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Fiets gestolen!
Aalsmeer - Tussen woensdag 
27 en vrijdag 29 april is vanaf 
het busstation in de Hortensi-
alaan een fi ets gestolen. Het 
betreft een herenfi ets van het 
merk Gazelle Orange, waarvan 
het registratienummer eindigt 
op 907. 
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omgeving Ketelhuis, Schoorsteen (200 kranten)

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Aalsmeer: Omgeving Ketelhuis, Schoorsteen (200 kranten)

welkom

BEZORGER/STER

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.

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

ZATERDAG 7 MEI

Dorpshuis Kudelstaart
Aanvang veiling 20.00 uur

Wel enkele voorstellingen om theater levendig te houden

Geen zesde seizoen voor 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Een treurig bericht 
hebben alle vrijwilligers van het 
Crown Theater zaterdag 30 april 
ontvangen. Er komt geen zesde sei-
zoen voor het sfeervolle theater in 
Studio’s Aalsmeer. “Tot onze grote 
teleurstelling moeten we je vertel-
len dat het huidige vijfde jubileum-
jaar van het Crown Theater voorlo-
pig het laatste jaar is van vele mooie 
theatervoorstellingen in Aalsmeer. 
Op 15 mei zal Simone Kleinsma met 
haar show het theaterseizoen afslui-
ten. De voorstellingen, die we van-
af half oktober hadden gepland, zijn 
inmiddels afgezegd”, zo schrijven di-
recteur Peter van Eick en voorzitter 
Ap Eigenhuis.

Andere partij
De Raad Vastgoed BV is alle jaren 
de belangrijkste sponsor van het 
theater geweest en heeft nu laten 
weten na vijf jaar het stokje over te 
willen geven aan een andere partij. 
Het theater mag blijven, maar moet 
net als alle andere gebruikers gaan 
betalen voor de zaalhuur. “Aange-
zien er op zo’n korte termijn geen 
oplossing is gevonden voor het ont-
stane fi nanciële gat, hebben we 
moeten besluiten om het program-
ma voor seizoen 2016-2017 (totaal 
32 voorstellingen) te annuleren”, 
vervolgt Peter van Eick. “Voor een 
enkele voorstelling wordt nog naar 
een oplossing gezocht. Ook voor de 
succesvolle voorstellingen van Bob 
& Gon in The Club wordt nog geke-
ken naar een mogelijkheid om het 
(eventueel elders) voort te zetten.”

Behoefte is er
Het bestuur gaat samen met Peter 
van Eick de komende periode ge-
bruiken om te onderzoeken of een 

herstart in augustus 2017 mogelijk 
is. Met een nieuwe hoofdsponsor(s) 
en gemeentelijke subsidie. Dat er 
behoefte is aan een eigen theater 
in Aalsmeer blijkt wel uit de sterke 
groei van het aantal bezoekers, de 
groeiende business club en de posi-
tie als veruit de meest bezochte cul-
turele instelling in Aalsmeer in 2015.
Peter van Eick en Ap Eigenhuis vra-
gen de vrijwilligers in het schrijven 
de spirit er nog even in te houden. 
“We hebben nog een paar leuke 
shows te doen. Zo zijn we hard be-
zig om ‘Yes we meet again’ op 5 mei 
onvergetelijk te maken. En we ho-
pen dat velen aanwezig zullen zijn 
bij de laatste gezamenlijke voorstel-
ling ‘Soul of Motown’ op zondag 8 
mei om 15.00 uur.”

Teleurstelling
Geen nieuw theaterseizoen dus, 
heel jammer, zullen ook heel veel 
inwoners vinden. “Een feestelijk ju-
bileumjaar met spraakmakende 
voorstellingen, een stijging in be-
zoekersaantallen en vele positie-
ve reacties eindigt in een plotselin-
ge teleurstelling. Alle vrijwilligers en 
sponsoren van het theater hebben 
het maximale gegeven, maar zonder 
kosteloze beschikbaarstelling van 
het theater door De Raad Vastgoed 
en fi nanciële steun van de gemeen-
te is het voortbestaan van het the-
ater helaas onmogelijk gebleken”, 
besluit Peter van Eick. Hij dankt me-
de namens Ap, Johan en Karen van 
het bestuur tot slot alle betrokkenen 
voor hun inzet en enthousiasme.

“Gewoon een dun seizoen”
Dat er geen zesde seizoen komt 
voor het Crown Theater betekent 
overigens niet dat de stekker er vol-

ledig uit gaat. “We zijn niet gestopt”, 
zegt voorzitter Ap Eigenhuis van de 
Stichting Crown Theater vastbera-
den. “Het wordt gewoon een dun 
seizoen. Er komen zeker een paar 
voorstellingen, daarmee zijn we 
druk aan de gang. We willen het le-
vendig houden. Het zou zonde zijn 
om ons opgebouwde credit zo van 
tafel te vegen. Alle signalen stonden 
op groen. We hebben steeds meer 
bezoekers, een goed lopende busi-
nessclub, veel gedreven en enthou-
siaste vrijwilligers en de gemeen-
te staat steeds positiever tegenover 
het theater. Dit seizoen heeft de ge-
meente voor het eerst één voorstel-
ling fi nancieel gesteund door kaar-
ten te kopen en aan leerlingen van 
basisscholen beschikbaar te stellen 
voor een jeugdvoorstelling. De wet-
houder ziet in dat het theater leeft in 
Aalsmeer. De huur, die we nu voor 
de zaal moeten gaan betalen, is een 
enorme tegenslag, want waar halen 
we een slordige 160.00 euro van-
daan? Tom Poes moet wel een he-
le goede list verzinnen om hier uit 
te komen.” 
Eigenhuis besluit: “We blijven strijd-
vaardig hoor. We laten het er niet bij 
zitten. Crown Theater Aalsmeer is 
niet ter ziele. We hopen dat bedrij-
ven en inwoners ons blijven steu-
nen.” 

Sponsor gezocht
Een oproep dan maar: Is er dan echt 
geen gefortuneerde inwoner die het 
stokje wil overnemen van De Raad 
Vastgoed? Het zou zo mooi zijn als 
het Crown Theater toch nog wel aan 
het zesde seizoen mag en kan be-
ginnen! Kijk voor meer informatie op 
www.crowntheateraalsmeer.nl.
Door Jacqueline Kristelijn

Foto: www.kicksfotos.nl

Stichting Make a Wish
Rick dagje brandweerman
Aalsmeer - Vrijdag 29 april heeft 
de brandweer van Aalsmeer in sa-
menwerking met de stichting Make 
a Wish de wens van Rick uit Ku-
delstaart in vervulling laten gaan. 
Rick is idolaat van de brandweer en 
zijn wens was om een dag brand-
weerman te mogen zijn. Om tien uur 
in de ochtend stopte de brandweer-
wagen voor zijn deur. Rick was door 

het dolle heen. Hij mocht instappen 
en werd meegenomen naar de ka-
zerne aan de Zwarteweg. Hij kreeg 
taart en een rondleiding en daar-
na was het tijd voor het echte werk. 
Een brandweerman blust tot slot 
branden en assisteert bij ongeval-
len. Rick heeft bijzonder goed zijn 
best gedaan. Het was een drukke 
en intensieve ochtend voor deze Ku-

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Gratis parkeergelegenheid

Jura demo koffie apparatuur
5% korting + rvs melkhouder gratis

moederdag
op zaterdag 7 mei a.s.

21% btw korting
op alles van de voorraad

m.u.v. elektr. apparaten en aanbiedingen

Gestolen auto uitgebrand
Politie lost schoten op 
vluchtende inbrekers
Rijsenhout - Op maandag 2 mei 
rond half vier in de ochtend zijn 
schoten gelost door agenten, die 
afkwamen op een inbraakmelding 
in een woning aan de Bennebroe-
kerweg. De daders probeerden te 
ontkomen door met hun auto op 
de agenten in te rijden. De agen-
ten hebben hierop schoten gelost. 
Bij de schietpartij raakte zowel een 
agent als één van de vermoedelijke 
inbrekers gewond. De agent is met 
onbekend letsel naar het ziekenhuis 
overgebracht. De gewonde inbreker 
is aangetroffen in de Blauwe Beu-
gelstraat. Ook voor hem is een am-
bulance gekomen en hij is eveneens 
naar het ziekenhuis vervoerd met 
onbekend letsel. Zowel de Blauwe 
Beugelstraat als de Bennebroeker-
weg zijn afgesloten geweest voor 
verder onderzoek door de politie.

Auto aangetroffen!
De andere dader heeft weten te 
vluchten in een donkerkleurige auto 
met schade aan de voorzijde en een 

kogelgat in de achterklap. De ach-
tervolging was ingezet, maar deze is 
vanwege de te hoge snelheid van de 
vluchtauto afgebroken. De wagen is 
enkele uren later op maandagoch-
tend, rond zeven uur, in de Claus-
laan in Aalsmeer-Oost aangetrof-
fen. Het ging om een Audi en de-
ze is neergezet en direct in de brand 
gestoken. Omstanders hebben ge-
probeerd het vuur te blussen en 
de brandweer heeft uiteindelijk de 
vlammen onder controle weten te 
krijgen. De auto is wel volledig uit-
gebrand. De Audi was voorzien van 
een Belgisch kenteken (1-LVS-046) 
en is afgelopen 1 februari gesto-
len in Zeewolde. Een naast de Au-
di geparkeerde auto is door het vuur 
eveneens zwaar beschadigd. De po-
litie Kennemerkend gaat buurton-
derzoek doen. Mogelijke getuigen 
worden verzocht contact op te ne-
men via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.
Foto: Marco Carels
Foto: KaWijKo, Nickelas Kok

delstaarter, maar genoten heeft hij 
zeker. Hij was enthousiast, vrolijk en 
werkte hard mee. Rick werd tot slot 
in stijl weer naar huis gereden. Voor 
de kazerne stopte een lange limou-
sine, die hem terug gebracht heeft 
naar Kudelstaart. Niet alleen Rick 
heeft overigens een geweldige och-
tend gehad, ook de brandweerman-
nen zelf hebben genoten van deze 
wens. “We vonden het leuk om te 
mogen doen”, aldus de brandweer-
lieden. Foto: Jeffrey Koper

Aanhouding na 
vondst drugs

Aalsmeer - Op woensdag 27 april 
rond tien voor twaalf in de avond 
kreeg de politie een melding dat op 
een terrein aan de Zwarteweg drugs 
verhandeld werden. Agenten zijn 
poolshoogte gaan nemen en troffen 
op het terrein van de dagzorg een 
groene Volkswagen Golf aan met 
hierin een 29 jarige man zonder vas-
te woon- of verblijfplaats. Er is een 
behoorlijke hoeveelheid drugs in de 
auto aangetroffen, waaronder hen-
nep, pillen, coke en zakjes speed. 
De ‘dealer’ is aangehouden en zit 
nog vast. 

Winkeldief bij 
wc betrapt

Aalsmeer - Op donderdag 28 april 
om zeven uur in de avond is een 
winkeldief betrapt in een bedrijf in 
de Lakenblekerstraat. Gezien was 
door een medewerker dat een 31 

jarige man uit Uithoorn scharnieren 
van een wc-bril af aan het schroe-
ven was. Zijn oude, kapotte schroe-
ven heeft hij hiervoor in ruil achter 
gelaten. Toen de 31 jarige de winkel 
wilde verlaten, is hij staande gehou-
den. De politie is gebeld en de Uit-
hoornaar is meegenomen voor ver-
hoor. Hij zal zich bij justitie moeten 
verantwoorden. 
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

129e jaargang

oplAgE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht om brieven in te korten of 
niet te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl. 
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
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. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DierenArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel. 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627. 
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, tel. 324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-
507400. 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. 020-
3453429, www.olga-amstelland.nl

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

brAnDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Lezingen Hans Wulffraat 
over Koninkrijk van Hoop
Aalsmeer - De Aalsmeerse CAMA 
Gemeente organiseert op de dins-
dagen 10, 24 en 31 mei drie avon-
den met als titel ‘Koninkrijk van 
Hoop’. Hans Wulffraat, schrijver van 
het gelijknamige boek, verzorgt de-
ze lezingen. Het evangelie van het 
koninkrijk is het hart van Jezus’ 
boodschap. Over niets spreekt Hij 
vaker, indringender of uitdagender. 
Het is een boodschap van levens-
belang, dat koninkrijk van hoop. Het 
gaat over veel meer dan de vraag 
hoe een mens naar de hemel kan 
gaan, over de verlossing van de he-
le mens en de hele schepping. Wat 
leerde het Oude Testament? 
Hoe hadden de verwachtingen van 
Israël zich ontwikkeld in de 400 stil-
le jaren daarna? Wat hoorden de 
volksgenoten van Jezus Messi-
as  of juist niet? Wat betekent het 
voor christenen in deze tijd, dat het 
koninkrijk bezig is door te breken?  
Een nieuwe kijk op het koninkrijk 
zal christenen een nieuwe kijk op de 
Grote Opdracht geven. Daarin is niet 
alleen blijvend oog voor de eeuwige 
bestemming van mensen, maar ook 
voor hun heilloze weg in deze we-

reld. Hans Wulffraat (1953) studeer-
de theologie aan Grace Seminary, 
Tyndale Theological Seminary en de 
Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij 
is predikant van de Chinese Evan-
gelische Gemeente Geloof, Hoop en 
Liefde in Zoetermeer en docent aan 
de Christelijke Hogeschool in Ede. 
Vanuit Stichting Impact geeft hij Bij-
bellezingen, seminars en trainingen. 
De avonden beginnen om 20.00 uur 
en worden gehouden in De Oude 
Veiling in de Marktstraat 19.

Moederdagboeket
Bloemen voor 
mevrouw Klicks
Aalsmeer - Zoals elk jaar gaat 
Groei & Bloei afdeling Aalsmeer ook 
dit jaar weer een bijzonder Moeder-
dagboeket uitreiken. Dit jaar is ge-
kozen voor mevrouw J. Klicks–Bon 
en dat is omdat zij al vanaf 1987 
meedoet aan het rondbrengen van 
maaltijden bij Tafeltje Dekje. Aan-
vankelijk samen met haar man Bop 
Klicks. Na zijn overlijden vorig jaar 
is zij doorgegaan met het bezorgen 
van de maaltijden, nu samen met 
een vriendin. Ook is zij actief in de 
zorg in het Ronald McDonald huis. 
Groei & Bloei heeft voor deze ac-
tiviteiten grote bewondering, me-
de ook omdat zij hiermee aangeeft 
dat je ook als 80+er nog veel kunt 
doen voor anderen. Tijdens de Ge-
raniummarkt op zaterdag 7 mei zal 
Miekje Hoffscholte haar het boeket 
overhandigen. Bent u van mening 
dat het een felicitatie waard is? Kom 
dan om 11.00 uur naar de uitreiking 
bij de stand van Groei & Bloei mid-
den op de markt op het Raadhuis-
plein. 

Meeting Point 
in Dorpskerk 

Aalsmeer - Zondag 8 mei is het 
Moederdag en tijd voor een nieu-
we Meeting Point. Oud jeugdwerker 
van de Dorpskerk, Timo van der He-
ijden, hoopt in deze dienst te spre-
ken over het thema: ‘Hoe ben jij aan 
het voorbereiden? Jezus heeft ge-
zegd voor Hemelvaartsdag: Ik kom 
snel terug’. Inmiddels al 2000 jaar 
verder en is hij nog niet terug ge-
keerd op aarde. Nog steeds op de 
uitkijk. Passief of actief voorberei-
dend op wat komen gaat? De band 
Relion uit Wilnis verzorgt de muzi-
kale medewerking. Het belooft weer 
een geweldige dienst te worden. 
Op deze dubbele M-dag is ieder-
een vanaf 18.15 uur welkom in de 
Dorpskerk in de Kanaalstraat. De 
dienst start om half zeven.

Annie winnaar 
bingosjoelen

Aalsmeer - Buurtvereniging Oost-
end heeft het sjoelseizoen afge-
sloten met een bingo-avond, maar 
dan met sjoelen. De winnaar van 
het bingosjoelen is geworden Annie 
Verkerk. Zij had als allereerste haar 
kaartje vol en kon bingo roepen. Er 
is nu zomerstop. Op 8 september 
begint het nieuwe seizoen.

‘Aalsmeer in beeld’ voor 
senioren in inloopcentrum 
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 6 mei 
is voor senioren de maandelijkse 
filmmiddag over Aalsmeer. De vo-
rige bijeenkomst werden verschil-
lende filmpjes getoond waaronder 
een you tube filmpje met het lied 
over Aalsmeer van Klaas Tas. Op de 
oproepje wie de tekst van het lied 
heeft werd massaal gereageerd. Er 
kwam zelfs nog een lied boven wa-
ter op de melodie van ‘het Dorp’ van 
Wim Sonneveld. Er gaat aandacht 
besteed worden aan de tekst en aan 
de bijbehorende beelden. De film-

middag is een initiatief van het in-
loopcentrum en speciaal bedoeld 
voor senioren. Vanaf 14.00 uur zijn 
belangstellenden van harte wel-
kom in gebouw Irene in de Kanaal-
straat 12. De middag wordt rond 
15.30 uur afgesloten. Iedereen die 
beelden heeft kan dit op dvd mee-
nemen. Voor informatie kan con-
tact opgenomen worden met het 
ontmoetingscentrum (onderdeel 
van zorgcentrum Aelsmeer) via 06 
-22468574 en vraag naar Jennifer 
Jansen of Ellen Millenaar.

Inloopuur voor 
vrijwilligerswerk

Aalsmeer - U wilt wat meer weten 
over vrijwilligerswerk? Het zou bij-
voorbeeld kunnen zijn, dat u hulp 
zoekt of dat u juist hulp wilt geven. 
In dat geval kunt u vanaf 12 mei te-
recht bij het inloopspreekuur in de 
Bibliotheek in de Marktstraat tus-
sen 14.00 en 16.00 uur. Er wordt 
naar uw wensen geluisterd en sa-
men gezocht naar een oplossing die 
bij u/jou past. Dat geldt ook nog al-
tijd voor mensen die iemand willen 
helpen, die onze taal beter wil le-
ren spreken en schrijven. Of zelf op 
dit gebied geholpen willen worden. 
Deze mensen kunnen het best naar 
het Taalpunt in de bibliotheek ko-
men. Het Taalpunt is iedere dinsdag 
geopend tussen 10.00 en 13.00 uur.

Kansen Krijgen Kansen Pakken 
met Ilyasse uit Aalsmeer
Aalsmeer - De documentaire drie-
luik ‘Kansen Krijgen Kansen Pakken’ 
(NTR) van Ireen van Ditshuyzen ver-
telt de verhalen van jonge, maat-
schappelijk betrokken mensen, van 
wie de (groot)ouders ooit als gast-
arbeider hier naartoe kwamen en 
die zich hebben ontwikkeld tot Ne-
derlandse wereldburgers. Ook voet-
baltrainer en kickboksleraar Ilyas-
se uit Aalsmeer wordt door de ca-
mera gevolgd. ‘Kansen Krijgen Kan-
sen Pakken’ volgt negen hoofdper-
sonen, waaronder een huisarts, een 
accountant, een marktkoopman, 
een jongerenwerker en een do-
cent tijdens hun werk, met familie, 
in hun buurt, op school en thuis. Ze 
zijn in Nederland geboren en geto-
gen, hebben tegenslagen overwon-
nen en kansen gepakt. Door hun 
achtergrond schakelen ze met ge-
mak tussen verschillende culturen 
en identiteiten. Ze zijn Nederlander, 
maar ook Turk, Marokkaan, Gha-

nees, moslim, christen, atheïst, libe-
raal of socialist. Welke stappen heb-
ben zij gezet? Hoe hebben zij bar-
rières doorbroken en wat moesten 
zij daarvoor doen en laten? Naast 
de maatschappelijk geslaagde twin-
tigers en dertigers van nu, wordt te-
rug gekeken in de tijd en laat de 
documentaire de historische con-
text zien van de periode waarin de 
hoofdpersonen en hun ouders op-
groeiden. Naast het documentai-
re drieluik bestaat ‘Kansen Krijgen 
Kansen Pakken’ uit educatieve clips 
en een landelijke campagneweek, 
waarin activiteiten worden georga-
niseerd door onderwijsinstellingen, 
maatschappelijke- en jongerenor-
ganisaties. De landelijke campag-
neweek vindt plaats in de week van 
19 mei, rond de UNESCO Dag van 
de Culturele Diversiteit, Dialoog en 
Ontwikkeling.  De uitzendingen zijn 
op de zondagen 22 en 29 mei en 5 
juni om 21.05 uur op NPO2.

Bijbelverhalen 
in de Oost-Inn

Aalsmeer - Ook wel eens nieuws-
gierig naar de verhalen over God? 
Op woensdagavond 11 mei van 
19.45 tot 20.45 uur worden Bijbel-
verhalen verteld in de Oost-Inn. In 
films, muziek, boeken en schilde-
rijen wordt regelmatig verwezen 
naar verhalen uit de christelijke cul-
tuur. Ook op televisie en in de so-
ciale media komen deze onderwer-
pen voorbij. Woensdag gaat het ver-
haal over Pinksteren, God stuurt de 
Heilige Geest. Belangstellenden zijn 
van harte welkom in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Vragen over 
Mantelzorg?

Aalsmeer - Zorgt u langdurig voor 
een ander? Weet u dat u bij Mantel-
zorg & Meer kosteloos terecht kunt 
met uw mantelzorgvragen? Ook 
worden vrijwilligers ingezet, die het 
zorgen een paar uur per week wil-
len overnemen. Loopt u rond met 
vragen als: Waarvoor en hoe kan ik 
hulp inschakelen? Welke zorg- en 
hulpinstanties zijn er in mijn omge-
ving? Welke financiële regelingen 
zijn er? Hoe vraag ik een indicatie 
aan? Wat kan ik met mijn werkge-
ver regelen? Hoe versterk ik mijn 
sociale netwerk? Waar vind ik emo-
tionele ondersteuning? Deskundi-
ge mantelzorgconsulenten helpen 
graag verder. Ook organiseert Man-

Koningsdag met Melomanie
Rijsenhout - Traditiegetrouw heeft 
Drumfanfare Melomanie tijdens 
Koningsdag in Rijsenhout een op-
tocht door eigen dorp muzikaal be-
geleid. Ondanks de slechte en kou-
de weersvoorspellingen was de op-
komst van kinderen met versier-
de fietsen en skelters redelijk. Voor 
aanvang van de optocht werd op 
de Werf het Wilhelmus gespeeld en 
de vlag gehesen. Na een geslaag-
de optocht, die gelukkig droog ver-
liep, begon de vrijmarkt in dorpshuis 

De Reede. Drumfanfare Melomanie 
verzorgt 4 mei ook het muzikale ge-
deelte tijdens de dodenherdenking 
bij het monument aan de Leimui-
derdijk.
De aankomende weken zal Melo-
manie zich verder laten zien en ho-
ren tijdens meerdere intochten van  
verschillende avondvierdaagsen. Op 
de hoogte blijven van de activiteiten 
van drumfanfare Melomanie? Be-
zoek dan de website www.drumfan-
faremelomanie.com

Huis aan huis voor Oranje Fonds
Gymvereniging Rijsenhout 
zoekt collectanten 
Rijsenhout - Van 16 tot en met 21 
mei collecteert Gymnastiekvereni-
ging Rijsenhout mee met de Oran-
je Fonds Collecte in Rijsenhout. 
Van het opgehaalde bedrag krijgt 
Gymnastiekvereniging Rijsenhout 
de helft. Daarmee is zij in staat om 
nieuwe lesmateriaal voor de ver-
eniging aan te schaffen. De ande-
re helft van de opbrengst besteedt 
het Fonds aan sociale initiatieven in 
Noord Holland. Alles wordt besteed 
en alles blijft dichtbij. Gymnastiek-
vereniging Rijsenhout is op zoek 
naar tien mensen die mee willen 
collecteren. Opgeven kan via edwin.

koster@tiscali.nl
Met de Oranje Fonds Collecte helpt 
het Fonds in heel Nederland stich-
tingen en verenigingen om extra 
euro’s op te halen. Ronald van der 
Giessen, directeur van het Oran-
je Fonds, licht toe: “Stichtingen en 
verenigingen zijn de sociale lijm 
van onze samenleving. Ze bestrij-
den eenzaamheid en geven kwali-
teit aan het leven. En daar is altijd 
extra geld voor nodig. Met de col-
lecte helpen we hen daarbij en we 
hopen dat veel mensen een paar 
uurtjes willen bijdragen.” Het Oran-
je Fonds steunt sociale organisa-
ties in het hele Koninkrijk der Ne-
derlanden. Koning Willem-Alexan-
der en Koningin Máxima zijn als be-
schermpaar nauw betrokken bij het 
Fonds. Zij bezoeken initiatieven, rei-
ken de Appeltjes van Oranje uit, vie-
ren Burendag en steken de handen 
uit de mouwen tijdens NLdoet.

telzorg & Meer regelmatig cursus-
sen, worden gespreksgroepen ge-
organiseerd en mantelzorgcafés 
gehouden. Voor informatie: 020-
3335353, info@mantelzorgenmeer.
nl en www.mantelzorgenmeer.nl.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. Woord-com-

munieviering met N. Kuiper in 
Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eu-
charistieviering met samenzang. 
Om 14u. Poolse dienst met Kr-
zysztof. Op 5 mei om 9.30u. Eu-
charistieviering in Karmelkerk 
m.m.v. Karmelkoor.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
     Zondag 10u. Heilige Liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
Staat uit Andijk. Op 5 mei 9.30u. 
dienst met dhr. M.A. Boelen uit 
Rijsenhout.

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

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

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

chianen. Op 5 mei 11u. eucharis-
tieviering m.m.v. dames- en he-
renkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 van september tot 
en met april. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 9 mei 
20u. met drs. Gordon van Veelen.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met drs. 

Rob Kool. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag dienst om 10u. Spreker 

Martijn Mosselman. Babyoppas, 
kinder- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. Op 5 mei 10u. 
dienst met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met zr. Pau-

lien Walch. Collecte: Jeugdwerk. 
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. 
Scholtens uit Ridderkerk. Op 5 
mei 10u. dienst met ds. M. Ver-
meij.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
  Zondag om 10u. dienst met ds. 

