuten al met 5-1 voor. Robin
Boomhouwer ging regelmatig lekker
in de break out en zo liep het verschil
in het verloop van de eerste helft alleen maar steeds verder op. Via 114 was de voorsprong bij rust al 20-7.
De tweede helft gaf eenzelfde beeld:

FIQAS Aalsmeer was de betere ploeg
en zette dat om in veel mooie doelpunten. De teller bleef uiteindelijk
steken op 35-18. Een prima overwinning. Toch was het niet genoeg om
te kunnen stijgen op de ranglijst. Volendam, waarschijnlijk in een flow
geraakt na de bekerwinst van donderdag, deed het zo goed in Limburg
dat er met 29-22 gewonnen werd
van OCI/Lions. En ook Bevo vocht
met succes voor de laatste kans op
de play offs en won bij JMS/Hurry
up met 28-21. Hierdoor staat FIQAS
Aalsmeer nog steeds één punt achter op beide concurrenten. Met het
oog op het programma voor de laatste ronde heeft Volendam nu de beste papieren om de finale te halen:
zij krijgen Tachos op bezoek. FIQAS
Aalsmeer heeft weliswaar ook een
tegenstander uit het rechterrijtje –
E&O – maar kan alleen de finale nog
halen als de anderen punten verspelen en die kans is ontzettend klein.
Erg jammer, want het doelsaldo van
de Aalsmeerders is een stuk beter
dan dat van de concurrentie: +75, tegenover +53 (Volendam) en +57 (Bevo). De laatste wedstrijden worden
gespeeld op zaterdag 9 mei. FIQAS
speelt deze avond thuis in de Bloemhof aan de Hornweg tegen E&O vanaf 19.15 uur.

Programma handbal
Zondag 3 mei, veld
12.00 uur: FIQAS Aalsmeer,
jongens C1 - VVW

Bijzondere prestaties tijdens
Lenie van de Meer Bokaal

hun eigen records te verbeteren,
maar natuurlijk ook voor de prijzen. De eerste en tweede prijs
werden niet alleen beloond met
een medaille, maar zij kregen ook
een geldbedrag. Een extra motivatie om hard te zwemmen. Veel
Oceanus zwemmers hebben hun
eigen persoonlijke record kunnen
verbreken.

Aalsmeer - Zondag 26 april werd
voor de tweede keer de Lenie van
de Meer Bokaal gezwommen. Lenie van de Meer was de drijvende kracht achter Stichting Meer
Armslag, de stichting geeft financiële ondersteuning aan Oceanus
zwemmers met een beperking. In
mei 2013 is Lenie overleden en

Opvallend was Bram Grootjans,
die met zijn nieuwe techniek op de
100 meter rug, maar liefst 13 seconden onder zijn eigen tijd zwom
en hiermee een gouden medaille behaalde. Sayenna Oudejans
zwom zelfs 26 seconden sneller
op de 50 meter vrije slag, hiermee
is haar nieuwe record 1:32. Een

Zwemmers uit het hele land waren naar Aalsmeer gekomen om

23

Klaverjassen bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 1
mei is er weer gewoon kaarten bij
buurtvereniging Hornmeer in het
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Iedereen is van harte
welkom. De koffie en thee staan zoals gewoonlijk weer klaar. Het koppelkaarten op vrijdag 24 april is gewonnen door Paul van Aalst en Ubbel Blom met 5368 punten, gevolgd
door Dirk Been en Rijk van Egdom
met 5293 punten en Cor Knol en
Joop Biesheuvel met 5209 punten.
De poedelprijs was de familie Vergeer met 3905 punten.

Daniél weer
beste darter
Aalsmeer - Dat Daniél Stokkel de
slag te pakken heeft, blijkt wel. Al
menig keer heeft hij de eerste plaats
weten te behalen tijdens de dartcompetitie op dinsdag in het Middelpunt. Kees de Lange nam de
tweede plaats voor z’n rekening, na
en geduchte strijd met Sebastiaan
Dolk, die derde werd. In de verliezers ronde werd Ted van Galen eerste, tweede werd Franklin Dolk en
derde Cees Kooijman.
Op dinsdagavond is er weer darten in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. De zaal is vanaf 19.30 uur
open, de dartscompetitie begint om
20.00 uur. Iedereen vanaf 16 jaar
mag een keer mee komen doen. Er
is een oefenset aanwezig. De kosten
zijn 2 euro per avond.

Fietsen met
de OVAK

Wedstrijd voor zwemmers met en
zonder beperking

om de gedachte aan haar levend
te houden wordt de Lenie van de
Meer Bokaal georganiseerd. Een
geïntegreerde wedstrijd waarin
zwemmers met- en zonder beperkingen samen zwemmen.

• Nieuwe Meerbode

Aalsmeer - Donderdag 7 mei is er
weer een fiets middagtocht vanuit
Aalsmeer van de OVAK-Pedaalridders. De tocht is circa 25 kilometer lang en gaat deze keer richting
Haarlemmermeer.
Het belooft weer een mooie tocht
te worden. Vertrek vanaf de parkeerplaats van het zwembad aan de
Dreef om 13.30 uur. Men kan een
keer op proef mee fietsen, daarna is
lidmaatschap verplicht.

Bridgeclub Strijd
en Vriendschap
Aalsmeer - Uitslag speelavond van
bridgeclub Strijd en Vriendschap op
22 april.
Lijn A:
1
Jan en Krijnie Joore
65,97
2
Theo Blom en Joris vd Zwaard 59,723
Jaap en Jan Geleyn
57,99
4
Trees de Jong en Ton Leuven
56,6
-5 Coby Blom en Piet van Hoek
51,74
-5 Jan en Til Eveleens
51,74
Lijn B:
1
Erna en Pieter Jongkind
61,63
2
Annie en Sima Visser
60
3
F Daudel en W Spaargaren
57,25
4
Trudy Stokkel en Elly Zandvliet 55,63
5
Marianne Joore en H Raggers 53,4
Lijn C:
1
Wil Biesheuvel en O de Jong
2
Ton Celie en Loes Oosterwijk
Van Beek en Gerard Verlaan
-4 Agnes en Gerard de Kuijer
-4 Laurens en Rina Veldt

60,83
56,25
52,92
50,83
50,83

bijzondere vermelding voor Mike
Engel. Hij behaalde twee medailles bij de minder valide zwemmers, maar zijn tijd op de 100 meter rug was snel genoeg om ook
bij de valide zwemmers brons te
halen! Lianne Bouwmeester, de
winnares overall van vorig jaar,
zwom zichzelf goed in de prijzen.
Met twee nieuwe persoonlijke records haalde ze twee gouden en
een zilveren medaille op. Ruben
van Vierzen had een goed weekend, hij haalde zelfs drie gouden
medailles. Amber Celie zwom drie
persoonlijke records en ging uiteindelijk ook met drie gouden medailles naar huis.
Aan het einde van het toernooi
werd de overall prijs voor de dames en voor de heren uitgereikt.
Van alle zwemmers, met- of zonder beperking, wordt gekeken
hoe dicht hun tijd bij het wereldrecord zit. Hoe dichter bij het wereldrecord, hoe hoger het aantal
punten. Waar vorig jaar twee valide zwemmers met de Bokaal naar
huis gingen, waren het deze keer
twee minder valide zwemmers.
Marieke van Soest van Flevo won
de Bokaal bij de dames. Lars Jacobsen van DWK had de hoogste
score bij de heren. De Lenie van
de Meer Bokaal was ook dit jaar
weer heel geslaagd!