Jan Wessels uit Veenendaal. Or-
ganist: H. van Noord. Om 18.30u. 
Meeting Point. Op 5 mei 10u. 
dienst met dhr. P.J. Verhagen, 
Harderwijk. Organist: F. van San-
ten. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst 
met ds. G.H. Frederikse uit Har-
derwijk. Organist: M. Noordam. 
Op 5 mei om 10u. dienst met ds. 
J. Haeck uit Zeist. Organist: J. v/d 
Zwaard. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomsten met 
dovenvertolking en vertaling in 
Engels. Spreker: Martijn Piet. Ba-
byoppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.W. 
Ploeg uit Asperen en 16.30u. met 
ds. P.J. den Hertog uit Amster-
dam. Op 5 mei 10u. dienst met 
ds. M. Hogenbirk, gez. in CGK.

Zondag 8 mei 
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Muziek/Show
Woensdag 4 mei:
* Metallica Tribute in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer, 22u.
Donderdag 5 mei:
* Bevrijdingsconcert ‘We meet 
again’ in Crown Theater Aalsmeer, 
Van Cleeffkade vanaf 15.30u.
Zaterdag 7 mei:
* Jonge bands The Estate en Kurt 
Rosa live in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21.30u.
Zondag 8 mei:
* The Soul of Motown in Crown The-
ater Aalsmeer vanaf 15u.
* Johnny Mastro en The Mama’s 
Boys in The Shack, Schipholdijk 253 
in Oude Meer vanaf 16u.

Films
Vrijdag 6 mei:
* Filmmiddag voor senioren in In-
loopcentrum in Irene, Kanaalstraat 
van 14 tot 15.30u.
Zondag 8 mei:
* Romantische komedie ‘Mothers-
day’ in Bioscoop Aalsmeer, Van 
Cleeffkade vanaf 19u.
Dinsdag 10 mei:
* Filmmiddag met ‘Publieke werken’ 
voor ouderen in Bioscoop Aalsmeer, 
Van Cleeffkade vanaf 13.30u.

Exposities
Zaterdag 7 mei:
* Verkoop in Historische Tuin en 
twee tentoonstellingen. Open: dins-
dag t/m zondag 10 tot 16.30u.
* Crash Museum in fort Aalsmeer-
derbrug open van 11 tot 16u. Lezing 
over vliegparken vanaf 13u.
Tot en met 12 juni:
* Schilderijen en tekeningen van 
Francien Valk in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag t/m 
zondag 14-17u. 
Tot en met 22 mei:
* Expositie met schilderijen, foto’s, 
beelden en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag van 13 tot 17u.  
Tot eind juni:
* Foto’s Simone Versteeg en Juliëtte 
Dietvorst bij Makelaardij Karin Eve-
leens, Punterstraat.
Tot en met 20 juli:
* Expositie Sunny Neeters in ge-
meentehuis. Rondleidingen op 11 
mei en 17 juni.

Diversen
Woensdag 4 mei:
* Kinderbingo bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 vanaf 14u.

* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Nationale Herdenking in Cen-
trum, Oosteinde en Kudelstaart van-
af 19.30u.
* Biertapwedstrijd voor amateurs in 
café Joppe, Weteringstraat v/a 21u.
Donderdag 5 mei:
* Bevrijdingsceremonie met ontste-
king bevrijdingsvuur door estafette-
lopers en muziek bij gemeentehuis 
van 10.45 tot 11.30u.
Vrijdag 6 mei:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 7 mei:
* Geraniummarkt op Raadhuisplein  
en braderie in Zijdstraat, Centrum 
van 9 tot 17u. 
* Voorjaarsbingo in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout vanaf 13.30u.
* Aanschuiftafel met Sunny Neeter 
in Huiskamermuseum, Van Cleeff-
kade 12a vanaf 15.30u.
Zondag 8 mei:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in club-
gebouw SCW, Konnetlaantje van 
9.30 tot 13.30u.
Maandag 9 mei:
* Lezing bij Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan 3 
vanaf 20u.
Dinsdag 10 mei:
* Dartcompetitie in Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.
Woensdag 11 mei:
* Inloop met peuterinstuif in Oost-
Inn in de Mikado, Catharina Amalia-
laan van 9.30 tot 12u.
Donderdag 12 mei:
* Zomerkien bij Supporters Vereni-
ging in Dorpshuis Kudelstaart van-
af 20.30u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 5 mei:
* Vrijheidslezing Margriet Brands-
ma, voormalig correspondente NOS, 
in De Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 20u.
Dinsdag 10 mei:
* Lezing Hans Wulffraat over ‘Ko-
ninkrijk van Hoop’ in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 20u. Ook op 24 
en 31 mei.
Woensdag 11 mei:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 15u.
* Wijkoverleg Hornmeer over huis-
vesting en groen in buurthuis Roer-
domplaana 3 vanaf 20u.
Donderdag 12 mei:
* Gezamenlijk vergadering commis-
sies Maatschappij en Bestuur en 
Ruimte en Economie in gemeente-
huis vanaf 20u.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 30 april is een nieuwe expositie geopend in 
het Oude Raadhuis. Dit maal kunnen schilderijen en tekeningen van Francien 
Valk bewonderd worden. De opening werd verricht door Marijke Mous onder 
grote publieke belangstelling. Een kijkje gaan nemen kan tot en met 12 juni ie-
dere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Adres: Dorps-
straat 9. De toegang is gratis. Foto: www.kicksfotos.nl

Veel belangstelling bij opening
Schilderijen Francien Valk 
nu in het Oude Raadhuis

‘Mothersday’ op Moederdag
Dinsdagmiddagfilm voor 
ouderen in Bioscoop
Aalsmeer - Op dinsdag 10 mei 
wordt de Nederlandse film ‘Publie-
ke werken’ vertoond in Bioscoop 
Aalsmeer. Wie wel eens hoofdstad 
Amsterdam aandoet, het prach-
tige Centraal Station van Pier-
re Cuypers uitloopt en even voor-
bij de werkzaamheden van de chro-
nisch getroubleerde Noord-Zuid-
lijn kijkt, moet wel zand in zijn ogen 
hebben om niet het Victoria Hotel 
rechts aan het Damrak te zien lig-
gen. Wie nog wat beter kijkt, rich-
ting de Prins Hendrikkade, ziet een 
wel erg vreemdsoortige onderbre-
king van het klassieke witte hoek-
gebouw waar het hotel huist. Waar 
de gevel recht door zou moeten lo-
pen, zijn een tweetal kleine ge-
bouwtjes te zien die het aangezicht 
van het hotel flink in de war schop-
pen. In het laagste van de twee 
pandjes zit nu de zoveelste souve-
nirshop om de hordes gretige toe-
risten te plezieren en de inwoners te 
ergeren. Hoe heeft deze situatie zo 
kunnen ontstaan? 
Waarom is het Victoria Hotel dat 
eind negentiende eeuw werd ge-
bouwd niet gewoon doorgetrokken? 
Een mogelijke, doch fictieve oorzaak 
wordt gegeven in de roman ‘Publie-
ke Werken’ van Thomas Rosen-
boom die onlangs prachtig verfilmd 
is. De film begint om 13.30 uur. Ver-

zamelen vanaf 13.15 uur in de hal 
van Studio’s Aalsmeer aan de Van 
Cleeffkade. De kosten zijn 6,50 euro, 
inclusief de mogelijkheid tot napra-
ten onder het genot van een kopje 
koffie of thee met een lekker koekje.

Vakantiefilms en moederdag
Deze vakantieweek biedt Bioscoop 
Aalsmeer een scala aan films voor 
alle leeftijden. Voor kinderen en 
jeugd onder andere ‘Bibi en Tina 2’, 
‘The Jungle Book’, ‘Kung Fu Panda 
3’ en ‘The Huntsman Winter’s War’ 
en voor volwassenen ‘Carol’, ‘Son of 
Saul’, ‘45 Years’ en ‘Suffragette’. 
En nog een tip: Verras moeder met 
een avondje uit naar de romanti-
sche komedie ‘Mothersday’. Van-
af 19.00 uur staat er zondag 8 mei 
een welkomstdrankje klaar. Om 
19.30 uur zal zanger Yves Berend-
se, bekend van zijn hits ‘Voor Jou’ en 
‘Droomvrouw’, optreden, waarna om 
20.00 uur de film begint in de grote 
zaal. Tijdens de film is er een pau-
ze om bijvoorbeeld even de benen 
te strekken, korte toiletpauze, wat 
eten en drinken te halen. Kijk voor 
meer informatie op www.bioscoo-
paalsmeer.nl. Kaarten reserveren 
kan via 0297-753700 of bioscoop@
studiosaalsmeer.nl en zijn te koop in 
de biosbar in Studio’s Aalsmeer aan 
de Van Cleeffkade. 

Openingswoord burgemeester Nobel

Bevrijdingsconcert ‘Yes, We 
Meet Again’ in Crown
Aalsmeer - Omdat de voorstelling 
‘Yes, We Meet Again!’ de afsluiting 
is van de bevrijdingsactiviteiten in 
Aalsmeer op donderdag 5 mei, doet 
burgemeester Jeroen Nobel het 
openingswoord van dit unieke be-
vrijdingsconcert in het Crown The-
ater. Na het grote succes bij de vie-
ring van 70-jaar bevrijding in 2015 
brengt de stichting Crown Theater 
Aalsmeer opnieuw ‘Yes, We meet 
Again!‘ als tegenhanger van alle be-
vrijdingspopfestivals. De voorstel-
ling is gemaakt voor ouderen die 
misschien de bevrijding nog bewust 
hebben meegemaakt, maar ook toe-
gankelijk voor jongeren, omdat the-
aterentertainment juist in zorgelij-
ke tijden voor de nodige ontspan-
ning zorgt en samenzijn nu een-
maal verbroedert. De show met de 
Koos Mark Bigband en Nederland-
se topartiesten, zoals Mariska van 
Kolck, Jasper Taconis en The Trio-
lettes, belicht de hits uit de periode 
van 1930 tot 1945. U hoort heerlijke 
bigband muziek van het Leidseplein, 
uit Berlijn en Parijs. Van The Ram-

blers, Johnny en Jones, Marlène 
Dietrich, The Andrew Sisters, Frank 
Sinatra en Glenn Miller. En Neder-
landse hits als ‘Trees heeft een Ca-
nadees’. In de achtergrond worden 
indrukwekkende foto- en filmbeel-
den vertoond op een theater-breed 
ledscherm. De show eindigt natuur-
lijk met het samen zingen van ‘We’ll 
meet Again’ van Vera Lynn. Deze 
prachtige uitvoering met beeld, mu-
ziek, dans en zang mag u niet mis-
sen. Rianne Middelkoop, een en-
thousiaste dame die al eerder een 
evenement voor Crown presenteer-
de, heeft zich goed ingelezen, praat 
de show vakkundig aan elkaar en 
komt met interessante weetjes over 
de bevrijdingsperiode. 
Aanvang van de voorstelling is 16.00 
uur. Kaarten à 26,50 euro zijn nog 
verkrijgbaar bij de verkoopkana-
len, via www.crowntheateraalsmeer.
nl of aan de kassa van het theater. 
Er geldt een speciale prijs voor le-
den van de diverse ouderenvereni-
gingen.
Door Miranda Gommans

‘The Soul of Motown’ in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - De enige echte sexy 
soulshow die garant staat voor een 
middag genieten en swingen. Soul-
muziek leeft! Dat bewijst ‘Soul of 
Motown’ met de zesde show. Het 
kippenvelgevoel bereikt hier zelfs 
het achterste balkon. Beleef op-
nieuw alle herkenbare soulsounds 
uit Motown. Een swingende the-
atershow met een fantastische 
band, drie zangers, een zangeres, 
dans en volop glitter en glamour 
op zondag 8 mei in Crown Thea-
ter Aalsmeer vanaf 15.00 uur. Mo-
town geeft in de jaren zestig een 
geheel eigen sound aan R&B, pop 
en soulmuziek. Er borrelen herin-
neringen op als deze muziek klinkt. 
Evenals gedacht wordt aan de ster-
ren die Motown de wereld in stuur-
den, zoals The Jackson Five, The Su-

premes, Marvin Gaye, The Temptati-
ons, Martha Reeves en The Vandel-
las. Omdat het 8 mei moederdag is, 
biedt Crown Theater Aalsmeer 15% 
korting op de reguliere kaartprijs 
als u minimaal 2 kaarten koopt. De 
kaarten zijn te koop via de websi-
te crowntheateraalsmeer.nl, telefo-
nisch via 0900-1353 en verkrijgbaar 
bij de lokale verkooppunten Espago 
in de Ophelialaan en ‘t Boekhuis in 
de Zijdstraat en de Marskramer te 
Kudelstaart of op 8 mei vanaf 14.00 
uur bij de kassa in het theater.

Simone Kleinsma
De laatste voorstelling van dit (en 
het volgende) seizoen is de show 
van Simone Kleinsma op zondag 15 
mei. De voorstelling begint om 15.00 
uur en er zijn nog enkele kaarten. 

Jong talent zaterdag op podium
Bands The Estate en Kurt 
Rosa live in Bacchus
Aalsmeer - Op zaterdag 7 mei 
wordt het podium in Bacchus eens 
niet bezet door krasse knarren, 
maar door jong en opkomend ta-
lent. Het cultureel café aan de Ger-
berastraat heeft twee bands weten 
te contracteren.
The Estate is een driemans forma-
tie bestaande uit Armani van Enge-
len op bass, Boaz Vida op drums en 
Simon Haneveld op gitaar. De jon-
ge heren, afkomstig uit Amsterdam, 
Amstelveen en het eigen Aalsmeer, 
zullen een fijne mix van bluesrock, 
hardrock, funk en jazzrock ten ge-
hore brengen. Het drietal staat ook 
nog eens in de finale van de Pop-
prijs van Amstelland. The Estate ziet 
Bacchus als thuishaven, omdat ze 

hun debuut optreden op het mooie 
podium van Bacchus hebben ge-
speeld.
2016 Is hét jaar voor de vier mannen 
van Kurt Rosa. Hoewel ze nog maar 
net ten tonele verschijnen staan ze 
al in de finale van de Popprijs van 
Amstelland en onder andere heb-
ben 3FM-DJ Giel Beelen en de band 
Lieve Bertha hun waardering voor 
hen uitgesproken. Kurt Rosa maakt 
rockmuziek met een strakke ritme-
sectie, zwoele gitaarsolo’s en me-
lodielijnen die blijven hangen. Al-
le ingrediënten voor een bijzonde-
re avond in Bacchus zijn aanwe-
zig. Komt allen, maar wel op tijd, 
want vol is vol. De zaal is open vanaf 
21.30 uur, de toegang is gratis.

Feestje met Rietveld Band
Aalsmeer - Wat een gezellig en 
vrolijk optreden van de Rietveld 
Band afgelopen zaterdag 30 april in 
Joppe. Het café was heel goed ge-
vuld met publiek in alle leeftijden. Er 
heerste een gezellige stemming. De 
aanwezigen hadden duidelijk zin in 
een feestje en met haar swingen-
de, veelal snelle, repertoire wisten 
de heren van de Rietveld band hier 
perfect op in te springen. Met heer-
lijke solo’s op fiddle, mandoline, ac-

cordeon en banjo steeg de stem-
ming en het enthousiasme van zo-
wel het publiek als de bandleden 
zelf. 
Tot twaalf zou het optreden duren, 
maar er is nog maar een half uur 
aan vast geplakt. “Nog eentje dan.” 
Daarna werden toch echt de instru-
menten ingeruild voor een drank-
je en mengden Hans, Remco, Piet, 
Leen, Dick en Ron zich tussen het 
voor hen gekomen publiek. 

Metallica tribute en Johnny 
Mastro live in The Shack
Oude Meer - The Metallicas, de ál-
lerbeste Metallica tribute ever. En ze 
zijn weer terug in The Shack van-
avond, woensdag 4 mei. Metalli-
ca behoeft geen verdere introductie 
en The Metallicas eigenlijk ook niet! 
In juli vorig jaar deden ze ook een 
toertje door het repertoire van deze, 
nog altijd enorm populaire band, en 
speelde ze een bomvolle Shack vol-
ledig plat. Tribute to “The Black Al-
bum” aangevuld met andere klas-
siekers! Gitaar: David Aferiat, Drum: 
Sandrijn Holleboom, Bas: Guido 
Vrouwe, Zang: Arjen Koekoek, Gi-
taar: Tom Kenter. Op de avond voor 
Hemelvaartsdag staan deze gewel-
dige muzikanten in The Shack, om 
een tribute te brengen aan Metal-
lica, opgericht begin jaren tach-
tig en één van de meest succes-
volle metalbands uit Amerika. De-
ze dag is ook de dodenherdenking, 
dus zal The Shack na de herdenking 
om 20.30 open gaan. Aanvang band 
rond 22.00 uur. De entree is 7,50 eu-
ro per persoon.

Doorleefd en vol passie
Zondag 8 mei, op Moederdag, staan 
Johnny Mastro & The Mama’s Boys 
uit Amerika op het Shack podium. 

Voor de mensen die deze band nog 
nooit gezien hebben: dit is een vet 
doorgesmeerde rockmachine, een 
regelrechte sensatie en ontegen-
zeggelijk, een van de smerigste en 
beste bluesrock bands! Ze doet in 
Amerika 250 shows per jaar. Een 
fantastische stem, een mondharmo-
nica die aan stukken wordt gebla-
zen en vooral ook geweldig gitaar-
werk van Smoke. Keer op keer weet 
deze band, in de stijl van hun grote 
voorbeeld Lester Butler, het publiek 
van de sokken te blazen. Rauw, 
doorleefd, en vol passie! The Shack 
is dan ook supertrots dat hun podi-
um voor de vierde keer op de tour-
lijst van deze waanzinnig populai-
re band staat. Degene die ze eerder 
in The Shack gezien hebben, zul-
len deze band absoluut niet willen 
missen, en voor de mensen die ze 
nog nooit gezien hebben: laat je de-
ze kans niet ontglippen en kom op 
Moederdag genieten van een fan-
tastisch show van The Mama’s Boys! 
The Shack is zondagmiddag 8 mei 
open vanaf 15.00 uur en aanvang 
van Johnny Mastro & Mama’s Boys  
is om 16.00 uur! Entree is 10 euro. 
Info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

Zaterdag in Huiskamermuseum
Sunny Neeter te gast bij 
de aanschuiftafel
Aalsmeer - Zaterdag 7 mei komt 
Sunny Neeter in het Huiskamer-
museum bij de aanschuiftafel ver-
tellen over haar schilderijen die de 
komende drie maanden te zien zijn 
in het gemeentehuis. Sunny heeft in 
veel verschillende landen gewoond 
(onder andere op de Filipijnen) en 
dat avontuur is terug te vinden in 
haar werk. De intense kleuren die 
zij daar zag weet zij te vangen in 
verf. Haar geschilderde muren, ver-
tellen een vermeende geschiedenis. 
Van een Japanse kunstenaar leerde 
zij papier scheppen en ook die kun-
de verwerkt zij in haar objecten en 
schilderijen. Laag over laag - opge-
bouwd uit verschillende materialen 

- weet zij haar muren een prachtig 
doorleefde uitstraling te geven. In-
middels woont Sunny in Amstelveen 
maar heeft haar atelier - dat zij deelt 
met Christa Logman - in Aalsmeer. 
Naast haar ervaringen in het bui-
tenland zal zij zeker ook vertellen 
over haar selfieproject dat zij samen 
met Christa uitvoerde met de bewo-
ners van Ons Tweede Thuis en over 
de gemaakte collages met de be-
woners van Zorgcenturm Aelsmeer. 
Wie meer wil weten over de geheim-
zinnige muren van Sunny  en haar 
tijd in het buitenland is van harte 
welkom! De aanschuiftafel begint 
zaterdag om 15.30 uur in het Huis-
kamermuseum, Van Cleefkade 12a, 
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Officiële Mededelingen
4 mei 2016

BekendMakingen snel en Makkelijk 
te vinden Op www.Overheid.nl

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
Sinds 4 november publiceert gemeente Aalsmeer alle offici-
ele publicaties en bekendmakingen op www.officielebekend-
makingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

hoe blijft u op de hoogte? 
- U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van 

alle omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u pret-
tig vindt. 

- Kijk op de gemeentelijke website: www.aalsmeer.nl. Klik 
op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage. Daar 
vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoe-
ken en directe links naar deze website. U kunt zoeken op 
postcode, maar ook per thema of op de kaart; 

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

- Installeer een speciale app op uw mobiele telefoon en u 
ontvangt alle relevante informatie via uw telefoon. De 
app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.

- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de 
balie Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 
omgevingsvergunningen opvragen en inzien. 

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

gewijzigde Openingstijden geMeentehuis 

gewijzigde avondopenstelling op 4 mei
In verband met Dodenherdenking is de avondopenstelling 
van woensdag 4 mei verplaatst naar dinsdag 3 mei. Dienst-
verlening aan de balies vindt op 4 mei plaats van 8.30-14.00 
uur

5 en 6 mei 
Op donderdag 5 mei (Hemelvaart en Bevrijdingsdag) is het 
gemeentehuis gesloten. Het gemeentehuis is vrijdag 6 mei 
ook gesloten.

pinksteren
Op maandag 16 mei (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis 
gesloten.

inzamelen afval
Op www.afvalkalender.meerlander.nl staan de gewijzigde in-
zameldagen.

gewijzigd vastgesteld BesteMMingsplan 
‘hOrnweg 317’ en Besluit hOgere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend, dat de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering 
van 7 april 2016 het bestemmingsplan ‘Hornweg 317’ met de 
daarop betrekking hebbende stukken gewijzigd hebben vast-
gesteld. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend, 
dat zij op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder 
hogere grenswaarden hebben vastgesteld voor de geprojec-
teerde woningen.

doelstelling
De projectlocatie is gelegen nabij het kruispunt van de Horn-
weg met de Legmeerdijk bij de entree naar de wijk Nieuw 
Oosteinde via de Palingstraat. Bij de aanbouw van de nieuw-
bouwwijk Nieuw Oosteinde hebben de betreffende gronden 
dienst gedaan als ketenpark. Het bestemmingsplan maakt 
ter plaatse van deze gronden de bouw van negen vrijstaande 
woningen mogelijk in aansluiting op het lint van de Horn-
weg. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 
11 december 2015 tot en met 21 januari 2016 ter inzage 
gelegen met de mogelijkheid voor een ieder een zienswijze 
in te dienen. Gedurende de daarvoor gestelde termijn zijn 
geen zienswijzen ontvangen. Wel is er aanleiding gevonden 
tot enkele ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan zoals ter inzage gelegd. De wijzigin-
gen zijn technisch van aard en hebben geen gevolgen voor 
de materiële inhoud van het plan.

inzien bestemmingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan 
als het rechtsgeldige bestemmingsplan. Het raadsbesluit tot 
vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan liggen 
met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 5 mei 
2016 tot en met 15 juni 2016 op de volgende wijze voor een 
ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimte-

lijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: 
NL.IMRO.0358.03CHORNWEG317-VG01, en

- via de gemeentelijke website http://www.aalsmeer.nl/
web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-en-struc-
tuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.htm

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-
tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30-
14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30 uur tot 20.00 uur, en

- bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via cen-
trale balie (openingstijden balie: maandag tot en met 
woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het 
vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag op grond van artikel 8.2 lid 1 sub a van de Wet ruimte-
lijke ordening beroep worden ingesteld door:
1. degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad 

kenbaar hebben gemaakt;
2. belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs 

niet in staat te zijn geweest hun zienswijze bij de
  gemeenteraad kenbaar te maken.

Naast het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk 
digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Via de link https://digitaal-
loket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers 
mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt 
in werking met ingang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Besluit hogere grenswaarden
Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de voorkeurs-
grenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting 
zal worden overschreden vanwege het wegverkeerslawaai 
van de Hornweg en de Legmeerdijk. Uit het onderzoek blijkt 
tevens dat geluidreducerende maatregelen onvoldoende mo-
gelijk zijn. In samenhang met het bestemmingsplan worden 
daarom tevens hogere grenswaarden voor de ten hoogst toe-
laatbare geluidbelasting voorbereid. 

Het betreffende besluit hogere grenswaarden ligt met de 
bijbehorende stukken tegelijkertijd met het vastgestelde be-
stemmingsplan ter inzage met ingang van 5 mei 2016 tot en 
met 15 juni 2016. Het vastgestelde besluit kan worden inge-
zien op het gemeentekantoor van Aalsmeer dan wel Amstel-
veen tijdens de hiervoor genoemde openingstijden en via de 
website van Aalsmeer (als bijlage bij het bestemmingsplan). 
Als bijlage bij het bestemmingsplan is het besluit hogere 
grenswaarden eveneens via de hiervoor genoemde landelijke 
website in te zien. 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze hebben kenbaar 
gemaakt dan wel kunnen aantonen rederlijkerwijs daartoe 
niet in staat te zijn geweest, kunnen gedurende de voor-
noemde termijn tegen het besluit hogere grenswaarden vast 
te stellen beroep indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Het beroepschrift dient te 
worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Naast 
het schriftelijk instellen van beroep is het mogelijk digitaal 
beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Via de link https://digitaalloket.
raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor burgers mo-
gelijk om het beroep digitaal in te dienen.

aMBtshalve OpneMen adresgegevens OnBekend 
in de Basisregistratie persOnen (Brp)

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

 
Dynowski J.J. 25-10-1972 26-04-2016

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het 
telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent. Ook 
stuurt u een kopie van het besluit mee.

vergadering dOnderdag 12 Mei
Agenda voor de gecombineerde vergadering van de commis-
sies Maatschappij & Bestuur en Ruimte & Economie op don-
derdag 12 mei 2016, 20.00 uur

 
tijd agenda- Onderwerp
 punt 

20.00 1. Opening door de voorzitter van 
  gecombineerde vergadering van de 
  commissies Maatschappij & Bestuur en 
  Ruimte & Economie, de heer 
  D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. De toekomst van de atletieksport in 
  Aalsmeer
20.50 4. Evenementenbeleid gemeente Aalsmeer
21.50 5. Antwoordbrief college over uitnodiging 
  van de pers bij bijeenkomsten 
22.05 6. Richtinggevend debat Motie 
  Programmabegroting 2016
23.00  Vragenkwartier
23.15  Sluiting

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht 
rectificatie, aanvraag ontvangen
- Herenweg 60, 1433 HB (Z-2016/016247), het oprichten 

van een woonhuis en botenhuis. Toelichting: op 14 april 
jl. gepubliceerd als een aanvraag vooroverleg in plaats 
van een aanvraag vergunning

aanvragen omgevingsvergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-

geMeente aalsMeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, 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 be-
reikbaar 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 vergun-
ningen.

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

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

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en 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 informa-
tie 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 bestuurssecretari-
aat. 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 vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen 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 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

Overige lOketten en infOrMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

servicepunt Beheer en uitvOering 
prOvincie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.of-
ficielebekendmakingen.nl.

calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
-  Oosteinderweg 116, 1432 AN (Z-2016/023607), het op-

richten van een garage annex berging
-  Uiterweg 276, 1431 AW (Z-2016/023756), het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak
-  Aalsmeerderweg 376-378, 1432 EE (Z-2016/024232), het 

oprichten van een woonhuis en het aanleggen van een 
in- en uitrit

Omgevingsvergunning, verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide 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: 
-  Japanlaan, Thailandlaan, Braziliëlaan, Ecuadorlaan, 1432 

DJ (Z-2016/013399), het plaatsen van 7-tal bewegwijze-
ringsborden

- Marktstraat 34, 1431 BE (Z-2016/013960), het vervangen 
van een pand

-  Mijnsherenweg 34, 1433 AS (Z-2016/019083), het plaat-
sen van 2 dakkappellen op de voorgevel 

verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Aalsmeerderweg 477, 1432 ED (Z-2016/013492), het af-

wijken van bestemmingsplan t.b.v. vestigen arbeidsmi-
granten. Verzonden 28-04-2016

-  Japanlaan, Thailandlaan, Braziliëlaan, Ecuadorlaan, 1432 
DJ (Z-2016/013399), het plaatsen van een 7-tal beweg-
wijzeringsborden. Verzonden 28-04-2016.

Besluit genomen, aanvraag is buiten behandeling 
gesteld*, vergunningsvrije aanvragen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning 
vereist is. Tegen deze beschikking(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
-  Burgemeester Brouwerweg RD X-coordinaat 112103, Y-

coordinaat 476024, (Z-2016/017836), het maken van 
een avegaarboring t.b.v. duiker Kruising N201. Project is 
vergunningsvrij. Verzonden: 25-04-2016

Meldingen ontvangen
-  Legmeerdijk 327c, 1431 GB (Z-2016/023222), melding 

Activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Tap-
wagen.nl

-  Legmeerdijk 313, 1431 GB (Z-2016/023955), melding 
Activiteitenbesluit t.b.v. het aanleggen van een sprin-
klerinstallatie

-  Oosteinderweg 571, 1432 BM (Z-2016/024236), het slo-
pen van een woonhuis

Meldingen akkoord
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 
- Nassaustraat 26, 1432 HB (Z-2016/022949), het verwij-

deren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewo-
ning

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

vervolg op volgende blz.

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, 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 ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester 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 Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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eveneMenten
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender 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 evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Oosteinderweg 559 – achter 1432BL (Z-2016/022559) 

Meifeest, 10 jarig bestaan Manege “Stal de Brink” op 29 
mei 2016, ontvangen 19 april 2016.

- Lakenblekerstraat, Teelmanstraat en Visserstr (Z-
2016/023197), 3 uur van Aalsmeer / HiBRA 2016 op 16 
en 17 september 2016, ontvangen 21 april 2016

- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2016/022830), Rondleiding 
in FloraHolland op 18 en 19 juni 2016, ontvangen 20 
april 2016

- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2016/022830), Ledenverga-
dering Royal FloraHolland op 2 juni 2016, ontvangen 20 
april 2016

ter inzage
t/m 06-05-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 

ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, 
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 

bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, 
herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebied 
4.

 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, 
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken in af-
wijking van het bestemmingsplan Oostein-
derweg e.o. 2005, herverkaveling Dorpsha-
ven Noord deelgebieden 1 en 2, deelgebied 
3 en deelgebied 4.

t/m 06-05-16 Ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonar-
ken-Uiterweg 180’ en het ontwerp van het 
bestemmingsplan ‘1e herziening bestem-
mingsplan Woonarken’ met de bijbehorende 
stukken

t/m 26-05-16 Aanvraag omgevingsvergunning, ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning en 
de ruimtelijke onderwijking in afwijking van 
het bestemmingsplan Stommeer, Berkenlaan 
naast huisnummer 26

t/m 01-06-16 Bekendmaking MeerJarenBegroting 2017-
2020_ODNZKG en Eindrapportage 2015 Jaar-
verslag en –rekening ODNZKG voor Aalsmeer 
(Z-2016/020217)

t/m 15-06-16 Het raadsbesluit tot vaststelling en het vast-
gestelde bestemmingsplan m.b.t. gewijzigd 
vastgesteld bestemmingsplan ‘Hornweg 317’ 
en besluit hogere grenswaardenliggen met de 
bijbehorende stukken gedurende 6 weken van 
5 mei 2016 tot en met 15 juni 2016 op de 
volgende wijze voor een ieder ter inzage.

vervolg van vorige blz.

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

Moederdag vieren bij AFS-dochter in Indonesië

“Mooie ervaring als moeder”
Aalsmeer - De familie Coorengel is 
vanuit Aalsmeer afgereisd naar In-
donesië. Dat is het vaderland van 
hun gastdochter die bij hen kwam 
via AFS. Deze afkorting staat voor 
American Field Service, de uitwis-
selingsorganisatie die wereldwijd 
al meer dan een eeuw via vrijwil-
ligers jongeren een (half) school-
jaar in een ander land laat wonen 
bij een gastgezin. Raras Ayusyali-
ta (nu 22) kwam vanuit Semarang 
in september 2010 naar Aalsmeer. 
Net als andere AFS-ers op uitwisse-
ling elders in ons land ging zij door 
de week met leeftijdgenoten op de 
fiets naar school, voor haar was dat 
het Amstelveen College. Nu zijn de 
rollen omgedraaid: de AFS-scholie-
re die destijds maar één keer Indo-
nesisch kookte – wel tot grote tevre-
denheid – biedt haar gastgezin een 
week lang gastvrijheid en beziens-
waardigheden. Dat betekent dat 
(gast)moeder Karin van Leeuwen 
Moederdag dit jaar doorbrengt met 
haar complete gezin, dus met ‘AFS-
dochter’ Raras, terwijl Indonesiërs 
niet zozeer Moederdag vieren zoals 
in het westen. “We hebben er vooral 
heel veel zin in om haar weer te zien 
en te spreken, nu op de plek waar ze 
vandaan komt, dat lijkt me heerlijk.”

Vulkaan bij zonsopgang
Sinds het uitwisselingsjaar houden 
‘AFS-moeder en dochter’ contact. 
“Ze is nog steeds echt een regel-
neef en heeft een complete rond-
reis georganiseerd voor ons over 

heel Java. We gaan langs familie in 
Bandung en tempels in Yogyakar-
ta. Onderweg gaan we ook naar een 
vulkaan bij zonsopgang en ande-
re mooie locaties zoals watervallen.” 
Trots vertelt Karin over de ontwik-
keling van Raras die nu een oplei-
ding in de luchtvaart volgt vanwege 
haar belangstelling voor techniek. 
“Verder houdt ze zich ook veel bezig 
met vrouwenrechten en ik kan me 
wel voorstellen dat emancipatie een 
belangrijke drijfveer is voor haar. Ik 
vind het heel goed om te zien hoe 
sterk ze daarin is. Bij haar vertrek 
vond ik het wel vervelend dat ze zich 
weer moest aanpassen in Indonesië. 
Hier draaide ze volwaardig mee in 
de samenleving.”

Totaal andere mentaliteit
Dat gold ook bij de familie Cooren-
gel thuis: “Voor mij als moeder was 
het een heel mooie ervaring om tij-
delijk een extra kind in het gezin te 
hebben. Voor mijn dochter Neeltje 
was een meisje erbij erg leuk. We 
kregen ook een stukje extra bijzon-
dere cultuur mee vanuit Raras’ va-
derland Indonesië. Het meest opval-
lende was de totaal andere mentali-
teit. Ze zei gewoon geen ‘nee’ tegen 
ons. Veel ‘ja’ zeggen, betekent niet 
altijd ‘ja’ in de praktijk.”
Als nuchtere Aalsmeerse wist Karin 
dit verschijnsel al snel te relativeren. 
Bovendien bood AFS adviezen om 
gastouders voor te bereiden en be-
geleiding tijdens de uitwisseling. “Af 
en toe was het cultuurverschil wel 

ingewikkeld, maar we hadden een 
prima relatie en gelukkig kon ik er 
met haar ook wel over praten. Hier 
in Nederland zijn wij er helemaal 
aan gewend om compleet open te 
zijn naar elkaar. Eerst vond Raras 
het erg moeilijk om alles tegen ons 
te zeggen en vertelde ze gemakke-
lijker dingen aan Neeltje.”

Gastgezinnen gezocht
Zij reisde in 2013 al af naar haar 
AFS-gastzus. Daar genoot zij sa-
men met een vriendin een week van 
de gastvrijheid in het gezin van Ra-
ras. Na hun rondreis waren ze weer 
welkom bij de familie voor hun laat-
ste vakantiedagen in Indonesië. Ter-
wijl het complete gezin nu haar land 
leert kennen, kreeg zoon Mark eer-
der dit voorjaar familie op bezoek 
van zijn AFS-gastgezin in Hondu-
ras in 2006, zoals zijn ‘gastneef’ die 
een echte vriend is geworden. Hij 
was samen met zijn ouders in Eu-
ropa op bezoek bij zijn zus vanwege 
haar opleiding in Wenen en hiervoor 
in Madrid. Het gezin maakte een 
‘tussenstop’ in Aalsmeer. “Heel ge-
zellig en we merkten dat Mark nog 
wel een aardig woordje Spaans kon 
spreken.” Zo kan de familie Coor-
engel met recht zeggen dat bei-
de AFS-uitwisselingen hen war-
me contacten hebben opgeleverd 
op diverse continenten. Dat is een 
universele ervaring voor AFS-gast-
gezinnen wereldwijd. Ook komend 
schooljaar willen de AFS-vrijwilli-
gers in Nederland weer buitenland-
se scholieren verwelkomen. Nu zijn 
zij op zoek naar gastgezinnen voor 
jongeren uit landen als Brazilië, Ita-
lië, Chili, Portugal, Thailand, Span-
je, Bosnië, Mexico en de Verenig-
de Staten. Wie ook in eigen huis wil 
kennismaken met andere culturen, 
kan gerust contact opnemen via in-
fo@afs.nl of bel 0297–214076. Meer 
erover lezen kan via www.afs.nl.

Door Saskia van den Bor

“Je loopt niet met een tragisch verleden te koop”

Zoni Weisz een sinto; Johan 
Weisz een gevierd bloemist
Aalsmeer - Het had wat moeite ge-
kost om de schrijver Zoni Weisz (ge-
boren in Den Haag op 4 maart 1937 
als Johan Weisz) naar Aalsmeer, 
naar het Boekhuis te lokken. Zo ver-
klaarde eigenaar Constantijn Hoff-
scholte, organistor van deze avond.  
Andere verplichtingen - waar wordt 
verteld over de geschiedenis en lij-
den van de Sinti en Roma in de 
Tweede Wereldoorlog - was de re-
den dat het steeds maar niet luk-
te. Dat het er uiteindelijk toch van 
kwam, is mede te danken aan jour-
naliste Leni Paul. En daar was hij 
dan dinsdagavond 26 april in De 
Oude Veiling. Omdat de belang-
stelling voor de in Aalsmeer be-
kende Weisz zo overweldigend was, 
werd er uitgeweken naar De boven-
zaal van De Oude Veiling. De spre-
ker was een beetje beduusd van het 
grote gezelschap. Waarom Weisz 
moeite had om juist in Aalsmeer te 
komen vertellen over zijn geschie-
denis, werd duidelijk bij zijn inlei-
ding. “Je loopt niet met een tragisch 
verleden te koop.”

“Ik ben een Sinto”
“Ik zie zoveel bekenden uit mijn 
bloemenleven. Ik raak daar geëmo-
tioneerd van. Jullie wisten niet echt 
wie ik was en nu wil ik vanavond 
het onbekende deel van mijn leven 
aan jullie vertellen. Ik ben een Sin-
to, dat ooit werd vertaald als een 
rondtrekkende bandiet en zo wil je 
niet genoemd worden.” Vervolgens 
neemt Weisz zijn toehoorders eeu-
wen mee terug om over het ont-
staan van de Sinti te vertellen. Mu-
ziek en kunst zijn de grootste bron 
van inkomsten. Dan wijst hij op on-
derscheid tussen de Roma en de 
Sinti. De Roma verbleef in Oost Eu-
ropa en de Sinti trokken naar West 
Europa en dat is zo rond het begin 
van de 15de eeuw. “Prachtige exo-
tische vrouwen in lange gewaden 
sloegen hun kamp op in Deven-
ter. Zij maakten muziek en werden 
met open armen ontvangen. Maar 
zij werden ook heidenen genoemd 
waar vrij op mocht worden gejaagd. 
Die periode duurde tot aan het eind 
van de 19de eeuw. Toen werd Ne-
derland heiden vrij verklaard! Men-
sen hadden er problemen mee dat 
wij anders leefden. Mijn vader was 
muzikant, wij hadden een familie-
orkest, trokken met een woonwa-
gen met een paard ervoor door het 
land. Ik was toen 5 /6 jaar en mocht 
voor op de bok het paard mennen. 
Ik ben van de laatste generatie die 
nog nomadisch heeft geleefd. Was 
niet meer gewend dan een ruim-
te van 2 meer breed en 5. 5 meter 
lang en kwam toen ineens terecht 
in een huis- een winkelpand- waar 
zijn vader (instrumentmaker en mu-
zikant) een muziekwinkel had. Wij 
waren een gerespecteerde familie. 
Het geschreven woord heeft in on-
ze cultuur nooit enige betekenis ge-
had. Maar mijn moeder zei: Jij gaat 
naar school.” Later zal Weisz naast 
tuin-en landschapsarchitectuur ook 
kunstgeschiedenis gaan studeren. 

Hoe kon waanzin zo toeslaan? 
“16 Mei 1944 is de zwartste dag uit 
de geschiedenis van de Sinti. Hoe 
kon de waanzin zo toeslaan? In de 
vroege ochtend werd in het diepste 
geheim een razzia gepland door de 
Nederlandse politie. Per trein gaan 
zij richting Westerbork.” Hij ziet zijn 
broer, zusje en ouders in de bees-
tenwagen voor het laatst. “Dat ge-
voel gaat als een golf door mij 
heen.” Zelf kan hij ontsnappen om-
dat een ‘goede’ politieman hem toe-

sist: Wegwezen. “Op het perron ver-
loor ik alles wat mij dierbaar was.” 
De rest van de oorlog zit hij onder-
gedoken, eerst bij een tante later bij 
zijn grootouders. Na de oorlog zal 
hij door een tante met twee doch-
ters als een zoon en broer worden 
opgevangen. Het verhaal wordt in 
de loop van de avond steeds emo-
tioneler. “Na vijftig jaar - mijn kinde-
ren zijn nu groot - is de pijn van toen 
niet minder geworden. Nooit zal je 
als buitenstaander begrijpen wat ik 
heb meegemaakt.”

Onderscheiding 
Weisz is lid van het Nederland-
se Auschwitz Comité en houdt met 
tal van activiteiten de herinnering 
aan de Holocaust levend. Januari 
2007 was hij de belangrijkste spre-
ker bij de opening van de tentoon-
stelling The Holocaust against the 
Roma en Sinti and present day ra-
cism in Europe, in het hoofdkwar-
tier van de Verenigde Naties in New 
York. Weisz is jurylid van de Euro-
pese Burgerrechtenprijs van de Sin-
ti en Roma. Op 27 januari 2011 was 
Weisz de eerste vertegenwoordiger 
van de Sinti en Roma die de Duitse 
Bondsdag toesprak ter nagedachte-
nis aan de bevrijding van Auschwitz. 
Koningin Beatrix benoemde Zo-
ni Weisz tot Officier in de Orde van 
Oranje Nassau. Hij ontving de on-
derscheiding voor zijn inzet voor de 
Nederlandse bloemenindustrie en 
zijn inzet voor de Sinti en Roma.

Bloemrijk verleden
Zoni Weisz toont in zijn verhaal hoe 
sterk hij is. Hij weet na de oorlog een 
bijzonder bestaan op te bouwen. Na 

zijn studie aan de Tuinbouwschool 
werd hem een stageplaats op Pa-
leis Het Loo aangeboden. Zijn mi-
litaire dienst vervulde hij in Surina-
me en ging daarna werken bij de 
bekende Nederlandse bloemenhan-
delaar Georg Kiersch in Amsterdam. 
In 1958 nam Weisz het bedrijf van 
Kiersch over. Met tentoonstellingen 
werd hij internationaal bekend en 
in Nederland een toonaangevend 
bloemist. Hij kreeg een vermelding 
in het Guiness Book of Records 
voor het grootste bloemstuk ter we-
reld. Weisz werkte voor de Konink-
lijke familie en maakte onder ande-
re bloem versieringen bij de inau-
guratie van H.K.H. Koningin Beatrix 
en het huwelijk van Prins Willem 
Alexander met Maxima Zorregieta. 
Was actief als een vertegenwoordi-
ger van de Nederlandse bloemenin-
dustrie. Tot slot van zijn lezing zegt 
daar zelf over: “Hoe uitzichtloos een 
situatie ook is, als je de juiste men-
sen tegenkomt die je de weg wijzen 
en zelf  voldoende doorzettingsver-
mogen hebt, dan kan je zoals ik toch 
onvoorstelbaar gelukkig zijn. Ik ben 
een gelukkig mens!” Na afloop van 
het indrukwekkende verhaal ging 
het gehele gezelschap naar de bar. 
Daar lag de in 2016 verschenen au-
tobiografie ‘De vergeten holocaust. 
Mijn leven als Sinto, ondernemer en 
overlevende’. Zoni Weisz was nog 
uren bezig met het signeren. Het 
boek - hoog op ranglijst van de top 
tien van meest gelezen boeken - is 
te koop in het Boekhuis in de Zijd-
straat. 
Janna van Zon

Foto’s: Frank Klaassen

Peuterinstuif 
bij de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 11 mei 
is er van 9.30 tot 11.30 uur gele-
genheid voor inloop en ontmoe-
ting onder het genot van koffie 

VZOD haalt oud 
papier op

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 6 mei haalt de korfbalver-
eniging VZOD het oude papier op 
in Kudelstaart. Gaarne de papier-
containers of dozen papier plaat-
sen waar ook de vuilcontainers 
verzameld dienen te worden. Met 
de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart financieel alle Ku-
delstaartse verenigingen. 

en/of thee. Van 9.30 tot 10.30 uur 
is er de peuterinstuif. Samen met 
je kindje spelen, dansen zingen 
en gymmen Hartelijk welkom al-
lemaal in de Oost-Inn in de Mika-
do aan de Catharina Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op oosterkerk-
aalsmeer.nl.
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Aalsmeer - Tijdens de nationale 
herdenking vandaag 4 mei zijn er 
in de gemeente op een drietal lo-
caties herdenkingsbijeenkomsten. 
De herdenking in het Centrum is 
bij de gedenksteen op het Raad-
huisplein en de plechtigheid start 
om 19.35 uur. In Kudelstaart vindt 
de herdenking plaats bij De Propel-
ler in de Schweitzerstraat. Om 19.30 
uur start de muziek. De herdenking 
in Oosteinde wordt gehouden bij 
het monument Hell’s Fury aan het 
plantsoen aan de H. Buismalaan. 
Om 19.30 uur wordt publiek wel-
kom geheten en volgen korte toe-
spraken van twee oorlogsveteranen. 

Herdenking op drie locaties
Om 20.00 uur wordt overal twee 
minuten stilte gehouden. Na af-
loop wordt koffie en thee geschon-
ken in respectievelijk het gemeen-
tehuis, het Dorpshuis Kudelstaart 
en De Mikado. In de trouwzaal van 
het gemeentehuis wordt een bijzon-
dere documentaire vertoond over 
Aalsmeer in de Tweede Wereld-
oorlog. Voorafgaande aan de her-
denking wordt in de Doopsgezinde 
kerk in de Zijdstraat een korte vie-
ring gehouden. De dienst begint om 
19.00 uur en duurt veertig minuten. 
Na afloop is er de mogelijkheid om 
aan te sluiten bij de herdenking op 
het Raadhuisplein.

Aalsmeer - Op kinderboerderij Boerenvreugd zijn afgelopen week Lucky, Lil-
ly, Madelief en Olivia geboren. In totaal zijn er nu veertien kleine en lieve geit-
jes en lammetjes te bewonderen. Lucky en Lilly lopen al lekker buiten rond. 
Madelief en Olivia blijven nog even binnen in de warmte. De jonge dieren vin-
den bezoek gezellig! Kinderboerderij Boerenvreugd is te vinden in de Horn-
meer, aan de Beethovenlaan.

14 geitjes en lammetjes 
bij de kinderboerderij

Aalsmeer - Ook dit jaar heeft Stich-
ting 4 en 5 mei Aalsmeer voor Be-
vrijdingsdag donderdag 5 mei weer 
een mooi programma in petto om 
op deze bijzondere dag onze vrij-
heid te vieren. Van 10.45 tot 11.30 
uur vindt bij het gemeentehuis een 
bevrijdingsceremonie plaats. Veer-
tien atleten halen op 4 mei ’s nachts 
in Wageningen het Bevrijdingsvuur 
op en brengen dat hardlopend naar 
Aalsmeer. Op de laatste etappe van-
af circa 10.45 uur van de Kolenha-
ven via de Stationsstraat naar het 
Raadhuisplein wordt de Aalsmeerse 
estafetteploeg begeleid door Drum 
& Mallet Corps Ophelia. Bij het ge-
meentehuis vindt vervolgens de ce-
remonie plaats met de spectaculai-
re ontsteking van het Aalsmeers be-
vrijdingsvuur en een optreden van 
Drum & Mallet Corps Ophelia. 

Concert ‘Yes We Meet Again’
Van 16.00 tot circa 17.30 uur kan in 
het Crown Theater Aalsmeer geno-
ten worden van het Bevrijdings The-
aterconcert ‘Yes, We Meet Again’. 
Nederlandse topartiesten als Maris-
ka van Kolck, Jasper Taconis en The 

Team Timmerman actief op 
vrijmarkten op Koningsdag
Aalsmeer - Ook dit jaar stond Team 
Timmerman weer voor het goede 
doel op de Koningsmarkt, op de hun 
inmiddels vertrouwde plek in de 
Zijdstraat. Het goede doel dit jaar is 
hospice Thamer Thuis in De Kwakel. 
Team Timmerman zet dit jaar alles 
in het werk om een nieuwe keuken 
voor Thamer Thuis te realiseren. 
Met een marktkraam en grote par-
tytent waren de leden weer duidelijk 
aanwezig. Spullen waren van zol-
der gehaald of geschonken voor de 
verkoop. Maar daarnaast stond de 
kraam ook goed gevuld met bosjes 
rozen, orchideeën, perkgoedplant-
jes en cactussen. Al dit groen was 
dit jaar weer gratis ter beschikking 
gesteld. Nieuw dit jaar was de raad-
prijs. Een grote pot met knikkers 
trok nieuwsgierige blikken. Voor 
50 eurocent kon er een gokje ge-
waagd worden naar het juiste aan-
tal knikkers. Broer Jelle en zus Ilse 
Naber zaten met 1200 heel dichtbij 
het juiste aantal van 1196. Zij won-
nen de cadeaubon van Marskramer 
Kudelstaart ter waarde van 25 euro.
Rond 10.00 uur werd het Team 
zelf aangenaam verrast. Een aan-
tal bestuursleden van Thamer Thuis 
kwam met een grote slagroomtaart 
en kannen koffie Team Timmer-

man een hart onder de riem ste-
ken. Op de markt in Kudelstaart was 
het Team ook aanwezig, weliswaar 
met een kleinere stand. Hier werden 
naast mooie haarbandjes en veer-
tjes ook armbandjes verkocht, die 
het Team gratis gekregen had. Al 
met al was het weer een succesvol-
le dag met een goede opbrengst. Dit 
alles door het enthousiasme van het 
Team en de bijdragen van sponsors.
Kijk voor meer informatie op www.
teamtimmerman.nl of op facebook.
 

Omarming
Uit de verhitte schorre kelen
schreeuwt de kilte tegemoet
Blank, zwart, rijk, arm, biseks of homo 
Geen verschil in ons gemoed

Debatteren of pijnlijk zwijgen
Elke mening zal gehoord
Niet om stiekem weg te kijken
Maar te luist’ren woord voor woord
Iedereen heeft iets te melden
Zonder angst en vrij van geest
In een veilige omgeving
Verantwoord en onbevreesd

Zullen we twee minuten zwijgen
en dan gewoon verder gaan?
Zijn we bang om vrede te krijgen?
Kunnen wij de vrijheid aan?
Maar hoeveel liefde moet men geven
om de blinde haat afdoende te bestrijden?
Anne Frank is zeker niet van gisteren
Jonge vluchteling is nu niet te benijden 

Kind’ren moeten kunnen spelen in een wereld
waar geen verschil is tussen ver weg en dichtbij
Spelen als Asterix Alfred, Kuifje of Cruijff
De vrijheid vast omarmd en onbekommerd vrij

Bram Landzaat

‘Vlieg op dikke bromvlieg’ 
vrijdag in Poppentheater
Amstelveen - Op vrijdag 6 mei 
speelt Theater van Santen ‘Vlieg op 
dikke bromvlieg’ naar het gelijk-
namige prentenboek van Loes Ri-
phagen. De voorstelling is geschikt 
voor kinderen van 4 jaar en ouder. 
Maak kennis met een uiterst verve-
lende bromvlieg, die voor veel pa-
niek en onrust zorgt. Een aansteke-
lijke, muzikale en humorvolle vertel- 
en meedoevoorstelling met een le-
vensgroot boek als decor. Persona-
ges, zoals ‘het Melkmeisje’ van Jo-
hannes Vermeer, worden vanuit dit 
prentenboek tot leven gebracht. De 
voorstelling heeft een werkelijk ver-
pletterend einde!

Circus Topsy
Op Moederdag is het de beurt aan 
Circus Topsy. Circusdirecteur Tom-
my Tops vertelt aan iedereen die het 
maar horen wil over zijn bijzonde-
re paard Pepermunt. Er is alleen wel 

een probleempje: Pepermunt wei-
gert om op te treden. Gelukkig we-
ten Pip de Clown, Poekie de poes en 
een dansende theepot het publiek 
goed te amuseren. Circus Topsy is 
een vermakelijke poppenvoorstel-
ling vol verrassingen voor iedereen 
vanaf 2 jaar. In de ochtend wordt de 
reguliere Nederlandstalige voorstel-
ling gespeeld en in de middag is de 
voorstelling in het Engels te zien. Al-
le moeders worden op deze speciale 
dag verrast door de eigen ‘circusdi-
recteur’. Zij krijgen een gratis drank-
je naar keuze!
‘Vlieg op dikke bromvlieg’ op vrij-
dag 6 mei begint om 14.30 uur en 
‘Circus Topsy’ op zondag 8 mei 
om 10.30 uur (Nederlandstalig) en 
13.00 uur ( Engelstalig) in het Am-
stelveens Poppentheater. Reserve-
ren kan voor beide dagen via 020-
6450439 of www.amstelveenspop-
pentheater.nl

Bevrijdingsvuur op 5 mei
Triolettes en de Koos Mark Bigband 
belichten de hits uit de periode van 
1930 tot 1945. Deze prachtige uit-
voering met beeld en muziek, dans 
en zang en de interessante weetjes 
mag u niet missen. Reguliere kaart-
prijs 26,50 euro. Zie www.crown-
theateraalsmeer.nl voor kaarten en 
meer informatie.

Vrijheidslezing 
Van 20.00 tot 22.00 uur verzorgt 
Margriet Brandsma een vrijheidsle-
zing in De Oude Veiling in de Markt-
straat. De lezing is in samenwerking 
met Boekhuis Aalsmeer. NOS jour-
nalist/schrijver Margriet Brandsma 
zal vertellen over haar ervaringen 
als verslaggever in brandhaarden 
en over het ‘nieuwe’ Duitsland. In 
de pauze kunnen bezoekers boeken 
van Margriet Brandsma aanschaf-
fen en door haar laten signeren. En-
tree is 5 euro per persoon inclusief 
een consumptie. Reserveren kan via 
boekhuis@boekenhof.nl of bel 0297-
324454. Ook kaartverkoop op de 
avond zelf bij de Oude Veiling indien 
nog voorradig. Meer informatie is te 
vinden op www.4en5meiaalsmeer.nl. 

Herdenking en meer deze 
week op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer kon-
digde vorige week al aan een speci-
ale uitzending tijdens de Nationale 
Dodenherdenking voor te bereiden. 
Vandaag, woensdag 4 mei, daar-
om een aangepaste programmering 
tussen 17.00 en 21.00 uur. Op 5 mei 
een interview met het Crash-muse-
um in ‘Halte Zwarteweg’, zaterdag 
wordt de politieke week doorgeno-
men met de fractie van de VVD om 
12.00 uur en maandag wordt Els-
beth Huis ‘door de mangel’ gehaald. 

Aalsmeer in oorlogstijd
Radio Aalsmeer zal woensdagavond 
aandacht besteden aan de Nationa-
le Herdenking. De uitzending begint 
’s middags om 17.00 uur met een 
herhaling van een uitzending uit 
1995 over sport in oorlogstijd, ver-
zorgd door de toenmalige sportre-
dactie. Vanaf 19.00 uur volgt er een 
live uitzending vanuit het gemeen-
tehuis. Zo kunt u interviews ver-
wachten met kinderen die helpen 
bij de kranslegging en een gesprek 
met Constantijn Hoffscholte over 
zijn boek ‘Aalsmeer in oorlogstijd’. 
Vlak voor 20.00 uur wordt er even 
geschakeld naar Amsterdam, waar 
Radio Aalsmeer-presentatrice Li-
anda van der Schilden een speech 
zal houden bij het homo-monu-
ment. Uiteraard volgt er om 20.00 
uur een minuut stilte en hoort u de 
toespraken vanaf het Raadhuisplein 
in Aalsmeer. Vorige week is de hulp 
van alle Aalsmeerders ingeroepen 
om mee te werken aan een speci-
ale 4 mei-uitzending. Dit heeft di-
verse reacties opgeleverd en daar-
om zijn er tevens verhalen te beluis-
teren van enkele oudere Aalsmeer-
ders over hun oorlogservaringen.

Bevrijdingsdag
Op Bevrijdingsdag, donderdag 5 
mei, om 18.00 uur brengt ‘Hal-
te Zwarteweg’, het wekelijkse pro-
gramma dat gemaakt wordt door 
een groep cliënten en vrijwilli-
gers van Heliomare Dagbeste-
ding Aalsmeer, een speciaal inter-
view over het Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum van de Stichting Crash 
1940-1945 in Aalsmeerderbrug. Het 
museum is gevestigd in het Fort bij 

Aalsmeer. Donderdag wordt een in-
druk gegeven van wat er te zien is in 
dit bijzondere museum ‘om de hoek’.

‘Super Zaterdag’ vanuit Londen
Het programma dat iedere eerste 
zaterdag van de maand uitgezonden 
wordt, komt ditmaal live vanuit Lon-
den. Programmamakers Niels, Fre-
derik en Lennart zijn daar om een 
concert van hun muzikale helden 
bij te wonen. Dat concert zenden ze 
helaas niet uit, maar ‘Super Zater-
dag’ laten schieten, dat vonden zij 
niet kunnen! De techniek staat te-
genwoordig voor niets, dus gaan zij 
hun uiterste best doen om live van-
af hun vakantieadres in te schake-
len op Radio Aalsmeer. Zo zullen zij 
de luisteraars ook deze eerste zater-
dag van de maand weer vermaken 
met hun favoriete hits, opmerkelijk 
nieuws uit de wereld en de ‘Piraten-
knaller van de maand!’

Jachthaven
Op de eerste maandag in mei ont-
ving het programma ‘Door de Man-
gel’, Aalsmeers enige talkshow weer 
een interessante plaatsgenoot. De-
ze keer was het Esther Gouwerok 
van Jacht- en Scheepswerf Gou-
werok die plaatsnam in de studio. 
Naast haar werk in een mannenwe-
reld dat de scheepsbouw toch wel 
is, is zij ook actief binnen de Lions-
club Aalsmeer Ophelia, welke uit 
louter vrouwen bestaat. “Als tegen-
hanger voor mijn dagelijkse werk op 
de werf”, aldus Gouwerok. Presenta-
toren Mylène en Elbert zullen in de 
126e uitzending van ‘Door de Man-
gel’ de gast die Esther heeft uitge-
nodigd, ontvangen. Maandag 9 mei 
neemt Elsbeth Huis plaats achter de 
microfoon. Zij runt samen met haar 
man een jachthaven aan de Uiter-
weg. Heeft u een vraag voor Elsbeth 
Huis? Mail deze dan naar studio@
radioaalsmeer.nl of stuur een Tweet 
via Twitter: @DoordeMangel. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 
FM in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Elke dag brengt Radio 
Aalsmeer informatieve, interessante 
programma’s. De omroep is ook te 
volgen op facebook en twitter.

Gemeenschappelijke taal
Hoofdletters doen het goed aan het begin;
regels netjes onder elkaar is puur gewin;
lettergrepen al neuriënd verbonden.

Klein wonder is de komma
als het kwetsbare krulletje 
met een enkele punt als stop. 

Een simpel streepje om de weg
te wijzen in het tumult; daartussen
een witregel voor al haar geduld.
Mocht dit even zijn opgeraakt
worden er in het jeugdige landschap
hekjes als uitroeptekens geplaatst.

Afsluiting van een fase, vraagtekens 
bij een volgende taak, gericht op de
levenskeuzes van haar eeuwige kind.

Michelle De la Haye

Topavond met/dankzij Rode Kruis
Fantastische disco voor 
mensen met beperking
Aalsmeer - Eind april heeft het 
Jongeren Rode Kruis een geweldi-
ge activiteit voor mensen met een 
beperking georganiseerd. Dit was 
een disco in Feesterij de Bok met 
als thema Black and White. Er kwa-
men ruim 100 gasten, die zich al een 
hele tijd verheugden om te komen. 
Eerst hadden alle vrijwilligers de 
zaal mooi versierd en voorbereid in 
het thema. Om 19.15 uur gingen de 
deuren open en al snel stroomden 
de gasten binnen. Bij binnenkomst 
stond een lekker welkomstdrankje 
te wachten en werden ze vrolijk ver-
welkomd door de DJ’s van Sounds-
hockers! Er mochten ook verzoek-
nummers worden aangevraagd en 
daar werd goed gebruik van ge-
maakt! Iedereen had het hartstik-
ke naar zijn zin. De gasten kwamen 
in hun leukste zwart/witte outfits en 
hadden echt hun best gedaan om er 
tip top uit te zien! De mooiste ge-
klede gast ging met een leuke prijs 
naar huis! Zanger Thomas heeft de-
ze avond een aantal nummers ge-
zongen. En daarna zong ook zan-
ger Harm samen met zijn dochter 
prachtige liedjes. Tussen de optre-
dens door werden twee vrijwilligers 
van het Jongeren Rode Kruis in het 
zonnetje gezet. Jeroen en Mariël-
le Heimeriks werden op deze avond 
gehuldigd voor hun 10 jarig jubile-
um als vrijwilliger. Tussen het dan-
sen door konden de gasten nog 
een lekker drankje aan de bar be-
stellen. Voor de bittergarnituur werd 
gezorgd door het Jongeren Ro-

de Kruis. Na afloop kregen de gas-
ten nog een lekker zakje met zwar-
te en witte snoepjes mee en gingen 
ze vrolijk naar huis. Het was een top 
avond! 

Vrijwilligers gezocht
Het Jongeren Rode Kruis zoekt nog 
jongeren en scholieren die zich vrij-
willig willen inzetten bij activiteiten. 
De groep steunt mensen in een so-
ciaal isolement, zoals mensen met 
een beperking of ouderen. Meer in-
formatie over wat het Jongeren Ro-
de Kruis doet of aanmelden als vrij-
williger? Mail naar jongerenrode-
kruis@hotmail.nl of kijk op face-
book of twitter. 

Mariëlle en Jeroen Heimeriks ge-
huldigd voor hun 10 jarig jubileum 
als vrijwilliger bij het Jongeren Ro-
de Kruis.

De vrijwilligers van het Jongeren Rode Kruis Aalsmeer en Uithoorn.

Oorkonde, gouden speld en boeket
Til 50 jaar lid van ACOV
Aalsmeer - Tijdens de jaarver-
gadering van ACOV is koorlid Til 
van Veen in het zonnetje gezet 
vanwege haar 50-jarig lidmaat-
schap. Een huldiging waard! Til 
van Veen mag één van de pij-
lers van de altengroep genoemd 
worden. Op zo’n moment bewijst 
ACOV een club met echt ver-
enigingsgevoel te zijn. Voorzit-
ter Annet de Jong sprak mooie 
woorden en overhandigde Til 
een oorkonde, een gouden speld 
en een fraai boeket. En er was 
natuurlijk een daverend applaus 
van de leden.
De Aalsmeerse Christelijke Ora-
torium Vereniging studeert op 
dit moment de Messiah van 
Händel in. Een prachtig stuk dat 
op zaterdag 12 november in de 
Bloemhof zal worden uitgevoerd.





 
10   Nieuwe Meerbode  •  4 mei 2016

Extra verkoop op 
Historische Tuin

Aalsmeer - Zaterdag 7 mei, op de-
zelfde dag als de Geraniummarkt, 
worden er op de Historische Tuin al-
lerhande heesters verkocht, waar-
onder boeren jasmijn en conife-
ren. Van 10.00 tot 16.30 uur kunt u 
profiteren van aantrekkelijke prij-

zen voor klimplanten, zoals vroeg-
bloeiende clematis. Daarnaast zijn 
er fruitbomen, appel en peer en nog 
veel meer! Ook op Moederdag, zon-
dag 8 mei, is de Tuin geopend. Ver-
ras moeder met een bezoek aan de 
rozenkas en ervaar dat iedere ro-
zensoort zijn eigen geur heeft. De 
Historische Tuin is bereikbaar via de 
brug aan het Praamplein. Kijk voor 
actuele informatie op www.histori-
schetuinaalsmeer.nl 

Koken met 
Willemijn Visser

Geen verjaardag zonder taart, geen kerst zonder diner, geen 
Koningsdag zonder oranjetompouce. Aan elke feestdag lijkt 
tegenwoordig wel een eetmoment verbonden te zijn. En mijn 
innerlijke smulpaap kun je stiekem niet blijer maken dan door 
al deze tradities trouw op te volgen. Tja, totdat de weegschaal 
mijn utopie ruw verstoort natuurlijk. Ik ben namelijk niet zo ie-
mand die alles kan eten en geen grammetje aankomt. Was het 
maar waar! Verhalen over jonge moeders waarbij de kilo´s er-
van afvliegen omdat ze de hele dag achter hun kinderen aan-
rennen? Euh nee, daar herken ik me niet in. Gelukkig ben ik bij 
machte om een en ander aan de bron te veranderen. Gewoon 
gezonde, feestelijke recepten bedenken. Zoals deze zeer sma-
kelijke doch verantwoorde kwarktaartjes met verse aardbei-
en, mmm. Echt iets om je moeder blij mee te maken aanko-
mende zondag

Ontbijt, tussendoortje, 
dessert voor 2 personen
Bereiding: 20 minuten 
In de koelkast: 4 uur

Dit heb je nodig:
Voor de bodem:
- 6 el muesli (van goede kwali-

teit)
- 2 el zonnebloemolie
- 1 el ahornsiroop

Voor de vulling:
- 200 g 0% Griekse yoghurt
- 150 g Hollandse aardbeien
- 1 rijpe banaan
- 4 blaadjes gelatine
- 1 tl ahornsiroop
- 1 tl vanille-extract

En verder:
- 2 hartvormige bakblikjes 
 (11 cm doorsnede)
- bakpapier
- staafmixer

Zo maak je het:
-  Eerst de bodem: Schep de 

muesli op een grote snijplank 
en hak met een scherp koks-
mes met name de nootjes en 
rozijntjes fijn.

-  Meng de muesli in een kom-
metje met de ahornsiroop en 
de zonnebloemolie.

-  Bekleed de bodem van de 
bakblikjes met een royaal 
stuk bakpapier en klem de 
vormpjes daarna weer vast. 
Door het bakpapier gaan ze 
straks niet lekken.

-  Verdeel de muesli over de 
twee vormpjes en druk aan 
met de bolle kant van een le-
pel.

-  Nu de vulling: week de gelati-
ne in een kommetje met koud 
water. 

-  Hou twee aardbeien apart en 
pureer de rest. Giet de puree 
over in een steelpannetje en 
verhit op een klein vuurtje.

-  Knijp de gelatine uit en doe 
bij de warme aardbeienpu-
ree. Roer totdat alle gelatine 
is opgelost en draai het vuur 
uit.

-  Doe kwark, vanille-extract, 
ahornsiroop, banaan en de 

Gezonde kwarktaartjes 
met aardbeien

aardbeienpuree in een maat-
beker en pureer tot een 
mooie gladde roze massa.

-  Zet de maatbeker 10 minuten 
in de koelkast tot deze een 
beetje lobbig wordt. Verdeel 
daarna over de twee vorm-
pjes en zet deze minimaal 4 
uur in de koelkast.

-  Kwarktaartjes helemaal op-
gesteven? Snij de randjes 
voor serveren los en garneer 
met de verse aardbeien.

Oja:
-  Deze kwarktaartjes kun je 

prima eten als ontbijt. Als 
ontbijt?! Ja, echt.

-  Hou je niet zo van aardbeien? 
Ander fruit gebruiken kan na-
tuurlijk ook. 

-  Gebruik voor het maken van 
de bodem echt goeie mue-
sli. Ik vind die van de biowin-
kel erg lekker: juiste hoeveel-
heid noten en zaden en niet 
gezoet met ananassap o.i.d. 
(zoals die in de supermarkt 
vaak wel).

- Geen ahornsiroop in huis? 
Honing is ook prima.

-  Geen hartvormige bakblik-
ken? No stress, bij Hema of 
Albert Heijn kun je ook klei-
ne, ronde bakblikjes vinden.

-  Het is wel zo handig om 
vormpjes te gebruiken waar-
van je de bodem los kunt klik-
ken, anders krijg je de kwark-
taartjes er niet heel uit. 

Willemijn Visser van de websi-
te www.whatsthatsmell.nl houdt 
van koken, eten en lezen. Eens 
per maand schrijft zij een recept 
voor deze krant dat past bij de tijd 
van het jaar. 

Bij het bestuur van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart zit de stemming 
voor 7 mei er al goed in!

Zaterdag Kudelstaartse veiling!
Ruim 300 kavels onder de 
hamer in het Dorpshuis
Kudelstaart - De bestuursleden 
en vrijwilligers van de stichting Ku-
delstaart voor Kudelstaart hebben 
weer prachtige aanbiedingen voor 
de veiling van zaterdag 7 mei in het 
Dorpshuis van Kudelstaart verza-
meld. De teller staat momenteel op 
ruim 300 kavels die onder de hamer 
van veilingmeesters Gert Ubink en 
Dick Venema zullen komen. 

Elk wat wils
Tijdens de veilingavond komen pro-
ducten en diensten in alle hoeveel-
heden langs: Van een big bag speel-
zand, via twee uur strijken en drie 
helleborus planten, vier uur Fran-
se les, vijf kuub zand tot zes wijn-
glazen. Om niet te vergeten: yoga-
les voor maximaal acht kinderen en 
van tien keer auto wassen via een 
24-delige serviesset tot honderd 
consumpties met zaal, geluid en DJ 
in het Dorpshuis.
Verder komt er een heel alfabet on-
der de hamer: een APK-keuring, 
Broedhok, Chocoladefondue, Diner 
voor 2 personen, Elektrische tan-
denborstel, Frietzakhouder, Grill-
plaat, Hogedrukspuit, I-pad hoes, 
Jumbokruik, Kussenset, Loopfiets, 
Muziekles voor 1 jaar, Orchideeën, 
Paling, Ringsleutelset, Sinterklaas 
en Zwarte Piet-bezoek, Viltstiften, 
Wokgasbrander en een Zaklan-
taarnset. En van alles daar tussenin!

Rozen voor moeder
Omdat de veiling duurt tot de klei-

ne uurtjes van de moederdagzon-
dag, zullen weer kleurrijke en geu-
rige boeketten bloemen en zeventig 
bossen rozen worden aangeboden. 
Mooie binnenkomers voor de Moe-
derdag! Ook aan de kinderen is ge-
dacht. Zo zijn er onder meer spellen, 
een grote kindertractor, een ham-
sterkooi, kabouter, een halve dag 
kinderfeestje in een kielboot, een 
slee, konijnenhok of een jaar mu-
ziekles voor een kind of een teddy-
beer.

Website en Facebook
De kavellijst staat vanaf vandaag op 
de website: www.veilingkudelstaart.
nl. Daarmee kunnen bezoekers 
van deze gezellige avond (aanvang 
20.00 uur en inloop vanaf 19.45 uur) 
zich vooraf een beeld vormen over 
kavels waar ze belangstelling voor 
hebben. Deze informatie is ook via 
facebook te vinden: www.facebook.
com/veilingkudelstaart 

Bijdragen
Lokale verenigingen en clubs kun-
nen in aanmerking komen voor een 
bijdrage uit de opbrengsten uit de 
veiling. Aanvragen voor financië-
le ondersteuning van goed onder-
bouwde projecten kunnen tot 6 mei 
worden ingediend via een formulier 
op de website. Los van de aanvra-
gen voor concrete projecten, keert 
Kudelstaart voor Kudelstaart ook 
standaardbedragen uit aan jubile-
rende clubs. 

Theaterhart
Aalsmeer - Zaterdag kwam ik te-
rug van een weekje zon, maar de 
kermis kon niet kouder zijn bij 
thuiskomst; in mijn mailbox een be-
richt van Peter van Eick, de direc-
teur van het Crown theater waar 
ik vrijwilliger ben, met de mede-
deling dat we definitief géén zes-
de seizoen krijgen. Al vier jaar ben 
ik bezig voor het theater. Eerst een 
jaar alleen de persberichten voor de 
Nieuwe Meerbode, maar de laatste 
drie seizoenen actief als lid van het 
marketingteam. En dat is, uhh was, 
ontzéttend leuk vrijwilligerswerk. 
Mijn taak was onder andere dus de 
pers, waarover straks meer, maar 
ook berichten schrijven voor social 
media, waaronder Facebook, Twit-
ter en sinds kort Instagram, promo-
ties bedenken voor het stimuleren 
van de kaartverkoop, voorstellingen 
begeleiden als PM-er en overige 
marketingwerkzaamheden. Twee-
wekelijks kwamen we bij elkaar in 
de Ron Brandstederzaal met onge-
veer tien mensen. Allemaal mensen 
met een theaterhart. Ik zal mijn col-
lega’s gaan missen, want natuurlijk 
was het werk, maar we deelden ook 
veel gezelligheid met elkaar. Heer-
lijk brainstormen en gaan voor het-
zelfde doel; die theaterzaal vol zien 
te krijgen keer op keer. Aan de ene 
voorstelling moesten we harder 
trekken dan aan de andere, maar 
daar zagen wij allen een uitdaging 
in. Mijn taak was ook om interviews 
af te nemen met artiesten die in 
de theaterproducties speelden. Zo 
heb ik menig bekende Nederlan-
der mogen spreken, meestal telefo-
nisch. De eerste die ik belde, dat zal 
ik nooit vergeten, was Martin Gaus, 
je weet wel, die van de Natte Neu-
zen Show en Dierenmanieren. Ik 
draaide zijn nummer en hing voor-

M iranda’s
omentenm dat ie overging direct op. Wat was 

dat nou? Zenuwen? Ja, daar leek 
het op. ‘Kom op, Miran’, vermaan-
de ik mezelf. ‘Doe niet zo suf’. Toch 
best eng vond ik het. Hoe zal zo’n 
BN-er reageren, waarschijnlijk kort-
af, geen tijd en misschien stel ik wel 
heel stomme vragen, of slaat mijn 
stem over. Dat nerveuze gedoe was 
eens en nooit meer, want hij bleek, 
net als zovelen die volgden, ontzet-
tend geduldig en gaf antwoord op al 
mijn, vooraf opgeschreven, vragen. 
Zo heb ik Ali B gesproken, Vincent 
Croiset, de knappe Rick Engelkes, 
Grand van Forsyth, Jan Keizer (van 
BZN), Jan Dulles (een van de 3JS), 
Mariska van Kolck, Sabrina Star-
ke, Peter Tuinman, Jochem van Gel-
der, zangeres Do (die zelfs nog even 
bij me aanschoof in het Weekend-
magazine op Radio Aalsmeer), Si-
ta, Joep Onderdelinden, Wouter Ha-
mel en zelfs Ivo Niehe. En dat is ze-
ker nog niet alles. Ik mocht ieder-
een die op dat podium ging staan 
het hemd van het lijf vragen en daar 
schreef ik dan lekker over. En dat las 
jij dan lekker in de Meerbode onder 
de rubriek ‘Theatertip’ of elders in 
de pers. Had ik al gezegd dat ik dat 
ontzettend leuk vond om te doen? 
En dat ga ik nu allemaal missen! 
Zo ontzettend jammer. Ik val heus 
niet in een zwart gat hoor, vind vast 
weer ander nuttig vrijwilligerswerk, 
maar hoop zo dat een doorstart er 
ooit toch nog van komt.. Donder-
dag ga ik in ieder geval nog gezel-
lig met mijn ouders naar de voor-
stelling ‘Yes, we meet Again’, zon-
dag ga ik met al mijn collega’s swin-
gen bij ‘Soul of Motown’ (voor bei-
de voorstellingen zijn nog kaarten!), 
half mei komen we als marketingte-
am nog een keer bij elkaar (dit keer 
niet om de puntjes op de i te zet-
ten, maar om er een punt áchter te 
zetten) en dan hebben we met el-
kaar ook nog de jaarlijkse barbecue, 
die dit keer het galgenmaal blijkt te 
zijn. We gaan lol maken met elkaar, 
heus wel, maar ik moet eerlijkheids-
halve zeggen dat mijn theaterhart 
huilt.. Dag Crown, dag lieve colle-
ga’s.. Snik.
Miranda Gommans

Mooi winkelpand zoekt 
enthousiaste ondernemer
Aalsmeer - Het Centrum heeft dui-
delijk een ‘opkikker’ nodig. Er is be-
hoefte aan nieuw ondernemers-
bloed. Liefst acht panden, waarvan 
zeven in de Zijdstraat, staan te huur. 
Sinds januari hebben de gemeen-
te en het Ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer de krachten gebundeld en 
zetten gezamenlijk hun schouders 
achter de leegstand. Zo is nu een 
acquisiteur aangesteld om nieu-
we ondernemers naar het centrum 
te trekken. Saskia Rill is haar naam 
en zij helpt geïnteresseerde onder-
nemers een geschikt winkelpand te 
vinden. Dat doet ze door het over-
zicht te bieden van de beschikba-
re ruimtes en het contact te leggen 
met makelaars en eigenaren en de 
gemeente. Zij kan ook helpen met 
het aanvragen van de juiste vergun-
ningen. Daarnaast is zij zelf ook ac-
tief op zoek naar ondernemers die 
een onderneming willen starten in 
de Zijdstraat of Marktstraat, want 
ook hier staat een winkel of kan-
toorpand te huur. In de Zijdstraat 
bestaat de keuze uit zeven panden 
in uiteenlopende groottes en ver-
schillende huurprijzen. Onlangs zijn 
uitnodigende affiches opgehan-
gen op de ruimtes die te huur staan. 
Geen ‘saaie’ bordjes met de tekst te 

huur, maar posters met fraaie tek-
sten als onder andere ‘mooi win-
kelpand zoekt enthousiaste on-
dernemer’ en daarbij www.kans-
rijkaalsmeer.nl. Een geweldig initia-
tief, maar er is meer nodig. De Zijd-
straat heeft prachtige panden, maar 
er is achterstallig onderhoud aan de 
bestrating, het meubilair en de ver-
lichting zijn toe aan een nieuw, mo-
dern jasje en wat vaker een bezem 
door de straat is ook geen overbo-
dige luxe. Kansrijk is Aalsmeer ze-
ker wel. Het kan zich met haar per-
soonlijke en unieke winkels onder-
scheiden van ‘buren’ als Amstelveen 
en Hoofddorp, waar grote winkelke-
tens voornamelijk de dienst uitma-
ken. Op ontdekking in het ’knusse’ 
Aalsmeer, maar natuurlijk wel graag 
met meer (jonge) ondernemers, die 
dit beeld willen verstevigen. Geïnte-
resseerd als nieuwe (horeca) onder-
nemer? Neem dan contact op met 
Saskia Rill via 06-22203743 of stuur 
een mail naar saskiarill@icloud.
com. 
Overigens is sinds afgelopen maan-
dag 2 mei één winkel weer gevuld. 
In het reisbureau, dat vorig jaar ver-
huisd is naar het nieuwe pand naast 
de Binding, is nu een kapper geves-
tigd. 

Stichting is strijdbaar en gaat door!
Peter en Ap van Crown:
“Het kwam onverwacht”
Aalsmeer - Directeur Peter van 
Eick en voorzitter Ap Eigenhuis van 
het Crown Theater: “Het kwam on-
verwacht, aangezien het program-
ma voor het volgende seizoen al bij-
na definitief was.” Alle vrijwilligers, 
sponsoren en leden van de busines-
sclub van Stichting Crown Theater 
Aalsmeer kregen afgelopen zater-
dag een nare mededeling per mail. 
Het theater krijgt geen zesde sei-
zoen. Directeur Peter van Eick en 
voorzitter Ap Eigenhuis zijn (samen 
met het bestuur en een aantal vrij-
willigers) achter de schermen druk 
bezig met het zoeken naar oplossin-
gen en worden van de week geïn-
terviewd door deze krant. We vroe-
gen hen om een eerste korte reac-
tie: “We hebben een prima seizoen 
met gemotiveerde vrijwilligers, leu-
ke voorstellingen en stijgende aan-
tallen bezoekers. Het theater leeft 

in Aalsmeer. We kunnen de reke-
ningen betalen uit de omzet van de 
voorstellingen en de sponsorgel-
den. Dan is het een enorme teleur-
stelling om te horen dat we volgend 
seizoen moeten gaan betalen om de 
theaterzaal te huren. Dat kost an-
derhalve ton en die hebben we niet. 
Dus helaas geen gebruikelijk pro-
gramma voor 2016-2017. Maar be-
stuur en vrijwilligers van de Stich-
ting Crown Theater zijn strijdbaar en 
we gaan door. We kijken al naar al-
ternatieven voor voorstellingen (en 
de locatie) en we gaan brede steun 
zoeken bij bewoners en gemeente-
raad.” Ook de meningen van bezoe-
kers op de Facebookpagina van het 
theater liegen er niet om en gaan 
van ‘zonde’, ‘erg’, ‘jammer’ tot ‘een 
groot verlies voor Aalsmeer’. Volgen-
de week meer nieuws.
Door Miranda Gommans

PCOB naar Hillegom, Den 
Haag en Scheveningen
Aalsmeer - Op donderdag 21 april 
om 9.00 uur stond de bus klaar voor 
een dagtocht van de PCOB naar 
de kwekerij van John Warmerdam 
in Hillegom. Na een hartelijke ont-
vangst en koffie met gebak, werd 
uitgelegd wat er op het program-
ma stond. De PCOB leden moch-
ten een eigen decoratie met schel-
pen maken in een glazen potje. 
Ook was er veel te zien in de win-
kel en de vetplanten in de kas. Na 
de lunch vertrok de bus weer rich-
ting Den Haag, onderweg werd ge-
noten van de bollenvelden. In Den 
Haag is een prachtige rondvaart van 
twee uur gemaakt door de Haagse 

grachten. De gids kon veel vertellen 
over de gebouwen en de vele am-
bassades die daar zijn. Er moest ve-
le keren gebukt worden voor de la-
ge bruggen. 
Als afsluiting is de bus naar Sche-
veningen gereden om de PCOB le-
den te laten genieten van een af-
sluitend diner aan de boulevard met 
uitzicht op zee. Om half zeven weer 
huiswaarts waar de groep om on-
geveer kwart voor acht arriveerden. 
Mede door het prachtige weer kan 
terug gekeken worden op een ge-
slaagde dag. Jannie, Lieke en Peter 
laten weten het geweldig naar hun 
zin te hebben gehad. 

Aardig, aandacht en respect
Stichting Fedeli: ‘Mensen 
verbinden en inspireren’
Aalsmeer - Het is altijd leuk om 
mensen te leren kennen of beter te 
leren kennen, met elkaar van ge-
dachten te wisselen, te bekijken of 
je iets voor een ander kunt doen. 
Stichting Fedeli biedt hiervoor met 
haar activiteiten de mogelijkheid. 
Iedereen mag aanschuiven. Terwijl 
de koffie pruttelt, de versgebakken 
taart langzaam afkoelt, is er aan ta-
fel (h)erkening in de verhalen van 
andere mensen en hun levens. Door 

te praten en te delen kunnen eer-
lijke, levendige en soms diepgaan-
de gesprekken spontaan ontstaan. 
Want hoe fijn is het niet in het druk-
ke en kille leven van alledag je ver-
haal kwijt te kunnen. Ook is de kof-
fietafel een hartverwarmende plek 
voor iedereen die wel wat troost en 
bemoediging kan gebruiken. Ge-
woon een beetje aandacht. Zo-
maar onverwacht een beetje liefde 
en aandacht van en voor een onbe-

kende medemens. Het kan je leven 
veranderen.
De vrijwilligers van Fedeli organise-
ren activiteiten om mensen met el-
kaar te verbinden en te inspireren. 
Een beetje aardiger zijn, elkaar aan-
dacht schenken, respect tonen, to-
leranter worden en vooroordelen 
laten varen. Met deze verbindende 
activiteiten hoopt de groep te be-
reiken dat de aandacht voor elkaar 
meer vanzelfsprekend wordt. Doel-
groep is elk mens, jong, oud en al-
les er tussenin. Net verhuisd en ken 
je nog weinig mensen in je nieu-
we woonplaats? Geen werk en het 
gevoel een beetje geïsoleerd te ra-
ken? Ben je al wat ouder en kom 
je niet meer zo makkelijk onder de 
mensen? Sta je er alleen voor met 
je kinderen en kom je niet makke-
lijk de deur uit om contacten te ma-
ken? Heb je een dierbare verloren 

en ben je eenzaam? Fedeli geeft de 
mogelijkheid anderen te ontmoeten, 
ervaringen uit te wisselen en waar 
nodig elkaar te steunen. En natuur-
lijk ben je ook van harte welkom als 
je gewoon je medemens een warm 
hart toedraagt en het fijn vindt met 
anderen iets te delen. Op zondag 22 
mei houdt Fedeli een Lazy Sunday 
Afternoon borrel van 16.00 tot 18.30 
uur en op woensdag 1 juni een bab-
belkoffie van 10.00 tot 12.00 uur.
De activiteiten vinden plaats in 
Ringvaartzijde 52. Om de kosten te 
dekken wordt een kleine eigen bij-
drage gevraagd. Voor de babbelkof-
fie is dit minimaal 2 euro en voor de 
Lazy Sunday Afternoon borrel mini-
maal 4,50 euro. Graag aanmelden 
via debby@fedeli.nl of helen@fe-
deli.nl of telefonisch: 06-53801380. 
Zie ook de website en onze face-
bookpagina. 
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Pinksteren 
Op zondag 15 mei, 1e Pinksterdag is wijkpunt ‘Voor Elkaer’  geopend 
van 14.30 - 16.30 uur. Op maandag 16 mei, 2de Pinksterdag is wijkpunt 
‘Voor Elkaer’  geopend van 10.00 - 13.30 uur voor een gezellige ochtend 
met een pinksterslof. Maaltijden voor onze vaste gasten gaan via Tafeltje 
Dek Je. De keuken is deze dag gesloten. Het ontmoetingscentrum en 
inloopcentrum zijn deze dagen gesloten. 

Thema avond in Wijkpunt ‘Voor Elkaer´
Op vrijdag 20 mei is er weer een thema avond. Deze avond is de beurt 
aan het “ ‘T WITTE GOUD”. Heerlijke asperges van het lokale bedrijf Asper-
gehof Noordam, in Woubrugge. Asperges van de beste kwaliteit. Een 
heerlijke delicatesse voor de echte liefhebber! U bent van harte welkom 
op deze gezellige en heerlijke culinaire avond. De prijs voor dit  “Gouden” 
menu is  € 19,50 p.p. Aanvang van deze avond is 17.30 uur. Voor reserve-
ringen kunt u bellen met Wijkpunt ‘Voor Elkaer’ tel: 0297- 820979.  

Creatieve middag in Wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 17 mei is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige creatieve mid-
dag in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen met 
het maken van een gelamineerd windlicht. De materialen zijn aanwezig, 
mocht u uw werk willen meenemen dan vragen we een bijdrage van 6 
euro. Dit is incl. koffie of thee.Voor meer informatie kunt u bellen met de 
gastvrouwen 0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Donderdag 12 mei Totaal Vitaal in het inloopcentrum
Kom eens kijken bij Totaal Vitaal in het inloopcentrum aan de Kanaal-
straat 12. Totaal Vitaal is een beweegprogramma voor lichaam en geest, 
speciaal voor senioren die mentale en fysieke fitheid willen behouden. 
Er wordt gebruik gemaakt van muziek en hersengymnastiek. 

Op donderdag 12 mei houden wij een open inloopochtend. U bent 
van harte welkom vanaf 10.00 uur. De activiteit duurt tot 12.30 uur. 

Totaal Vitaal is ook in Kudelstaart, wijkpunt 
‘Voor Elkaer’ op de vrijdagochtend 

vanaf 10.00 uur. Voor informatie 
06 22468574

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Zaterdag Geraniummarkt 
en braderie in Centrum
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
7 mei vindt de jaarlijkse Geranium-
jaarmarkt weer plaats in het Cen-
trum. Op het Raadhuisplein staat de 
Geraniummarkt en in de Zijdstraat 
vindt een braderie plaats. De Ge-
raniummarkt en de braderie duren 
van 9.00 tot 17.00 uur. 

Geraniummarkt 
Onder het toezicht oog van het 
beeld van Flora, godin van de lente 
en de bloemen dat op een tien me-
ter hoge sokkel staat voor het ge-
meentehuis, wordt op het Raadhuis-
plein de Geraniummarkt georga-
niseerd door de afdeling Aalsmeer 
van de KMTP. Vijfentwintig kwekers 
en bedrijven bieden diverse produc-
ten aan voor de tuin zoals Gerani-
ums maar ook andere eenjarige en 
vaste planten, siergrassen en knol-
len. Dit jaar is er ook weer een ruil-
markt voor al uw teveel gezaaide 
planten bij de stand van de KMTP. 
De Historische Tuin is natuurlijk ook 
aanwezig met hun prachtige plan-
ten die ’s morgens vroeg per praam 
aangevoerd worden. 

Braderie 
In de Zijdstraat wordt net als voor-
gaande jaren een uitgebreide bra-
derie gehouden. Naar verwachting 
staan er ongeveer tachtig kramen 
opgesteld in de Zijdstraat en op het 
Molenplein. Op de markt vindt u on-

der andere kleding, sieraden, kra-
len, horloges, portemonnees, boe-
ken, snoep en ander lekkers. Naast 
de vele standwerkers zijn ook win-
keliers en verenigingen vertegen-
woordigd met een kraam. Bij de di-
verse horecazaken in het centrum 
zijn voldoende mogelijkheden voor 
een drankje en allerlei lekkernijen. 

Parkeren en bereikbaarheid
Naast het Praamplein en het Drie 
Kolommenplein (2 uur gratis par-
keren maar denk aan uw blau-
we schijf) kunt u ook parkeren in 
de parkeergarage van TV Studio’s 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. 
Komt u met de boot? Dan kunt u 
aanmeren bij de passantenhaven 
aan het Praamplein dat bereikbaar 
is vanaf de Ringvaart ter hoogte van 
Zorgcentrum Aelsmeer of aan de 
Kolenhaven, achter watersportver-
eniging Nieuwe Meer. 

Kika Kinderkankerfonds
Bij de Kika stand op de Geranium-
markt staan de Kika Koeriers de he-
le dag klaar om uw aankopen te-
gen een kleine vergoeding per bak-
fi ets naar uw geparkeerde auto te 
brengen. Woont u in Aalsmeer, dan 
brengen zij uw aankopen zelfs thuis! 
Alle opbrengsten van de Kika Koe-
riers komen ten goede aan het Kika 
Kinderkankerfonds. Voor meer in-
formatie: www.aalsmeercentrum.nl

Tuincentrum Coen van Dijk: 
Specialist in perkplanten
Nieuwveen - Liefhebbers van tuin-
aanleg en onderhoud van hun ei-
gen tuin opgelet! Zowel in de Ron-
de Venen, Uithoorn en Aalsmeer 
vindt u natuurlijk goede tuincentra, 
maar wie eens wat verder wil kij-
ken om zich te oriënteren of er nog 
meer moois is, moet dat beslist eens 
doen bij Tuincentrum Coen van Dijk 
aan het Nieuwveens Jaagpad 7A te 
Nieuwveen. Het is per auto goed 
bereikbaar en gelegen aan de weg 
langs de Amstel tussen de Vrou-
wenakkersebrug en Nieuwveen. 
Een 2 ha groot tuincentrum binnen 
en buiten dat al 20 jaar op die locatie 
is gevestigd. Het biedt een gewel-
dig assortiment aan alles wat groeit 
en bloeit voor uw tuin, zoals perk-
planten - waaronder een breed sca-
la aan zomerbloeiers en meer dan 
350 soorten vaste planten, zaden, 
groente- en kruidenplanten (bies-
look, citroenmelisse, dragon, laven-
del, munt, rozemarijn, valeriaan, tijm, 
salie, oregano, hysop, maggie, platte 
peterselie, krulpeterselie enz.), fruit-
bomen, vormbomen, laanbomen, 
coniferen, buxusbollen, olijfbomen, 
dak platanen, heesters, graszoden, 
bloembollen enzovoort. Een lust om 
naar te kijken en vooral te beleven! 
Waarvoor u hier niet terecht kunt 
zijn snijbloemen, kamerplanten, pa-
rasols, barbecues en tuinmeubilair. 
Van Dijk heeft zich duidelijk uitslui-
tend in tuinplanten gespecialiseerd.

Enorm en divers assortiment
“Wij hebben een vast team van me-
dewerkers dat onze klanten uitge-
breid kan adviseren over de keuze 
van hun planten voor de tuin en de 

aanleg ervan. Ons tuincentrum heeft 
een enorm en divers assortiment 
tuinplanten op voorraad. Dat is on-
ze kracht en daarin onderscheiden 
wij ons,” laat Coen van Dijk weten. 
“We betrekken onze planten recht-
streeks bij kwekers uit binnen- en 
buitenland. Ieder jaar gaan we zelf 
in Italië op zoek naar de mooiste 
olijfbomen, vijgen en andere uniek 
materiaal uit Italië wat het ook in 
ons klimaat goed doet. Hebben we 
iets niet op voorraad, dan proberen 
we dit binnen enkele dagen in huis 
te hebben. Niet alleen heel veel par-
ticulieren uit de verre omtrek zijn bij 
ons vaste klant, maar ook 150 ho-
veniers en eigenaren van sommige 
tuincentra kopen regelmatig bij ons 
in,” aldus Coen. Voor de liefhebbers 
heeft het tuincentrum een groot as-
sortiment aan zaden van Royal Sluis 
en tevens treft men op het terrein 
een sfeervolle winkel aan, vol met de 
mooiste landelijke woon- en tuinde-
coratie en accessoires, zoals man-
den, potten, schalen, zinken voor-
werpen, zepen, kransen, windlich-
ten en lantaarns, tekstborden en la-
bels, vogelhuisjes en noem maar op. 
Verder is er ook een grote keuze uit 
geurkaarsjes (Scentchips) en unie-
ke plantenbakken, alles dagelijks in 
eigen beheer vers opgemaakt, voor 
zowel binnen als buiten. Hier vindt 
u zeker wat voor Moederdag!....Tuin-
centrum Coen van Dijk heeft rui-
me gratis parkeermogelijkheid. Men 
kan op het terrein zowel binnen als 
buiten vrijblijvend rondkijken. Meer 
weten? Kijk op de website www.
coenvandijk-tuinplanten.nl.

Zaterdag in stand in Zijdstraat
Racen voor KWF Aalsmeer
Aalsmeer - Het bestuur van KWF 
Aalsmeer staat aanstaande zater-
dag 7 mei met een kraam op de 
voorjaarsmarkt. In tegenstelling tot 
andere exposanten wordt er niets 
verkocht, maar staat er in de stand 
in de Zijdstraat een autoracebaan 
voor kinderen waarmee ze kunnen 
racen voor het KWF. Verder hoopt 
het bestuur in contact te komen met 
mensen die misschien in de toe-
komst willen helpen Want ideeën 
heeft het bestuur genoeg, maar de 
nodige handen worden gemist om 
deze leuke plannen te realiseren. 
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen 
voor één euro op de racebaan een 
aantal pogingen doen om een snelle 
rondetijd op het scorebord te zetten, 
uiteraard mogen ze eerst eventjes 
oefenen. Op een groot bord worden 
de snelste rondetijden bijgehou-

den. Oudere kinderen en/of volwas-
senen die nog weer even ‘jong’ wil-
len zijn, mogen voor twee euro aan 
de knoppen zitten. Uiteraard komt 
de opbrengst geheel ten goede aan 
het KWF. In de kraam van het KWF 
bij het bankgebouw in de Zijdstraat 
staan enkele bestuursleden en an-
dere vrijwilligers om belangstellen-
den te woord te staan over de KWF 
afdeling Aalsmeer. KWF Aalsmeer 
is benoemd tot ‘brede afdeling’, dat 
wil zeggen dat er naast de jaarlijk-
se collecte ook nog andere activi-
teiten ontplooid worden om geld in 
te zamelen voor kankeronderzoek. 
Graag lichten de bestuursleden hun 
toekomstplannen toe en hopen dat 
u enthousiast wordt en wil steunen 
bij de realisatie van alle plannen. Al 
is het maar voor een paar uurtjes 
per jaar!

Van 7 tot en met 15 mei
Coffee Breaks in Aalsmeer 
tijdens Fair Trade week
Aalsmeer - Samen laten zien hoe 
belangrijk het is om het hele jaar 
Fairtrade koffi e te drinken. Want 
zo worden de boeren gesteund en 
de toekomst van één van de popu-
lairste dranken van Nederland be-
schermd. De Werkgroep FairTrade 
Gemeente Aalsmeer organiseert 
daarom, samen met veel organisa-
ties en personen in de hele wereld, 
van 7 tot en met 15 mei de moge-
lijkheid om coffee breaks te hou-
den. U kunt dit doen door de bon 
uit deze krant te knippen en naar de 
in de andere advertentie opgegeven 
adressen te gaan en gezamenlijk 
met zoveel mogelijk mensen koffi e 
te drinken tegen een gereduceer-
de prijs. Extra bonnen zijn op deze 
adressen aanwezig.

Meeste koffi e ter wereld
Met 50 miljoen koppen koffi e per 
dag drinken Nederlanders de mees-
te koffi e ter wereld. Wanneer al deze 
koffi e volgens Fairtrade voorwaar-
den verhandeld zou zijn, zouden de 
koffi eboeren per dag 170.000 meer 
ontvangen dan nu het geval is, stelt 
Stichting Max Havelaar. Dit is 62,5 
miljoen euro per jaar. “Koffi ebran-
ders die met het Fairtrade keurmerk 
werken betalen een extra ontwik-
kelingspremie aan de boerenorga-
nisatie. Als we meer Fairtrade kof-
fi e gaan branden en drinken stijgt 
de hoeveelheid ontwikkelingspre-
mie. Deze extra inkomsten hebben 
zij hard nodig, zeker nu hun koffi e-
productie te lijden heeft onder de 
effecten van klimaatverandering”, 
aldus directeur Peter d’Angremond. 
Om aandacht te vragen voor grote 
uitdagingen waar koffi eboeren we-
reldwijd mee kampen organiseert 
de stichting samen met Fairtrade or-
ganisaties in 20 landen van 7 tot en 
met 15 mei de Fairtrade Challenge.

Klimaatverandering is een serieu-
ze bedreiging voor de wereldwij-
de koffi eproductie en het bestaan 
van koffi eboeren. Zij zien hun inko-
men langzaam verdampen en zijn fi -
nancieel nauwelijks in staat om zich 
te weren tegen de gevolgen. Daar-
naast dalen de wereldmarktprijzen 
voor koffi e en liet onderzoek van het 
Deense onderzoeksbureau Dan-
Watch onlangs zien dat slavenar-
beid helaas nog steeds voorkomt in 
de koffi e-industrie. De harde reali-
teit voor boeren staat in schril con-
trast met de vanzelfsprekendheid 
waarmee Nederlanders hun dage-
lijkse kop koffi e drinken. De och-
tend is voor de meeste mensen 
het favoriete koffi emoment en 40% 
geeft aan dankzij de warme drank 
productiever te zijn op het werk, zo 
blijkt uit onderzoek van Q&A Re-
search & Consultancy. Maar hoe 
vanzelfsprekend is een kop koffi e 
als mensen niet bereid zijn om er 
een duurzame en eerlijke prijs voor 
te betalen? Meer informatie is te 
vinden op www.maxhavelaar.nl en 
www.fairtradegemeenten.nl

Wat kun je zelf doen? 
Organiseer ook een Fairtrade coffee 
break voor vrienden, familie of colle-
ga’s. Deel foto’s van je coffee break 
via Facebook, Twitter of Instagram 
om anderen te inspireren. Geef via 
deze site www.fairtradechallenge.
org het aantal kopjes Fairtrade kof-
fi e door dat je gedronken hebt tij-
dens de Fairtrade Week van 7 tot en 
met 15 mei. Alle koppen koffi e wor-
den bij elkaar opgeteld. Des te ho-
ger de teller komt, des te sterker is 
de boodschap voor wereldleiders: 
Via Fairtrade kunnen koffi eboeren 
ondersteund worden in hun strijd 
tegen de effecten van klimaatver-
andering. 

Biertapwedstrijd in Joppe
Aalsmeer - Vanavond, woensdag 4 
mei is er voor de zestiende keer een 
biertapwedstrijd in café Joppe in de 
Weteringstraat. De wedstrijd is spe-
ciaal bedoeld voor de Joppe gasten 
die normaal aan de andere kant van 
de bar staan maar nu wel eens wil-
len kijken of ze net zo’n mooi bier-
tje kunnen tappen als het Joppe 
personeel. Vele hebben in de vori-
ge edities al gemerkt dat dit zeker 
niet mee zal vallen en ook woens-
dagavond zal dat zeker weer het ge-
val zijn.
Er kunnen aan deze avond maxi-
maal 40 gasten deelnemen, voor ie-
dere deelnemer is er een mooi Hei-
neken t-shirt als aandenken voor 
deze leuke avond. Ook zijn er mooie 
prijzen voor de beste drie deelne-
mers. De hoofdprijs is een VIP pak-

ket voor een concert naar keuze in 
de Heineken Music Hall voor twee 
personen.
De Biertapwedstrijd begint tussen 
20.30 en 20.45 uur, wat later dan 
normaal in verband met de 4 mei 
herdenking.

Constantijn: Allemaal een steentje bijdragen

Eerste ambassadeur Fair 
Trade Gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - De Werkgroep Fair 
Trade Gemeente Aalsmeer heeft en-
kele mensen bereid gevonden om 
ambassadeur te zijn voor de Fair-
Trade Gemeente campagne. Als 
eerste het woord aan Constantijn 
Hoffscholte van het Boekhuis in 
Aalsmeer: “Graag ondersteun ik de-
ze campagne die ten doel heeft de 
eerlijke handel in de wereld te be-
vorderen. We kunnen er allemaal 
een steentje aan bijdragen dat men-
sen in ontwikkelingslanden, die niet 
dezelfde kansen hebben als wij, een 
eerlijke prijs krijgen voor hun pro-
ducten. In het Boekhuis drinken we 
bijvoorbeeld FairTrade koffi e. Be-

dankjes voor sprekers en mensen 
die ons helpen kopen we vaak in de 
Wereldwinkel. En de medewerkers 
krijgen elk jaar een kerstpakket met 
FairTrade-producten. Hoe beschei-
den deze bijdrage ook is, ik hoop 
dat het toch een klein beetje helpt 
om producenten in ontwikkelings-
landen een eerlijke prijs te bieden. 
Als ondernemer wil ik zelf ook graag 
een eerlijke prijs. Waarom zouden zij 
die dan niet krijgen?”
Volgende week komt een volgende 
ambassadeur aan het woord. Meer 
informatie over de FairTrade Ge-
meente campagne is te vinden op: 
www.fairtradegemeenten.nl.

College B & W op bezoek 
bij Voedselbank Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 28 april 
is het college van burgemeester en 
wethouders op bezoek geweest bij 
de Voedselbank in Aalsmeer. Zij kre-
gen uitleg van Koos Koelewijn en 
Jan Kwak van het bestuur van de 
Voedselbank over hoe de Voedsel-
bank werkt en wie ervoor in aanmer-
king komen. Daarbij konden de col-
legeleden met eigen ogen zien hoe 
de voedselpakketten werden klaar-
gemaakt. De Voedselbank bestaat in 
Aalsmeer sinds 2013 en helpt men-
sen die het fi nancieel moeilijk heb-
ben. De voedselpakketten zijn be-
doeld als tijdelijke hulp tot men-
sen weer op eigen benen kunnen 
staan. In Aalsmeer heeft de Voed-
selbank gemiddeld 45 klanten. Ad 
Verburg, wethouder Zorg: “Het col-
lege heeft waardering voor het werk 
van de Voedselbank en haar vele 
vrijwilligers. Gemeente en Voedsel-
bank werken goed samen om men-
sen met een zeer laag inkomen weer 
op weg te helpen. De Voedselbank 

kan zaken signaleren en cliënten 
wijzen op voorzieningen van de ge-
meente. Zo kan de gemeente men-
sen bijvoorbeeld helpen met het sa-
neren van schulden of het vinden 
van werk. De samenwerking zit hem 
vooral in goede verwijzing en in-
formatie-uitwisseling. Door samen 
te werken kunnen we mensen die 
het nodig hebben beter helpen.” De 
Voedselbank draait op vrijwilligers. 
Naast enthousiaste vrijwilligers zijn 
er in Aalsmeer tal van ondernemers 
die voedingsmiddelen naar de Voed-
selbank brengen en zelfs bewoners 
die bijvoorbeeld een deel van de op-
brengst van hun moestuin aan de 
Voedselbank afstaan. Sinds vorig 
jaar krijgt de Voedselbank ook bio-
logische groenten door de samen-
werking met Oostoogst. De Voed-
selbank Aalsmeer werkt nauw sa-
men met Voedselbanken Haarlem-
mermeer en Uithoorn-De Kwakel. 
Meer informatie op: www.voedsel-
bankaalsmeer.nl







2e katern
Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 6 
mei is er weer gewoon kaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Iedereen is van harte welkom. Van-
af 19.30 uur is de zaal open en staan 
de koffie en thee klaar. Aanvang 
kaarten om 20.00 uur. Het koppel-
klaverjassen op vrijdag 29 april is 
gewonnen door Miep Wolf en Ans 
Doeswijk met 5524 punten. Op twee 
Tonny Favie en Corry Durieux met 
5273 punten. En op drie Guda en 
Bert Kluinhaar met 5019 punten. De 
poedelprijs was voor Riet Hoekman 
en Els Vergeer met 3255 punten. De 
hoogste eer bij het jokeren was voor 
Trudy met 208 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan Corrie met 322 
punten. 

Winst voor Cock Offerman
Het marathonkaarten op zaterdag 
30 april is met ruime voorsprong 
gewonnen door Cock Offerman met 
11356 punten. Op twee Riet Lam-
mers met 9729 punten, op drie Mar-
ja van de Burg met 9722 punten, op 
vier Cor Knol met 9501 punten en 
op vijf Nel Spaargaren met 9444 
punten. De poedelprijs was voor 
Janna Eveleens met 7754 punten.

9 Jubilarissen bij 40 jarige 
Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdagavond 28 
april is de laatste competitieavond 
van het seizoen gespeeld bij Sjoel-
vereniging Aalsmeer. Jos Mulder, 
voorzitter van de ANS (Algemene 
Nederlandse Sjoelbond) was te gast 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Hij heeft een toespraak gehouden 
ter gelegenheid van het jubileum 
van Sjoelclub Aalsmeer. De vereni-
ging bestaat namelijk 40 jaar. Bij-
zonder is dat liefst negen leden al 
vanaf de oprichting lid zijn van de 
Sjoelclub. Al veertig jaar en daar-
voor zijn zij in het zonnetje gezet.

Het begin
Nadat de buurtverenigingen steeds 
minder in de cafe’s terecht kon-
den en men graag de sjoelsport wil-
de blijven beoefenen, werd er op 17 
mei 1976 een vergadering belegd in 
wijkgebouw het Middelpunt om tot 
de oprichting van een sjoelclub te 
komen. Aan het einde van de avond 
was er een sjoelclub opgericht met 
een 60-tal leden, die zich opgege-
ven hadden. Het eerste bestuur be-
stond uit Helen Conijn (voorzitster), 
Jan Wijnberg (secretaris), Klaas de 
Vries (penningmeester) en de leden 
Joop van Leeuwen en Jac. Jongkind. 
De bedoeling was om in het najaar 
met de speelavonden te starten in 
het Middelpunt. Deze locatie is in 
de loop van de zomer verschoven 
naar wijkgebouw ‘t Anker vanwege 
het groeiende aantal leden. Op de-
ze locatie groeide de vereniging uit 
tot bijna honderd leden en werd de 
ruimte in ‘t Anker wat aan de krap-
pe kant. Dus ging men op zoek naar 
een plek met meer ruimte. Deze 
werd gevonden in De Oude Veiling 
en hier ging men goed van start, 
maar liep het ledental langzaam te-
rug. De ruimte werd te groot, door-

dat het ledental zakte door leeftijd, 
tijdsdruk, overlijden en andere spor-
ten. Een nieuwe start werd gemaakt 
in het Dorpshuis in Kudelstaart, de 
plek waar nu nog steeds met veel 
plezier en inzet gesjoeld wordt. 

Oprichting ANS
Er waren ook plannen om een lan-
delijke vereniging op te richten om 
de sjoelsport te stimuleren. Op 14 
mei 1977 zag de ANS (Algeme-
ne Nederlandse Sjoelbond) het le-
venslicht, een jaar na de oprichting 
van Sjoelclub Aalsmeer. In decem-
ber 1977 is het eerste bondblad uit-
gegeven en heeft tot 2 jaar geleden 
bestaan. In 1978 is er nog een po-
ging gedaan om ook in Kudelstaart 
een sjoelclub te starten, maar na 
een oproep in de krant en één wed-
strijd in de Gouden leeuw is dit een 
stille dood gestorven. Op dit mo-
ment telt de sjoelclub tussen de 
40 en 45 leden, die bijna altijd voor 
ruim 90 procent aanwezig zijn. Een 
deel ervan zijn zeer fanatieke wed-
strijd-sjoelers, de anderen doen het 
puur voor het plezier en de gezel-
ligheid.

Toppers
In al deze jaren heeft Sjoelclub 
Aalsmeer vele kampioenschappen 
gewonnen en veel sjoelers heb-
ben tot de top van Nederland be-
hoord. Tegenwoordig houden ze 
nog steeds rekening met de spelers 
van Sjoelclub Aalsmeer. Petra Hou-
weling werd vorig jaar derde op het 
NK en bij het afgelopen WK in Tsje-
chië werd Joke Schagen vice-we-
reldkampioene. Bij de heren beho-
ren Patrick Haring en Cock Tukker 
(wereldkampioen teams in 2015) 
nog altijd tot de beste vijftien sjoe-
lers van Nederland. Cock Tukker is 

degene die de meeste clubkampi-
oenschappen op zijn naam heeft 
staan, bij de dames gaat Tiny Am-
sing fors aan kop met 31 titels. 

Negen leden 40 jaar al lid
Donderdag 28 april kwam dus tij-
dens de laatste sjoelavond van het 
seizoen ANS-voorzitter Jos Mul-
der speciaal naar Kudelstaart om 
de negen leden die al 40 jaar lid van 
Sjoelclub Aalsmeer zijn toe te spre-
ken. Daarbij deelde hij een speld-
je uit en benoemde deze leden tot 
erelid van de ANS. Dit zijn Tiny Am-
sing, Albert Geleijn, Wim van Leeu-
wen, Hans van Leeuwen, Klaas van 
Leeuwen, Margriet de Vries, Klaas 
de Vries, Jaap van Wees en Jeanne 
van Wees. Voorzitter Sjaak Siebeling 
ontving tevens een aandenken voor 
het 40-jarig bestaan uit handen van 
Jos Mulder.

Bestuur
Het huidige bestuur bestaat uit 
Sjaak Siebeling (voorzitter), Mirjam 
van den Berg (secretaris), Wijnand 
Springin’tVeld (penningmeester), 
Albert Geleijn, Herman Berkhout en 
Marja Springin’tVeld. Op de komen-
de jaarvergadering zal Elisa Hou-
weling tot het bestuur toe treden 
als nieuwe penningmeester. Sjoel-
club Aalsmeer hoopt nog vele jaren 
te bestaan en of je nu hoog of laag 
sjoelt, het is een sport voor iedereen 
op zijn eigen niveau, waarbij gezel-
ligheid één van de belangrijkste on-
derdelen is. 

Het 40-jarig jubileum wordt op za-
terdag 14 mei met alle leden ge-
vierd. Voor informatie zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl. Het nieuwe 
seizoen start weer op donderdag 1 
september.

 Wim van Leeuwen, Albert Geleijn, Margriet de Vries, Klaas de Vries, Tiny Amsing, Jaap van Wees en Jeanne van Wees.
Hans van Leeuwen en Klaas van Leeuwen ontbreken. Foto: www.kicksfotos.nl

Woensdag weer 
baanloop AVA

Aalsmeer - Op woensdag 11 mei 
kan iedereen meedoen met de re-
creatieve baanloop bij Atletiek Ver-
eniging Aalsmeer aan de Sportlaan 
43A. Belangstellende hardlopers/
sters kunnen kiezen uit de volgen-
de afstanden: 1, 3 of 5 kilometer. 
Deelname kost 2 euro voor niet-le-
den van AVA. Het startschot wordt 
gegeven om 20.00 uur en inschrij-
ven kan tot 15 minuten voor aan-
vang in de kantine. Er wordt gelo-
pen met een Ipico-loopchip die aan 
de deelnemers wordt uitgeleend. 
Kleedkamers met douches zijn be-
schikbaar. Na afloop ontvangen de 
meeste deelnemers een prachtige 
plant. Ook supporters zijn van har-
te welkom. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl 

Fietstocht van 
40 kilometer

De Kwakel - Op Hemelvaartsdag 
(donderdag 5 mei) wordt de alom 
bekende Elisabeth fietstocht gere-
den. Deelnemers kunnen starten 
tussen 10.00 en 12.00 uur bij Dorps-
huis De Kwakel, Kerklaan 16, tel. 
0297-531528. De inschrijfkosten zijn 
3 euro per persoon. De tocht is on-
geveer 40 kilometer lang. Na afloop 
ontvangt elke deelnemer een leuke 
attentie.

Parcours door Westwijk
Zondag 13e Wielerronde 
van Amstelveen
Amstelveen - Komende zondag 8 
mei staat voor de wielrenners van 
WTC De Amstel de eerste ‘thuisron-
de’ van het seizoen op de agenda: 
De 13e Lamers de Groot Wielerron-
de van Amstelveen-Westwijk gere-
den. De wielerronde start om 12.00 
uur met de categorie Nieuwelin-
gen (jongens 15/16 jaar), waarna de 
Masters 40+ hun koers rijden, ge-
volgd door de Amateur Dames en 
tot slot om 15.45 uur de wedstrijd 
voor Amateurs/Junioren. Het par-
cours in Westwijk (1100 meter lang 
met start en finish op de Sacharo-
vlaan) staat bekend als behoorlijk 
selectief met zijn vier bochten en 
stukken klinkers. Toch hebben al 70 
Nieuwelingen en twee maal 90 se-
nioren en 30 dames zich ingeschre-
ven: de wielerronde is populair met 
liefst 280 voorinschrijvingen. Bij de 
Nieuwelingen heeft de club een 
aantal erg sterke renners die zeker 
kans maken op het podium, maar in 

de dagen vooraf rijden de meeste 
van hen een zware driedaagse etap-
pekoers in Denemarken, dus het is 
nog de vraag hoe fit men is. 
Enzo Leijnse uit Amstelveen wordt 
genoemd als grote favoriet. Bij de 
Masters zijn er verschillende kans-
hebbers van de eigen club, maar 
de concurrentie van met name Bri-
an Burggraaf is groot. In de Dames-
klasse is de animo nog niet zo groot, 
maar de jonge Roos Markus en Aly-
sha van Neck van de thuisclub zul-
len in de gaten gehouden worden. 
In de Amateurs/Junioren klasse is 
er altijd de strijd tussen de erva-
ren Amateurs en de jonge Junioren. 
Vooral Teun Mouris is in vorm: hij 
werd afgelopen weekend nog twee-
de in de Ronde van Standdaarbui-
ten. 
WTC De Amstel organiseert drie 
Amstelrondes met ook nog de Ron-
de van Nes op 20 mei en de Ronde 
van Ouderkerk op 12 juni.

Hockeycompetitie heren
Qui Vive wint van Huizen
De Kwakel - Na de verloren partij 
in en tegen Breda afgelopen week 
was het taak voor de mannen van 
Qui Vive om de draad weer op te 
pakken. Hard werken en goed trai-
nen (zelfs op koningsdag) om met 
een goed gevoel en vol vertrouwen 
te starten tegen de nummer 4 Hui-
zen. Qui Vive en Huizen begonnen 
beide rustig aan de wedstrijd. Tem-
po niet heel hoog, balbezit wel voor 
Qui Vive. Huizen is een lastige ploeg 
met veel individuele klasse en snel-
heid en spelend in een ander soort 
opbouwsysteem. Even aanpassen 
en wennen dus. Toch krijgt Qui Vi-
ve voldoende kansen. Corners en 
veldkansen willen niet binnen val-
len, maar er wordt wel uitstekend 
verdedigd. Huizen kan slechts twee 
keer licht gevaarlijk worden, maar 
beide kansen zijn geen uitdaging 
voor keeper Peter van Ooik. Inmid-
dels begint het drukker en drukker 
te worden op Qui Vive. Dit seizoen 
zijn fans, supporters en familiele-
den een enorme steun voor de he-
ren. Echt heel bijzonder om dit aan-
tal elke zondag te zien groeien. De 
tweede helft zorgt voor meer spek-
takel. Het gas gaat en moet erop bij 
Qui Vive, De 1-0 blijft dan ook niet 
lang uit. Tom Frohn reageert attent 
op een afgevallen bal in de cirkel 
en slaat bekeken binnen. Eindelijk 
het verlossende doelpunt. De wed-
strijd breekt open en Huizen begint 
op de Kwakelse deur te kloppen. De 
eerste corner gaat erin. Hard op de 
plank en het staat weer 1-1. Met 
nog 15 minuten te spelen is het taak 

om geduld te houden, maar wel om 
de druk wat hoger op te zetten. Er 
worden weer een aantal corners ge-
haald, waarvan er één prachtig in-
gaat. De variant middels de wel-
bekende draaicorner wordt heel 
nauwkeurig en op de juiste snel-
heid binnen gepusht door wonder-
kind-van-de-club Wouter Harema-
ker, die hiermee zijn hard werken-
de spel beloond ziet: 2-1! Dan wordt 
het een mooie ping-pong wedstrijd, 
zoals dat wel vaker gebeurd aan het 
einde van het seizoen en de span-
ning wat hoger begint te worden. 
Qui Vive krijgt enkele grote kansen 
die niet worden benut. Totdat er een 
aanval van Qui Vive bruut wordt ge-
stopt in de cirkel van Huizen. Elke 
opzettelijke overtreding in de verde-
digende cirkel betekent een straf-
bal voor de tegenpartij. Deze ver-
diend Qui Vive dus. De strafbal: 1 
speler en 1 keeper. De speler pro-
beert te scoren middels een push op 
goal. Aan de keeper de taak om dit 
te voorkomen. Dit jaar heeft Qui Vive 
een specialist daarvoor, eigenlijk is 
hij specialist in alles, maar dus ook 
in strafballen. Erik Otto pusht keu-
rig binnen en zet de stand op 3-1 
en de wedstrijd op slot! Peter van 
Ooik redt knap op twee kansen van 
Huizen en uit de counter die op een 
razend tempo wordt ingezet door 
Wouter Haremaker, weet Jasper 
Pluiter met een hele subtiele en ge-
voelig lobje over de keeper de 4-1 te 
maken. De overwinning binnen! Ko-
mend weekend speelt Qui Vive uit 
en tegen Nijmegen.

Aalsmeer - Een keer in de win-
ter en een keer in de zomer krijgen 
dichters in Aalsmeer en omgeving 
de kans om een gedicht in te stu-
ren. De eerste drie weekends van 
september 2016 zullen de gekozen 
kleinkunstgedichten in het Boom-
kwekerskerkhof aan de Stommeer-
weg te lezen zijn. Het thema dit jaar 
is: ‘Symbiose’. De werkgroep Po-
diumkunst en Literatuur van KCA 
hoopt dat dichters weer massaal 
meedoen. Verras ze met poëtische 

woorden, met of zonder rijm, zinnen 
en wendingen. Per inzender mag 
één gedicht worden ingezonden 
met het thema ‘Symbiose’. Denk aan 
harmonisch samenleven, omgang, 
wisselwerking en spanningsveld. 
Verwevenheid tussen mensen, die-
ren, planten en tussen verschillende 
kunstvormen. Het gedicht mag niet 
uit meer dan 14 regels bestaan, 47 
letters inclusief spaties per regel en 
graag aanleveren in een Worddocu-
ment zonder opmaak, lettertype Ga-

KCA roept op tot schrijven!

Gedichtentuin rond thema 
‘Symbiose’ in september

Bekerhandbal
Steun FIQAS in de finale!
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer staan donderdag 5 mei in 
Almere in de finale om de NHV be-
ker. Het is voor de vijftiende keer 
in de geschiedenis van de club dat 
de mannen finale spelen. Van de 
veertien voorgaande keren was FI-
QAS Aalsmeer zes keer winnaar, de 
laatste keer in 2008 toen werd ge-
wonnen van Bevo. De laatste fina-
le die werd gespeeld was in 2012; 
toen werd verloren van Volendam. 
In de bekereindstrijd speelde FI-
QAS Aalsmeer echter nog nooit te-
gen OCI/Lions. Wel tegen andere 
Limburgse clubs: in1998 tegen V&L, 
in 1993 tegen het toenmalige Blauw 
Wit en in 1989 tegen Sittardia. En 
flink aantal spelers in het team van 
nu speelden ook de vorige finale in 
2012: Remco van Dam, Frank Lüb-
bert, Robin Boomhouwer, Rodrigo 
Huttinga, Dustin Ligthart, Gaby Bir-
jovanu, Jimmy Castien, Kevin Hooij-
man, Wai Wong, Luuk Obbens, Djor-
dje Stevanovic (toen als speler) en 
trainer/coach René Romeijn. FIQAS 
Aalsmeer haalde de finale door te 
winnen van Quintus en Bevo, de Li-
ons versloegen Hurry Up en Volen-

dam. Lions is overigens wel de rege-
rend bekerkampioen en was in 2014 
en 2013 ook al finalist. Wie wordt 
de nieuwe bekerwinnaars in 2016? 
Trek je zwarte FIQAS-shirt aan, ga 
naar het Topsportcentrum in Almere 
en moedig de mannen donderdag 
aan. De wedstrijd begint om 15.30 
uur. Daarvoor wordt de finale bij de 
dames gespeeld, tussen Quintus en 
VOC, die om 13.30 uur begint; een 
opwarmertje. Zorg dat je er bij bent! 

Zwart shirt aan!
Om lekker op te vallen en te laten 
zien dat je achter FIQAS Aalsmeer 
staat worden supporters die don-
derdag naar de bekerfinale in Al-
mere gaan opgeroepen een zwart 
shirt aan te trekken! Dus, kom in het 
zwart en steun de FIQAS mannen! 

Livestream bekerfinale
De bekerfinale tussen FIQAS 
Aalsmeer en OCI/Lions is a.s. 
donderdag ook te bekijken via 
livestream op handbal.nl. Kun je niet 
naar Almere komen? Ga dan naar: 
http://livestream.com/handbalne-
derland. Er is commentaar bij! 

ramond 24 en regelafstand 1. In de 
mail moet de naam van de dichter 
staan. 
Ook al staat de naam in het e-mail-
adres, toch duidelijk de naam van 
de dichter vermelden, evenals de ti-
tel van het gedicht die af kan wijken 
van het thema. Inzendingen kunnen 
vanaf nu tot en met 24 juli per email 
worden ingezonden naar harema-
kerjcp@hetnet.nl of per post aan: 
Marijke Haremaker, Uranusstraat 
13, 1431 XH Aalsmeer.

Zwemmen in 
Noord-Hollandse 

plassen

Aalsmeer - Het zwemseizoen is of-
ficieel op zondag 1 mei gestart. In 
Noord-Holland zijn 151 officiële 
zwemplekken waar tussen 1 mei en 
1 oktober de veiligheid en de water-
kwaliteit regelmatig worden gecon-
troleerd. Actuele informatie over de 
waterkwaliteit en veiligheid staat ook 
dit zwemseizoen weer op www.zwem-
water.nl.

Verwijderd en nieuwkomers 
De lijst van 2016 is ten opzichte van 
de lijst van 2015 op een aantal pun-
ten gewijzigd. Noord-Holland krijgt er 
dit jaar acht nieuwe zwemplekken bij 
en één zwemplek is van de lijst ge-
haald. Zwemplekken die er bij komen 
zijn: Strand IJburg (Amsterdam), Vil-
la Westend ( Velsen), Petten Centrum, 
Petten West, Nolmerban en Hazer-
dwarsdijk (alle vier gemeente Scha-
gen) en De Putten en Camperduin (al-
le twee gemeente Bergen). De zwem-
plek die van de lijst is gehaald, is de 
Ursemmerplas in Koggenland. De-
ze plas heeft al jaren een slechte wa-
terkwaliteit door ongewenste bacte-
riën en blauwalgproblemen en wordt 
daarom opgeheven als zwemplek.
 
Negatief zwemadvies
De zwemplekken die dit jaar een per-
manent negatief zwemadvies heb-
ben zijn: Haarlem/Veerplas noordzij-
de, Hollands Kroon/’t Skarpet, Me-
demblik/ Vooroever Koopmanspol-
der en Vooroever Andijk, Ouder Am-
stel/Groenstrand en Zandstrand Ou-
derkerkerplas, Velsen/Naaktrecre-
atie Spaarnwoude en Zaanstad/de 
Smient, Jagersveld.
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Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Bekeuring voor 
teveel alcohol

Aalsmeer - Op zondag 1 mei 
om half twaalf in de avond 
kreeg de politie een melding 
dat op de Kudelstaartseweg 
nabij het Surfeiland een man 
onwel was geworden en op het 
trottoir lag. Agenten zijn gaan 
kijken en hebben zich over de 
man ontfermd. Het gaat om 
een 51 jarige inwoner die on-
wel was geworden van te-
veel alcohol. Hij is meegeno-
men naar het bureau en later 
door zijn partner opgehaald. Er 
is proces-verbaal opgemaakt 
wegens openbare dronken-
schap.

Politie te snel 
voor dieven!

Aalsmeer - Op zaterdag 30 
april om half vijf in de ochtend 
is geprobeerd in te breken in 
een restaurant aan de Stom-
meerweg. De politie kreeg een 
melding van een omwonende 
en is direct gaan kijken. De die-
ven waren reeds gevlogen. De 
auto waarmee ze waarschijn-
lijk gearriveerd waren, hebben 
ze achtergelaten. In de zwar-
te Volvo zijn diverse gereed-
schappen gevonden en bussen 
smeerolie. Op het slot van de 
deur van het restaurant is olie 
aangetroffen. Geprobeerd is 
het slot uit te boren. Voor zover 
bekend zijn geen spullen ge-
stolen. De politie was de dieven 
dit keer te snel af. Mogelijk zijn 
er meer getuigen. Zij worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844. 
De Volvo bleek in de nacht van 
vrijdag 29 op zaterdag 30 april 
te zijn gestolen in Amsterdam 
en is inmiddels weer retour bij 
de rechtmatige eigenaar. 

Woensdag 11 mei in gemeentehuis
Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Op 13 april is met de 
betrokken ambtenaren het con-
ceptplan voor de schuldhulpverle-
ning besproken. Ook heeft de Wmo-
raad vragen van de VOA’s beant-
woord over extra middelen die het 
gemeentebestuur ingezet heeft voor 
de algemene voorziening Diensten 
Thuis. De aanbieders van huishou-
delijke hulp kunnen namelijk extra 
ondersteuning bieden tegen een 
gereduceerd tarief. Nadere inlich-
tingen hierover zijn te verkrijgen bij 
de zorgaanbieders en het Sociaal 
Loket Aalsmeer.

Voor de aanstaande vergadering 
van woensdag 11 mei zijn Ilse de 
Vries en wethouder Gertjan van der 
Hoeven uitgenodigd. Ilse de Vries 
(Amstelring) zal het een en ander 
over thuisbegeleiding vertellen en 
de portefeuillehouder Van der Hoe-
ven van Jeugdzorg gaat de raad bij-
praten over de stand van zaken met 
betrekking tot Jeugdzorg.
Ook in de komende tijd zal met gro-
te regelmaat de Wmo-raad door 
desbetreffende ambtenaren geïn-
formeerd worden over de ontwik-
kelingen die zich binnen het soci-
aal domein, jeudgbeleid en werk en 
wonen voordoen. Op deze wijze kan 
de Wmo-raad goede gevraagde en 
ongevraagde adviezen uitbrengen.
En natuurlijk zal de Wmo-raad zich 
blijvend inzetten om nieuwe struc-
turen, nieuwe perspectieven vorm 

te geven en gevraagd en onge-
vraagd advies te geven. De afgelo-
pen maand heeft de Wmo-raad een 
werkbezoek gebracht aan het Zorg-
centrum Aelsmeer. Organisaties die 
in aanmerking willen komen om 
met een vertegenwoordiging van de 
Wmo-raad in gesprek te gaan over 
het wel en wee van de Wmo, Par-
ticipatiewet of Jeugdbeleid kunnen 
dit kenbaar maken aan de secreta-
ris van de Wmo-raad.

Iedere tweede woensdag
De Wmo-raad vergadert iedere 
tweede woensdag van de maand in 
het gemeentehuis. De eerstvolgen-
de vergadering is op woensdag 11 
mei om 15.00 uur. Vanaf 14.30 uur 
bestaat weer de mogelijkheid om 
leden van de WMO-raad deelge-
noot te maken van uw ervaringen 
met de Wmo. De Wmo-raad handelt 
geen individuele vragen en klachten 
over toekenning, weigering of uit-
voering van hulp af, maar kan wel 
een luisterend oor bieden met als 
doel het optimaliseren van het So-
ciaal Loket Aalsmeer en de WMO 
voorzieningen/diensten. In voorko-
mende gevallen zullen de bevin-
dingen van de WMO-raad zo nodig 
anoniem besproken worden met het 
Sociaal Loket of desbetreffende be-
leidsambtenaren.

Zie voor agenda en verslagen de 
website: www.wmoraadaalsmeer.nl.

Autorit eindigt tegen boom
Kudelstaart - Op vrijdag 29 april is 
aan het einde van de middag een 
auto tegen een boom tot stilstand 
gekomen op de Mijnsherenweg. 
Volgens getuigen heeft de bestuur-
der eerst enkele meters op het fiets-
pad gereden en hierbij enkele paal-
tjes geraakt. Naar de exacte oor-

zaak van het ongeval wordt een on-
derzoek gedaan door de politie. De 
bestuurder is ongedeerd gebleven, 
zo bleek na behandeling door me-
dewerkers van de ambulancedienst 
ter plaatse. De auto raakte zwaar 
beschadigd en is weggesleept.
Foto: Marco Carels

Politie zoekt (ongevaarlijke) slang
Wie heeft jasje uitgedaan?
Aalsmeer - Op donderdag 28 april 
kreeg de politie Aalsmeer Uithoorn 
een bijzondere melding. Een inwo-
ner van Aalsmeer had tijdens een 
wandeling twee dagen geleden een 
slangenhuid gevonden, mee naar 
huis genomen en contact opgeno-
men met de politie. Agenten hebben 
na de melding contact opgenomen 
met de reptielenopvang. De huid 
blijkt van een rattenslang te zijn, een 
ongevaarlijke Noord-Amerikaanse 
soort, die wel kan bijten wat pijnlijk 

is, maar niet giftig. Vrijwel zeker is 
dat de ontsnapte of gedumpte slang 
nog ergens rond kruipt. Wie de 
slang aantreft wordt verzocht con-
tact op te nemen met de politie via 
0900-8844. Van wie meer informatie 
heeft over de eigenaar hoopt de po-
litie ook op een telefoontje, evenals 
op prijs wordt gesteld als de eige-
naar van zich laat horen.

Bron en foto: 
Politie Aalsmeer Uithoorn

Wijkoverleg in 
de Hornmeer

Aalsmeer - Op Woensdag 11 mei 
is er wijkoverleg Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan. 
Naast een aantal lopende onder-
werpen zal de discussie ook gaan 
over eventuele woningbouwlocaties 
in de Hornmeer voor tijdelijke of de-
finitieve huisvesting. De berichten 
in de pers daarover naar aanleiding 
van een motie in de Gemeenteraad 
heeft in de wijk veel onrust veroor-
zaakt. Ook zal verslag gedaan wor-
den van het werkbezoek door de 
wethouders op 20 april.

Over de vorderingen bij de renova-
tie van het Hormeerpark zal de heer 
C. Groeneveld, Hoofd Wijkbeheer, 
de aanwezigen voorlichten. Al met 
al een aantal belangrijke onderwer-
pen om de avond, die om 20.00 uur 
begint, te bezoeken.

Evenementenbeleid in commissie
Organisaties hopen op meer 
samenwerking met gemeente
Aalsmeer - De vergadering van 
de commissie Ruimte en Economie 
op dinsdag 10 mei komt te verval-
len. Onder andere zou deze avond 
door de politiek (bij)gepraat worden 
over Schiphol. Echter wethouder 
Tom Verlaan, die Schipholzaken in 
zijn portefeuille had, heeft zijn func-
tie neergelegd en totdat het CDA 
geen nieuwe kandidaat naar voren 
draagt, zijn de taken verdeeld over 
de burgemeester en de drie over-
gebleven wethouders. Waarschijn-
lijk hebben zij te weinig tijd gehad 
om dieper in het dikke dossier over 
de ‘buurman’ te duiken. En dat ter-
wijl Schiphol volop in het nieuws 
is. De luchthaven krijgt fel groen 
licht van de overheid om de status 
Mainport te kunnen handhaven. Er 
is ook positief nieuws te melden, er 
mag meer gebouwd worden rond 
de luchthaven en dit lijkt gunstig 
voor Aalsmeer dat bij nagenoeg ie-
der bouwproject toestemming moet 
vragen van de overheid. 
Het wordt nu een gezamenlijke ver-
gadering van de commissies Maat-
schappij en Bestuur en Ruimte en 
Economie op donderdag 12 mei. De 
vergadering begint om 20.00 uur, 
is openbaar, en vindt plaats in de 
raadzaal van het gemeentehuis. 

Veiligheid én samenwerking
Tijdens deze gezamenlijke commis-

sie wordt de voorzittershamer ge-
hanteerd door Dirk van Willegen. De 
toekomst van de atletieksport komt 
aan de orde en gesproken gaat wor-
den over het evenementenbeleid 
van de gemeente. De gemeente wil 
een balans creëren tussen de drie 
pijlers ‘levendigheid‘, ‘leefbaarheid’ 
en ‘veiligheid‘. Organisatoren van 
evenementen zouden hier graag 
‘samenwerking’ aan toevoegen. Dat 
de regels strenger zijn geworden 
begrijpen zij wel, maar om aan alle 
voorwaarden te kunnen voldoen is 
met elkaar (gemeente en organisa-
tie) toewerken naar een gezellig en 
goed evenement onontbeerlijk. 
Het ’samen doen’ tot nu toe blijft 
steken bij gezamenlijk regels en ei-
sen bespreken. Daarna is het aan 
de organisatie alleen om hier aan te 
gaan voldoen en dit vergt niet alleen 
veel tijd en een flinke dosis organi-
satietalent, maar er hangt ook een 
fors prijskaartje aan. Daar de ge-
meente ook baat heeft bij evene-
menten (toerisme) en gezelligheid 
voor en met elkaar (saamhorigheid) 
hopen de organisaties op meer sa-
menwerking, want anders dreigen 
toch echt evenementen te verdwij-
nen. 
De vergadering is openbaar, publiek 
is welkom, er is koffie en thee en 
eindigt rond half elf ‘s avonds met 
een vragenkwartier. 

Bouwplaten gratis verkrijgbaar
Maak een kijkdoos met 
Aalsmeer Roest Niet Kids
Aalsmeer - Maak de leukste kijk-
doos met je eigen werkplaats! Met 
een schoenendoos en twee bouw-
platen kun je zelf een echte Mer-
cedes Benz werkplaats maken zo-
als je die zou willen hebben. Met 
een knalgele Mercedes in de werk-
plaats. Je kunt hem zo mooi maken 
als je wilt, maak er een vloer in of 
kleur de wanden en je kunt er zelfs 
een lampje in maken. En je mag er 

ook nog zo veel maken als je wilt! 
Is je werkplaats klaar en wil je ie-
dereen je kijkdoos laten zien? In The 
Beach op de Oosteinderweg 247 is 
een Aalsmeer Roest Niet werkplaats 
ingericht waar alle kijkdozen staan. 
Je mag je kijkdoos daar neerzetten 
zodat iedereen ook een kijkje kan 
nemen in jouw werkplaats. Je kunt 
de kijkdoos neerzetten in The Beach 
van 15.00 tot 17.00 uur op woensdag 

25 mei, woensdag 1 juni en woens-
dag 8 juni. En als je daar dan toch 
bent kun je zelf natuurlijk ook de 
andere werkplaatsen bekijken en 
nog even zelf knutselen aan je kijk-
doos.
Alle kijkdozen die in de werk-
plaats staan, doen mee aan de ver-
kiezing voor de leukste Mercedes 
Benz werkplaats. De prijsuitreiking 
is op zondag 12 juni rond 16.30 
uur tijdens Aalsmeer Roest Niet bij 
The Beach, dan zijn alle echte ou-
de auto’s daar ook. Van alle kijk-
dozen wordt die dag een feestelij-
ke tentoonstelling gemaakt! En na 
de prijsuitreiking kun je natuurlijk 
je eigen kijkdoos ook weer meene-
men naar huis. De bouwplaten zijn 
op zaterdag 7 mei gratis af te ha-
len op het Molenplein bij de kraam 
van Aalsmeer Roest Niet tijdens de 
braderie in het Centrum. En vanaf 
maandag 9 mei kun je ze (ook gra-
tis!) afhalen bij The Beach, Oostein-
derweg 247; Cor Millenaar BV, Oos-
teinderweg 340; Bakkerij Vooges, 
Poldermeesterplein 3; Voovers, Pol-
dermeesterplein 4; Bakkerij Voo-
ges, Zijdstraat 79; Henrita Footwear, 
Dorpsstraat 16 en Gall & Gall, win-
kelcentrum Kudelstaart Pak de lijm-
pot, leg de schaar vast klaar en kom 
zaterdag naar Aalsmeer Centrum 
om je bouwplaten op te halen. Doe 
mee met Aalsmeer Roest Niet Kids!

College komt met voorstel
Meer geld nodig door verbod 
chemische onkruidbestrijding
Aalsmeer - Het landelijke verbod 
op het gebruik van chemische on-
kruidbestrijding op verhardingen 
heeft financiële consequenties voor 
de gemeente. In 2015 zijn de con-
sequenties van een niet chemische 
onkruidbestrijding reeds gemeld en 
aangekondigd als een risico in de 
Lentenota 2015 en begroting 2016. 
De ingangsdatum van een verbod 
op chemische middelen op verhar-
dingen is door de overheid meerde-
re malen uitgesteld. De definitieve 
ingangsdatum was lange tijd onze-
ker. Maar nu is afgelopen 31 maart 
toch het wijzigingsbesluit gepu-
bliceerd over het ‘verbod’ op pro-
fessioneel gebruik van gewasbe-
schermingsmiddel buiten de land-
bouw met onmiddellijke ingang. En 
dit betekent dat het professioneel 
gebruik van gewasbeschermings-
middelen op verhardingen vanaf 
31 maart niet meer is toegestaan. 
De alsnog snelle invoering van de-
ze wettelijke maatregel heeft de ge-
meente niet voorzien. Tot vorig jaar 
werd in Aalsmeer volstaan met twee 
chemische onkruidrondes (spui-
ten).Er moet nu verplicht een alter-
natieve werkwijze gehanteerd gaan 
worden. Deze alternatieve, nietche-
mische, methode is duurder dan de 
conventionele chemische methode 
en kan leiden tot visueel meer on-
kruid op verharding. In 2016 moe-

ten extra werkgangen worden in-
gezet door middel van mechanisch 
borstelen, branden, stomen en/of 
vegen (of een combinatie daarvan). 
De extra maatregelen die worden 
uitgevoerd omvatten onder andere 
vier borstelrondes en een extra vee-
gronde. Ondanks hogere kosten en 
extra werkzaamheden kan deze an-
dere methode er toe leiden dat niet 
kan worden voldaan aan het beeld 
wat men gewend is. Het structure-
le beschikbare budget dient te wor-
den verhoogd om te kunnen blij-
ven voldoen aan het gestelde on-
derhoudsniveau A en B. De werk-
zaamheden zijn belegd binnen 
de DVO2 met Meerlanden. Bin-
nen DVO2 is een budget beschik-
baar van 326.000 euro voor straat-
vegen en chemische onkruidbestrij-
ding. De totale kosten voor een al-
ternatieve methode zonder chemi-
sche middelen inclusief straatve-
gen bedraagt 552.000 euro. Dit is 
berekend volgens de prijsafspraken 
die contractueel in DVO2 zijn vast-
gelegd. En dus zal aan de gemeen-
teraad extra krediet gevraagd moe-
ten worden om Aalsmeer een net-
te, groene gemeente te laten blijven 
zijn! Snel uitgerekend, er is een be-
drag van 226.000 euro meer nodig. 
Er komst een voorstel van het colle-
ge bij de behandeling van de Len-
tenota

Lezing over vliegparken in 
Crash museum zaterdag
Aalsmeerderbrug - De aanstaande 
4 en 5 mei dagen staan bij het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 in het teken van herdenken, 
gedenken en vieren. Op beide da-
gen is het museum geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Er is zowel bin-
nen als buiten het museum het no-
dige te leren en te beleven. Op za-
terdag 7 mei is er een interessante 
lezing over de Nederlandse vliegvel-
den in mei 1940. Voorzitter Peter de 
Raaf vertelt vanaf 13.00 uur over de 
vliegparken in West Nederland van-
af 1939 tot en met de oorlogsdagen 
in mei 1940. Waar lagen ze, wat ge-
beurde er en wat is er van gewor-
den. Het gaat over: de Vlijt, de Kooy, 
Wieringermeer, Middenmeer Ber-
gen, Ruigenhoek, De Zilk, Buiksloot 
Schiphol, Valkenburg, Ypenburg, 
Ockenburg Waalhaven, Haamste-
de, Oostvoorne en Vlissingen. Het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 is zaterdag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur en is geves-

tigd in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug (nabij Rijsenhout). De toe-
gang bedraagt 3,50 euro voor vol-
wassenen en 1,50 euro voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Donateurs 
van de stichting en veteranen heb-
ben gratis toegang. Kijk voor meer 
informatie op www.crash40-45.nl of 
neem contact op met het secretari-
aat via 0297-530667 of secretaris@
crash40-45.nl

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zondag 8 
mei voor de laatste keer dit seizoen 
een vogelbeurs. Zoals altijd vindt 
deze plaats in het gebouw van voet-
balvereniging SCW aan het Kon-
netlaantje. Iedereen is welkom tus-
sen 9.30 en 13.30 uur. De entree be-
draagt 50 eurocent en kinderen on-
der de tien mogen onder begelei-
ding gratis naar binnen. Op deze 
beurs is weer een grote variatie aan 
tropische vogels en verschillende 

soorten grote en kleine parkieten te 
koop. Leden van de vereniging bie-
den eveneens vogels te koop aan. 
Ook niet leden mogen hun vogels 
hier te koop aanbieden. Vragen op 
het gebied van vogels? Er is altijd 
wel iemand van de vereniging bereid 
om die te beantwoorden. Ook voor 
vogelvoer en vogelaccessoires is de-
ze beurs het juiste adres. De eerst 
beurs in het nieuwe seizoen is op de 
tweede zondag van september. In-
formatie: www.rijsenvogel.nl

Zomerkien bij Supporters 
Vereniging Kudelstaart
Kudelstaart - Donderdagavond 12 
mei organiseert de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart de laatste kien-
avond van dit seizoen met prijzen 
afgestemd op de aanstaande zomer. 

Veertig fantastische prijzen liggen 
te wachten op een nieuwe eige-
naar. Wie het snelst zijn kienblaadje 
vol heeft, mag als eerste een keuze 
maken uit de vijf fantastische prij-
zen die in elke ronde te winnen zijn. 
Na vier ronden komt er een pauze 
om even te genieten van een kop-
je koffie of een drankje. Als de acht 
ronden gespeeld zijn komt de knal-
ler van deze avond, een superprijs 
met een waarde van ongeveer 125 
euro. Iedereen heeft deze avond de 
kans om met één of meerdere prij-
zen naar huis te nemen. Allen van 

harte welkom een neem voor deze 
speciale avond ook de buurvrouw, 
vriendin of een familielid mee. De 
kienavond is in het Dorpshuis aan 
de Kudelstaartseweg en begint om 
20.30 uur. 

Bart Laurens verzorgt 
lezing bij Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 9 mei 
houdt Viva Aquaria weer een gezel-
lige avond in buurthuis Hornmeer. 
Bart Laurens komt een lezing ver-
zorgen. Hij besteedt onder ande-
re aandacht aan het kleurkweken 
en op de markt brengen van onge-
wenste kleur- en sluiervormen, zo-
wel in aquariums als in terraria.
Vervolgens laat Bart zien hoe zijn 
grote aquarium tot stand is geko-
men en vertelt hij over de diver-
se keuringen van verschillende ja-
ren. Er worden ook technische de-

tails belicht. Tot slot worden planten 
en vissen, die Bart in de afgelopen 
jaren heeft gehouden, uitgelicht en 
besproken, en toont hij zijn aquari-
um waarmee hij de laatste keuring 
heeft deelgenomen. Reken op een 
afwisselende en boeiende presen-
tatie door een echte liefhebber. De 
avond in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 begint om 20.00 
uur. De toegang is gratis. Iedereen 
is welkom. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neem dan contact op met 
de heer C. Keim via 0297-343854.

Voorjaarsbingo 
in De Reede

Rijsenhout - Zaterdag 7 mei orga-
niseert Stichting Zorgzaam Rijsen-
hout weer een voorjaarsbingo voor 
haar donateurs in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. Naast 
veel mooie bloemen en planten door 
kwekers geschonken zijn ook leuke 
prijzen beschikbaar gesteld door di-
verse ondernemers. Voor de bingo-
middag gaat de deur van De Ree-
de open om 13.00 uur. Vanaf 13.30 
uur start de bingo. Neem gerust ook 
vrienden en bekenden mee. Harte-
lijk welkom! Verdere inlichtingen bij 
Monica Wies via 0297-348745
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Voorzitter RKDES Frans Kuipers, Wethouder Ad Verburg, Marielle Buskermo-
len en enkele dames van Dames 1 van voetbalclub RKDES 

Gezonde JOGG kantine bij 
RKDES in Kudelstaart
Aalsmeer - Wethouder Ad Verburg 
heeft bij RKDES in Kudelstaart het 
project Gezonde Kantine van start 
laten gaan door symbolisch de koe-
ling met gezond etenswaren te ope-
nen. Marielle Buskermolen van RK-
DES: “Onze club RKDES heeft al 
heel lang een kantine, maar zonder 
een gezond aanbod. Met de hulp 
van JOGG is dit er nu wel. In deze 
koeling liggen uitsluitend gezon-
de snacks, zoals broodjes, wraps, 
fruit, groente. Dit is een aanvulling 
op de normale snacks die aangebo-
den worden in de kantine, er is dus 
nu ook een gezonde keuze.” 
Wethouder Ad Verburg: “Heel goed 
dat sportclubs, met RKDES als voor-
loper, de gezonde keuze makkelijk 
maken. Het ziet er heel goed uit als 
het gezonde eten vooraan staan in 
de kantine. We hopen als college 
dat veel meer scholen, sportclubs 
mee doen met deze JOGG-aanpak. 
Gemeente Aalsmeer is een JOGG-
gemeente. De gemeente heeft van 
de aanpak overgewicht bij jonge-
ren in het gezondheidsbeleid een 
speerpunt gemaakt. Ik ben blij dat 

we JOGG gemeente zijn en dat we 
het probleem van overgewicht bij 
jongeren kunnen gaan aanpakken. 
Door de jeugd tijdens dit soort eve-
nementen voor te lichten hopen we 
dat ze gezonder gaan eten, drinken 
en veel gaan sporten.”

Eén op de acht te zwaar
JOGG staat voor Jongeren Op Ge-
zond Gewicht en zet zich in om ge-
zond eten en bewegen voor jon-
geren makkelijk en aantrekkelijk 
te maken. Aalsmeer is een JOGG-
gemeente en draagt samen met 
GGD Amsterdam, zorgverzekeraar 
Zorg en Zekerheid en andere loka-
le partijen bij aan de JOGG-aanpak 
in Aalsmeer. Bijna één op de acht 
van de Aalsmeerse kinderen in de 
leeftijdscategorie 5 tot 11 jaar is te 
zwaar. Het percentage met overge-
wicht stijgt met de leeftijd. 
De JOGG-aanpak draagt er aan bij 
om de stijgende trend van over-
gewicht bij kinderen in gemeen-
te Aalsmeer een halt toe te roe-
pen. Kijk veer informatie op: www.
aalsmeer.nl/jogg.

Postduivenvereniging de Telegraaf
John van Duren winnaar 
vlucht vanuit Quievrâin
Aalsmeer - Zaterdag 30 april stond 
de vierde Vitesse (korte) vlucht op 
het programma. De vooruitzichten 
waren qua weer niet best (in Qui-
evrâin, België zwaar bewolkt en 
windstil), het kon wel eens zondag 
worden dat de duiven gelost kon-
den worden. Rond 12.00 uur begon 
de bewolking te breken en kwam 
er wat wind bij, zodat de begelei-
ders konden besluiten de duiven 
om 12.30 uur met een NNW wind 
los te laten. 
Om 15.25.50 uur wist John van Du-
ren uit Amstelveen de snelste duif 
van de vereniging te klokken, zijn 
4-522 maakte een snelheid van 
1259,840 meter per minuut, dat is 
ruim 75,5 kilometer per uur. Comb. 
Baas & Berg uit De Kwakel heeft de 
vorm ook, ze werd tweede en Comb. 
van Ackooy uit Hoofddorp pakte de 
derde plaats. De tussenstand van 
het ploegenklassement is: 1. Bakke-
rij van Leeuwen, 2. R&P Bliksem, 3. 

Reurings in wonen, 4. V. Vliet en 5. 
AA Sloopwerken. De volledige uit-
slag van Quievrâin:
1. J.H. van Duren Amstelveen
2. Baas & Bergh De Kwakel
3. Comb. van Ackooy Hoofddorp
4. Tim Rewijk De Kwakel
5. A.J. van Belzen Kudelstaart
6. L. v.d. Sluis Uithoorn
7. Darek Jachowski Mijdrecht
8. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
9. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer
10. Gerard & Lies v.d. Bergen Ku-
delstaart
11. D. Baars Kudelstaart
12. W. Wijfje De Kwakel
13. C. van Vliet Kudelstaart
14. A. v.d. Wie Aalsmeer
15. E. Wiersma Amstelveen
16. J. Vijfhuizen De Kwakel
17. Th. v.d. Wie Aalsmeer
18. J.A. van Dijk Aalsmeer
19. W. Grapendaal Aalsmeer
20. M. de Block Aalsmeer

Vrouwen Badmintonclub 
sluit seizoen met lunch
Aalsmeer - Zoals ieder jaar is het 
seizoen van Vrouwen Badminton-
club Slagvaardig afgesloten met een 
lunch op 28 april. Dit seizoenjaar 
2015-2016 waren de dames voor de 
lunch in Brasserie Café Oevers na-
dat er ’s morgens nog heerlijk was 
gespeeld in de Proosdijhal. Er waren 
14 leden aanwezig bij de lunch van 
de 18. Jammer dat sommige wegens 
vakantie er niet bij waren. Het eten 

smaakte voortreffelijk en er is geno-
ten van het samenzijn. 
In het nieuwe seizoen beginnen de 
leden weer op donderdag 1 sep-
tember en spelen van 10.00 tot 
11.30 uur. Mocht u als nieuwe be-
langstellende mee willen spelen in 
het nieuwe seizoen of nadere inlich-
tingen willen, neem dan contact op 
met Marijke via 326564 of Betty via 
321509.

Fundament verstevigen
Basketbalvereniging zet in 
op betrokken vrijwilligers
Aalsmeer - Basketbal Vereniging 
Aalsmeer vindt het hebben van be-
trokken leden van groot belang. De 
insteek van de vereniging is dat ie-
der lid iets bijdraagt en daarnaast 
dat de talenten van vrijwilligers zo 
goed mogelijk worden benut. Met 
ondersteuning van de vrijwilligers-
commissie probeert BVA te zorgen 
voor een zo optimaal mogelijke be-
zetting van de verschillende functies 
binnen de vereniging. Het is daar-
bij belangrijk dat taken over zoveel 
mogelijk vrijwilligers worden ver-
deeld. Vele handen maken immers 
licht werk. Met behulp van de aan-
pak ‘Meer Vrijwilligers in Kortere 
Tijd’ van Sportservice Noord-Hol-
land gaat BVA binnenkort nieuwe 
vrijwilligers benaderen. 
Voorzitter Rob Thomas: “BVA is 
een bloeiende vereniging. Een ver-
eniging met ambitie. Die ambitie 
brengt met zich mee dat er meer 
vrijwilligers nodig zijn om de vereni-
gingsdoelen te bereiken. We heb-
ben geïnventariseerd voor welke 
taken binnen de vereniging meer 
handen gewenst zijn. De taken die 
binnen de vereniging verricht wor-

den zijn erg divers. Daardoor is er 
voor ieder lid dat zijn of haar steen-
tje wil bijdragen wel een klus naar 
wens. We kijken daarbij in eerste in-
stantie naar de talenten en interes-
ses van geïnteresseerden en zoe-
ken daar een passende taak bij. Zo 
is het voor de nieuwe vrijwilligers 
erg leuk om met de taak aan de slag 
te gaan.”
Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd cur-
susleider Niels van Weert: “Vrijwilli-
gerswerk is het fundament van de 
sport. De sport in Nederland wordt 
gedragen door de eigen leden. Hoe 
breder dat draagvlak is hoe gezon-
der de vereniging! Het is fantastisch 
dat ook deze vereniging er helemaal 
voor gaat om het fundament van 
hun vereniging te verstevigen.”
“Iedereen heeft het druk, maar iets 
doen voor je verenging hoort er bij”, 
zo stelt voorzitter Rob Thomas. “On-
ze vraag zal niet zijn wie er wat wil 
doen, maar wat men wil doen. Voor 
iedereen is wel iets passends te be-
denken.” In de mei maand zullen zo-
veel mogelijk leden persoonlijk be-
naderd worden om meer voor de 
vereniging te gaan betekenen. 

De finalisten van Poel’s Eye: Huib, Erik Jan, Joris en Bak.

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Joris en Bak winnen finale
Kudelstaart - De individuele com-
petitie bij de dartclub Poel’s Eye lag 
even stil voor het jaarlijkse Blind 
Koppel Toernooi. Bij het Blind Kop-
pel Toernooi werd elke darter vijf 
ronden lang blindelings gekoppeld 
aan een dartsmaat en twee tegen-
standers. Danny Zorn en Ronald 
Baars wonnen dit toernooi. Voor 
Danny was het de tweede Blind 
Koppel titel op rij, Ronald won en-
kele weken geleden voor de twee-
de keer op rij het ‘gewone’ Koppel 
Toernooi. De finalisten waren Rene 
Kruit en Remco Pannekoek. Er was 
echter ook een verliezerronde. Gio-
vanni Raineri bereikte knap de hal-
ve finale. Hierin moest hij met Jan 
van Zanten aantreden tegen het 
sterke koppel Bak met Huib Goot-
jes. Giovanni en Jan boden echter 
uitstekend tegenstand, mede dank-
zij een 180-er van Giovanni. Omdat 
de dubbels echter aan beide kan-
ten niet makkelijk vielen werd het 
uiteindelijk een loterij, die dan toch 
gewonnen werd door Bak en Huib. 
Rene van Veen en Michel van Ga-
len waren deze avond ook goed 
op dreef. Zij stonden zij aan zij in 
de andere halve finale. Michel had 
ook nog eens met een 109 finish 
de Hoogste Uitgooi van de avond. 
Deze eer moest hij overigens de-
len met William Hunitetu, die dezelf-

de score met drie pijlen wist weg te 
werken. Het waren echter Erik Jan 
Geelkerken met Joris Voorn die de 
finale wisten te bereiken. De com-
puter bepaalde dat Joris met Bak, 
en Erik Jan met Huib moesten spe-
len. Erik Jan en Huib namen een 2–0 
voorsprong, maar uiteindelijk wis-
ten Joris en Bak deze achterstand 
knap om te buigen in 2–3 overwin-
ning. Joris won vorig jaar ook al de 
verliezerronde (met Jan van Zan-
ten). Al met al was het een zeer ge-
slaagd toernooi. Morgen, vrijdag 6 
mei, staat echter weer een gewo-
ne speelavond op de agenda. Het 
is de één na laatste speelavond van 
het seizoen, dus hopelijk komen er 
weer zoveel mogelijk (nieuwe) dar-
ters. De Poel’s Eye is namelijk geen 
besloten club. Iedereen van man tot 
vrouw en van jong tot oud is van 
harte welkom in het Dorpshuis. Ook 
van te voren inschrijven is niet nodig 
(en zelfs niet mogelijk), de toegang 
is laagdrempelig. Dus kom snel een 
keer langs, er zijn maar liefst vier ni-
veaus. Het motto van de Poel’s Eye 
is: “Zoveel als mogelijk darten, op 
zoveel als mogelijk het eigen ni-
veau.” De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Meer in-
formatie over de dartclub Poel’s Eye 
is te vinden op www.poelseye.nl.

Voetbal zondag
Toch winst F.C. Aalsmeer 
op Nieuw West: 1-2
Aalsmeer - F.C. Aalsmeer begon de 
wedstrijd tegen Nieuw West afge-
lopen zondag gehavend, zonder de 
geschorste Elias El Hadji en Dami-
an Veldman en Alexander Goes ge-
blesseerd. De wedstrijd begon al 
met hindernissen, men moest zeker 
een kwartier wachten, het speelveld 
was nog bezet. F.C. Aalsmeer begon 
de eerste helft erbarmelijk slecht. 
Passes kwamen totaal niet aan en 
de weinige kansen die gecreëerd 
werden door Dani Calmez en Len-
nart Eberharter gingen totaal verlo-
ren. Het was daardoor niet vreemd 
dat Nieuw West in de drie en twin-
tigste minuut de leiding kon ne-
men. Uit een corner, die laag rich-
ting penaltystip geplaatst werd, kon 
de spits van Nieuw West volkomen 
ongedekt raak schieten: 1-0. Dank-
zij de geweldige inzet van doelman 
Jeremaih Veldman was het te dan-
ken dat de schade tot dusver be-
perkt werd. De tweede helft was niet 
veel beter. F.C. Aalsmeer probeerde 
het wel, maar kon totaal geen pot-
ten breken. Joost van de Zwaard 
werd gewisseld voor de A junior 
Martin Baardse. Nieuw West bleef 
dreigend, met lange halen werden 
de snelle spitsen aan het werk ge-

zet. Richard de Vries en Jeremaih 
Veldman, die wel hun normale vorm 
ten toon spreiden, bleven de situ-
aties meester. Zou het record van 
negen ongeslagen wedstrijden er 
aan gaan? De laatste vijftien minu-
ten gooide de F.C. Aalsmeer als in 
een wanhoops offensief alles op de 
aanval. En met succes bleek later. 
Mark Schut ging naar voren. En hij 
was het die vlak voor tijd met een 
geplaatst hard schot de gelijkmaker 
aantekende: 1-1. De F.C. Aalsmeer 
wilde meer en met nog meer druk 
op het vijandelijk doel werd met 
man en macht geprobeerd om toch 
de drie punten mee te nemen naar 
Aalsmeer. Vijf minuten voor tijd was 
het Dani Calmez die na een as-
sist van Mark Schut, de bal over 
de doelman van Nieuw West heen 
plaatste en dat betekende de niet 
meer verwachte, en eerlijk gezegd 
niet verdiende overwinning oplever-
de. De 1-2 overwinning betekende 
wel dat de F.C. Aalsmeer de laatste 
tien wedstrijden ongeslagen is ge-
bleven! 
Komende zondag 8 mei speelt de 
F.C. Aalsmeer uit tegen Real Sra-
nang.
Theo Nagtegaal

RKDES 2 is afgelopen zondag 1 mei periodekampioen geworden. Grote klas-
se. Het team promoveert nu naar de eerste klasse. Gefeliciteerd!

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 7 mei:
F.C. AALSMEER
F.C.A. 1 - TOV 1 14.30 u
F.C.A. 2 - AJAX 3 12.00 u
F.C.A. 5 – Swift 9 14.30 u
F.C.A. 6 – Geinburgia 3 14.30 u
TABA 45+ - F.C.A. 45+ 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR1 – De Eer VR5  14.30 u
Junioren
Wasmeer A1 - F.C.A. A1 12.00 u
F.C.A. A2 - VEW A1 12.00 u
Hillegom B2 - F.C.A. B1 11.30 u
F.C.A. B4 - Bloemendaal B5 12.00 u
F.C.A. C1 – MSV’19 C1 12.00 u
F.C.A. C2 - Legm.vogels C2 10.15 u
Schoten C2 - F.C.A. C6 10.30 u
Pupillen
F.C.A. D2 – Wijk aan Zee D1 8.45 u
F.C.A. D7–Buitenveldert D7 10.15 u
F.C.A. E2 – Nieuw West E2  8.45 u
Roda’23 E14 - F.C.A. E9 12.30 u
F.C.A. F3 – VVA/Spartaan F4  8.45 u
F.C.A. F5 – AMVJ F3 10.15 u 
Hillegom F5 - F.C.A. F6G 10.00 u
Sp.Martinus F10 - F.C.A. F11 9.00 u
AFC F17 - F.C.A. F13 10.30 u
F.C.A. F14 – Pancratius F12 10.15 u
Meisjes
F.C.A. MD2 – Buitenv. MD4  8.45 u
SVIJ ME1 - F.C.A. ME1 11.00 u 

R.K.D.E.S.
AFC’34 D6 - R.K.D.E.S. D4 10.30 u
Vrouwen
DCG VR1 - R.K.D.E.S. VR1 14.00 u
Meisjes
Gooi MB2 - R.K.D.E.S. MB1 12.00 u
RKDES MD1–Zw’burg MD1 11.00 

S.C.W.
De Brug 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Argon 6 - S.C.W. 2 15.00 u
S.C.W. 3 – VVC 3 14.30 u
S.C.W. 4 – Argon 9 12.00 u
HBC 2 - S.C.W. 5 14.00 u
VVZ’49 45+ - S.C.W 45+ 14.30 u
Pancratius 35+ - S.C.W. 35+ 15.00 u
Junioren
BSM A1 - S.C.W A1 14.30 u
UNO C1 - S.C.W. C1 10.30 u
S.C.W. C2 – DIOS C8 10.15 u
Pupillen
Pancratius E5 - S.C.W. E2 10.15 u
Vrouwen
S.C.W. VR1 – HEDW VR2 14.30 u
Meisjes
Tos Actief MB1 - SCW MB1 10.30 u
VVC ME1 - S.C.W. ME1 9.30 u

Zondag 8 mei:
F.C. AALSMEER. 
Real Sranang 1 - F.C.A. 1 14.30 u
F.C.A. 2 – HBC 4 11.00 u
Roda’23 6 - F.C.A. 3 12.00 u
Vogelenzang 2 - F.C.A. 4 11.30 u
F.C.A. 5 – Real Sranang 3 11.30 u 
F.C.A. 6 – Nautilus 2 11.30 u
HBC 7 - F.C.A. 7 11.00 u

R.K.D.E.S.
Ankara Spor 1 - RKDES 1 14.30 u
R.K.D.E.S 2 – Zeeburgia 2 12.00 u
R.K.D.E.S. 5 – Alliance’22 4 12.00 u
R.K.D.E.S. 6 – HBC 5 12.00 u

Junioren
R.K.D.E.S. A1 – DIOS A1 14.00 u
De Where C2 - RKDES C3 11.30 u

Wielrennen UWTC
Sterk optreden veteranen
Aalsmeer - Zaterdag reden de 
masters 60+ en 68+ een wedstrijd 
in Amersfoort. Voor UWTC namen 
Nico Fokker, Ben de Bruin, Leen 
Blom en John Tromp deel. John 
Tromp pakte de overwinning. Ook 
Ben de Bruin reed een goede wed-
strijd, hij werd 12e. Bij de 68+ werd 
Leen Blom 13e en Nico Fokker 20e 
in de uitslag. Zondag was er op Slo-

ten een wedstrijd voor de vetera-
nen. Bij de 60+ reden de UWTC-ers 
Ben de Bruin, Piet Rewijk en John 
Tromp mee. Het was een koers met 
vele uitlooppogingen of kleine kop-
groepjes, waarbij de UWTC-ers elke 
keer betrokken waren. John Tromp 
werd 7e. Bij de 68e plus werd het 
eveneens een pelotonssprint, waar-
in Leen Blom 9e werd.

Winst op Geinburgia 1
RKDES bereidt zich voor 
op de nacompetitie
Kudelstaart - RKDES ging zon-
dag op bezoek bij degradant Gein-
burgia. Voor beide teams is er wei-
nig belang meer. Geinburgia weet 
waar het staat, voorlaatste, RK-
DES kan geen kampioen meer wor-
den, dat werd Sporting Martinus dit 
weekend, maar de Kudelstaarters 
staan op de tweede plaats en heb-
ben een periodetitel. RKDES deed 
wat het aan haar stand verplicht 
was, en won in een matige wedstrijd 
met 1-2 in Amsterdam van Gein-
burgia. Belangrijk was dat de suc-
cesvolle Kudelstaartse trainer Jes-
se Donker moest het doen zonder 
zijn belangrijke dragende spelers, 
Chiel Kok (geschorst) en Roy En-
thoven (geblesseerd). Maar hij test-
te wel vier junioren en met succes. 
In de basis de junioren Daan Dui-
zendstra en Mano van Veen. De 
eerste helft kenmerkte zich met een 
veel sterker RKDES. In een fraai len-
tezonnetje combineerde RKDES bij 
de thuisclub Geinburgia er lustig 
op los. Het enorme overwicht werd 
niet beloond in doelpunten. Al kreeg 
RKDES in de beginfase een aantal 
kansen via Lars Winters en Gijs Len-
tjes. Vooral op rechts domineerde 
junior Daan Duizendstra, de vleu-
gelverdediger is creatief en toont 
lef. Het enige wat de Kudelstaarters 
verweten kan worden, dat het niet 
scoorde, ondanks het enorme veld-
overwicht in de eerste helft.
De tweede helft was zeer matig, 

Geinburgia kwam verrassend in de 
47e minuut op voorsprong, van-
uit een corner werd gescoord door 
Geinburgia speler Eyarman Karim: 
1-0. RKDES ging steeds slordiger 
spelen, maar kwam toch in de 54e 
minuut langszij. Maarten van Put-
ten werd gevloerd in het 16-meter-
gebied door Geinburgia speler Jer-
ry Brouwer. Scheidsrechter Yucel 
kon niet anders doen dan de bal op 
de stip te leggen. Ivo Lentjes schoot 
fraai de bal in de linkerhoek`; 1-1. 
Geinburgia kreeg in de 66e minuut 
nog een grote kans, maar de bal 
ging tot opluchting van de meege-
reisde RKDES supporters, net naast.
In de 75e minuut was het uitblin-
ker Daan Duizendstra die door goed 
doorzetten op rechts, de bal perfect 
voorzette voor de opgekomen Lars 
Winters, een goede kans voor Win-
ters om de bal fraai in te tikken: 1-2 
voorsprong voor de Kudelstaarters. 
Trainer Donker bracht ook nog twee 
talentvolle junioren in, Novell Elha-
dji en Dennis Pronk. Maarten van 
Putten kreeg in de slotfase nog een 
grote kans, maar toen hij oog in oog 
stond met de doelman van de thuis-
club, Bas de Gans, schoot hij ra-
kelings naast. De 1-2 overwinning 
was meer dan verdiend, maar trai-
ner Jesse Donker zal nog veel werk 
moeten verzetten om van de na-
competitie een succes te maken.
Zondag 8 mei: Ankaraspor 1 tegen 
RKDES 1, aanvang 14.30 uur. 
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Actiefoto van de kampioenswedstrijd Sporting Martinus D1 tegen FCA D1.

Voetbal FC Aalsmeer
Veel jeugdteams kampioen!
Aalsmeer - Nu het einde van het 
seizoen nadert vallen uiteraard ook 
de beslissingen in de diverse com-
petities. Een aantal teams, waaron-
der de MB1, kan de komende we-
ken nog de titel binnenhalen. Maar 
een flink aantal teams zijn inmid-
dels al kampioen! Bij FC Aalsmeer 
kunnen de volgende kampioenen 
gefeliciteerd worden: de F5, F7, F8, 
F14, D6 en de D1. Hulde voor al de-
ze teams, die elk op eigen niveau 
een topprestatie hebben neergezet! 
Vooral de titel van de D1 springt in 
het oog, aangezien dit team kampi-

oen is geworden in de eerste klasse 
en nu promotie naar de hoofdklasse 
heeft afgedwongen! En in de com-
petitie werd door de D1 niet de min-
ste tegenstanders achter zich gela-
ten, zoals bijvoorbeeld de D1’s van 
Argon, Legmeervogels en Sporting 
Martinus. De wedstrijd tegen Spor-
ting Martinus gaf afgelopen zater-
dag 30 april de doorslag, een 2-4 
overwinning voor FC Aalsmeer. Met 
nog twee wedstrijden te gaan is de 
titel nu al binnen! Het team is ge-
lijk na de wedstrijd gehuldigd in de 
bloemetjes gezet.

Voetbal FC Aalsmeer
Superventjes F14 kampioen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
zijn de nieuwe helden van de F14 
van FC Aalsmeer (die pas sinds de 
kerst samenspelen) kampioen ge-
worden. Dit door liefst alle tot nu toe 
gespeelde elf wedstrijden te win-
nen. Het team inhalen is daardoor 
voor de rest van de poule deelne-
mers niet meer mogelijk en daar-
om mogen de kleine toppers zich 

nu voor de eerste maal kampioen 
noemen. In totaal hebben ze pre-
cies 100 doelpunten gescoord en er 
slechts 10 tegen gekregen. Wat een 
superventjes. 
De F14 bestaat uit de negen ster-
spelers Diedier, Cas, Dean, Tys, Aar-
onn, Wessel, Bram, Jayley en Luca, 
met coaches Marco, Michel en Al-
derd.

De D1 van FC Aalsmeer en het begeleidingsteam.Promotie naar de hoofdklasse
Aanvalsmachine FCA D1 
kampioen 1e klasse
Aalsmeer - Beethovenlaan – Zater-
dag 30 april stond voor de D1 van 
FC Aalsmeer de kampioenswed-
strijd in de 1e klasse tegen de num-
mer 2, Sporting Martinus, op het 
programma. Vanaf november stond 
de D1 van FC Aalsmeer bovenaan 
in een poule met gerenommeerde 
clubs als Argon en Legmeervogels. 
De ploeg van hoofdtrainer Arjan 
Vreeken bleef daarna al zijn wed-
strijden winnen en de concurrenten 
lieten uiteindelijk in de maand april 
steeds meer punten vallen. Met het 
verlies van Legmeervogels vorige 
week was de wedstrijd tegen Spor-
ting een formaliteit. In een zenuw-
achtige wedstrijd werd het uiteinde-
lijk 4-2 en konden de jongens ein-
delijk worden gehuldigd voor hun 
mooie prestatie. Met het behaalde 
kampioenschap wordt promotie af-
gedwongen en komt de D1 volgend 
seizoen in de Hoofdklasse te spelen.
Voor het tweede jaar worden de jon-
gens getraind door Arjan en bege-
leid door Ruben en Wilco. Arjan, al 
jaren lang trainer bij FC Aalsmeer, 
was vorig jaar met dit team al kam-
pioen geworden in de 2e klasse en 
nu in de 1e klasse met 2 eerstejaars 
talenten ging het dan voor het echie 
in een hele competitie over 22 wed-
strijden. In de eerste topper van het 
seizoen uit tegen LMV werd er nog 
ongelukkig verloren in de laatste 
minuut en moest de koppositie aan 
de ploeg uit Uithoorn worden ge-
laten. Maar de ploegen in de top 4 
(met Argon en Martinus) gaven el-
kaar weinig toe en waren goed aan 
elkaar gewaagd zodat de compe-
titie lang spannend bleef. Helaas 
werd de thuiswedstrijd tegen LMV 
gestaakt bij een 1-0 voorsprong en 
deze is niet in de stand opgeno-
men. Martinus was uiteindelijk de 
reuzedoder waardoor FC Aalsmeer 
het gat met de concurrentie groter 
zag worden. Gedurende het seizoen 
werd er veelvuldig geoefend tegen 
andere eersteklassers en hoofd-

klassers en ook voor de beker tegen 
DWS D1 wat uitkomt in de 3e divisie 
werd glansrijk gewonnen met 6-3. 
De ploeg ontwikkelde zich tot een 
aanvalsmachine waarbij er spranke-
lend spel op de grasmat werd ge-
legd met als ruggengraat een soli-
de verdediging en een speels mid-
denveld, wat veelvuldig de aanval-
lers instelling weet te brengen. Za-
terdag moest er dus tegen Martinus 
worden gespeeld wat uiteindelijk 
als nummer 2 was opgeklommen. 
Met een niet-geheel fitte selectie en 
stonden de jongens ietwat gespan-
nen aan de wedstrijd, wellicht in de 
hand geholpen door de vele toe-
schouwers die mee waren gekomen 
naar Amstelveen. Sporting kwam 
goed voor de dag en kwam met 1-0 
voor maar Aalsmeer kon voor rust 
de 1-1 maken. En zoals zo vaak ge-
beurde kwam de jongens scherp uit 
de kleedkamer werd al snel de 2-1 
gemaakt. Martinus maakte uit een 
penalty nog de gelijkmaker maar 
de wedstrijd werd toch netjes met 
2 doelpunten verschil afgemaakt. 
Daarna konden de bloemen en de 
kampioensjaal tevoorschijn worden 
gehaald en onder luid applaus werd 
de jongens gefeliciteerd. Met 124 
doelpunten voor en een doelsal-
do van precies plus 100 de terechte 
kampioen. De huldiging van de D1 
vond plaats in het eigen clubhuis in 
de rust bij de wedstrijd van het eer-
ste. De kampioenschaal werd door 
de jeugdvoorzitter uitgereikt en na-
tuurlijk was er patat voor de kam-
pioenen.

Donderdag 5 mei vertrekt de D1 
voor een tweedaags toernooi in 
Mönchengladbach waar het hoge 
ogen hoopt te scoren tegen inter-
nationale tegenstanders. Op 12 mei 
staat de thuiswedstrijd vanaf 18.45 
uur tegen de D1 van RKDES nog op 
het programma en dit biedt ieder-
een nog de kans deze leuke ploeg 
nog een te komen bekijken.

Veel animo voor CombiFun
Aalsmeer - Vrijdag 29 april stond 
de Beach weer in het teken van 
CombiFun, een vakantie activi-
teit van de Binding, Cultuurpunt 
Aalsmeer en Sportservice Haarlem-
mermeer voor kinderen van 6 tot en 
met 12 jaar. Ruim 60 kinderen heb-
ben deelgenomen aan het program-
ma, dat bestond uit Yoga for kids, 
een workshop “test je stem” en bub-
bel voetbal. Elk uur deden de kin-
deren, verdeeld over drie groepen, 
mee aan een ander onderdeel. Tus-
sendoor kregen ze, in het kader van 
JOGG Aalsmeer, een appel en wa-
ter. Yoga for Kids laat de kinderen 
op een speelse manier kennisma-
ken met yoga houdingen, meditatie 
en ademhalingsoefeningen. YogA-
letta ging met de kinderen op reis 
en liet ze zo kennis maken met de-
ze vorm van yoga voor kinderen. Ze 
werkte naar een rustpunt toe en zo 
lagen alle kinderen stil op hun matje 
en kregen ze allemaal iets mee wat 
hen weer terug kon brengen naar 
dit moment. Het was bijzonder dat 
kinderen dit zelf ook benoemden als 
een favoriet onderdeel van de les. 
Toch weer iets om bij stil te staan.

Bubbel voetbal
Voetballen is leuk en voetballen in 
het zand is nog leuker maar dat 
heeft iedereen wel een keer ge-
daan. Om hier nog iets extra’s aan 
toe te voegen, werd er gevoetbald 

in een bubbel. Twee teams probeer-
den de bal in het doel van de ander 
te werken met een grote doorzichti-
ge opblaasbare bal over hun boven-
lichaam. Je kon hierdoor lekker te-
gen elkaar aanlopen, zonder dat dit 
pijn deed. Er ontstond een heerlijk 
chaotisch tafereel, waarbij de kin-
deren er alles aan deden om tegen 
elkaar op te botsen en de bal was 
minder belangrijk. Een prachtig ge-
zicht en de kinderen konden hun 
energie goed kwijt!

Workshop Test je stem
Docent Reina van het Cultuurpunt 
leerde de kinderen in een speelse 
les alles over je stem en hoe je deze 
op een duidelijke manier kunt inzet-
ten. Er was geen tijd om weg te dro-
men, want de kids gingen flink aan 
de slag. Ze hebben een eigen lied 
gemaakt en daarbij een eigen dans-
je verzonnen. Tijdens de opvoering 
heeft Reina hen op haar gitaar be-
geleid. De kinderen hebben een ge-
weldige middag gehad waarbij ze 
van heel rustig naar compleet uit 
hun dak gingen op drie totaal ver-
schillende onderdelen. Voor de vol-
gende editie van de Combifun staan 
er weer hele andere onderdelen op 
het programma maar die verklapt 
de organisatie nog niet. CombiFun 
wordt in elke schoolvakantie, behal-
ve de zomervakantie, op een vrijdag 
georganiseerd.

Van links naar rechts, achter: Frank Zuydervliet, Anneke de Lange en John Pe-
ters. Voor: Hester Brusche, Pim v/d Bosch en Nancy Verlinde.

Groot aantal nieuwe vrijwilligers
Positieve ontwikkelingen 
bij voetbalclub SCW
Rijsenhout - “Afgelopen seizoen is 
er veel gebeurd bij SCW. Na het ver-
trek van een aantal vrijwilligers die 
vele jaren zitting hadden genomen 
in het bestuur, moest er binnen de 
club eerst besef komen dat er iets 
moest gaan gebeuren. Gelukkig zijn 
er een aantal zeer enthousiaste vrij-
willigers opgestaan. Nu tegen het 
einde van dit seizoen kunnen we de 
balans opmaken”, zo stelt voorzit-
ter Harry van Straalen in de nieuws-
brief. 
“Er is een jong bestuur gekomen, 
een nieuwe sponsorcommissie en 
een evenemententeam. Het bestuur 
is aangevuld met jonge, frisse, in-
telligente kerels die positief kritisch 
durven te zijn. En dat heeft SCW no-
dig, zeker met de toekomstplan-
nen in het vooruitzicht. De spon-
sorcommissie is in de oude bestan-
den gedoken en heeft enkele maan-
den werk gehad om alles admini-
stratief op orde te krijgen. Nu dat is 
voltooid is het zaak om de kennis-
making met de sponsoren te her-
nieuwen en, waar mogelijk, de sa-
menwerking te intensiveren. Dat is 
al een klus op zich en daarnaast is 
men druk bezig om nieuwe spon-
soren aan te trekken. De sponsor-

commissie streeft hierbij ook een 
stijging in de opbrengsten te reali-
seren. Het evenemententeam heeft 
gestalte gekregen. Een enthousias-
te groep vrijwilligers heeft zich ten 
doel gesteld om door middel van al-
lerlei soorten evenementen zoals lo-
terij, dart- en kaartavonden, the-
ma avonden , wijn- en bierproefa-
vonden en wat al niet meer, zoveel 
mogelijk geld binnen te krijgen voor 
de clubkas. Wanneer de basis staat 
kan het elk jaar uitgebreid worden, 
zodat de opbrengsten voor de club 
groeien en daarmee kunnen bijdra-
gen aan de toekomstplannen. Kort-
om, er gebeurt weer wat bij SCW en 
dat werd tijd ook!”

Andere sporten
Daarnaast gaat SCW haar complex 
open stellen voor andere sporten 
dan het competitievoetbal, zo wil de 
club het ‘walking-voetbal’ introdu-
ceren wat door de KNVB gepromoot 
wordt, ook het wandelen wint in po-
pulariteit en daar wil SCW haar kan-
tine voor openstellen. De doelgroep 
zijn vooral de oudere 55+ mannen 
en vrouwen. Op die manier wil SCW 
meer mensen naar het complex aan 
het Konnetlaantje krijgen.

Patrick en Petra nieuwe 
kampioenen Sjoelclub
Aalsmeer - Na de huldiging van de 
jubilarissen, werd er afgelopen don-
derdag 28 april ook nog gesjoeld in 
het Dorpshuis. De laatste competi-
tiewedstrijd en de beslissing om de 
kampioenschappen in de vier afde-
lingen stonden deze avond op het 
spel. Clubkampioen bij de heren is 
Patrick Haring geworden en bij de 
dames Petra Houweling.
Hoofdklasse: 1. Albert Geleijn, 2. 
Kees Kuypers en 3. Marry Verhoe-
ven. A-Klasse: 1. Cock van der Vlugt, 
2. Elisa Houweling en 3. Rob Kuy-
pers. B-Klasse: 1. Theo van Leijden, 
2. Henk Brozius en 3. Jacob van ‘t 
Hof. C-Klasse: 1. Klaas de Vries, 2. 
Jaap van Wees en 3. Pleun van Ver-

seveld. De eindstanden per klas-
se zijn als volgt: Hoofdklasse: 1. Pe-
tra Houweling, 2. Albert Geleijn en 
3. Kees Kuypers. A-Klasse: 1. Cock 
van der Vlugt, 2. Marja Springin’t-
Veld en 3. Mariëtte van der Vlugt. B-
Klasse: 1. Henk Brozius, 2. Theo van 
Leijden en 3. Dirk Mol. C-Klasse: 1. 
Jaap van Wees, 2. Herman Berkhout 
en 3. Klaas de Vries. Op zaterdag 
14 mei is de viering van het 40-ja-
rig jubileum en de huldiging van de 
kampioenen. De eerste sjoelavond 
in het nieuwe seizoen is op don-
derdag 1 september. Voor informa-
tie en uitslagen zie ook www.sjoel-
club-aalsmeer.nl of bel met Mirjam 
van den Berg via 0297-347439.

Tweede plaats achter Frans toptalent

Nils Eekhoff dicht bij zege in 
Tour de l’Eure in Frankrijk
Rijsenhout - Wielrenner Nils Eek-
hoff was afgelopen zondag in 
Frankrijk drie tellen te lang onder-
weg om aanspraak te kunnen ma-
ken op de eindoverwinning in de 
tweedaagse Tour de l’Eure voor ju-
nioren. Hij moest, staande naast het 
Franse toptalent Tanguy Targis, ge-
noegen nemen met een treetje lager 
op het erepodium. Eerstejaars junior 
Niels Fontijne, een ploeggenoot van 
Eekhoff, werd derde.
Winnaar Targis legde de basis voor 
zijn zege in de eerste rit. De Frans-
man ontsnapte in de slotfase uit een 
kopgroep van zestien renners en 
sprokkelde een voorsprong van 37 
seconden bij elkaar. Eekhoff eindig-
de in de sprint van de achtervolgers 
als vierde. Met steun van zijn team-
genoten van Wilton/De Volharding 
slaagde de renner uit Rijsenhout 
er een dag later bijna in de achter-
stand goed te maken in de ploegen-
tijdrit. De overwinning ging afgete-
kend naar het Nederlandse club-
team, maar Targis bleef met twee 
seconden voorsprong nipt klasse-
mentsleider. In de ‘s middags verre-
den slotrit kwamen er geen wijzigin-
gen meer in de top van het algeme-
ne klassement. Eekhoff finishte in 
de laatste rit als achtste. Het ploe-
genklassement ging naar Wilton/De 
Volharding.

Vredeskoers
Morgen, Hemelvaartsdag, ruilt Eek-
hoff zijn clubshirt van De Volhar-

ding in voor het oranje tricot van de 
nationale juniorenselectie. Hij gaat 
dan van start in de Vredeskoers, de 
zesde van elf wedstrijden die tellen 
voor de wereldbeker voor landen-
teams. De wedstrijd wordt gehou-
den in en om het Tjechische Terezín, 
het voormalige Teresienburg, waar 
de Duitsers in de Tweede Wereld-
oorlog een vernietigingskamp ves-
tigden. De Vredeskoers duurt tot en 
met zondag 8 mei en telt vier ritten 
over heuvelachtig terrein en een in-
dividuele tijdrit van ruim elf kilome-
ter. Nederland verdedigt in Tsjechië 
de leidersplaats in het wereldbeker-
klassement. Frankrijk staat tweede, 
Zwitserland is derde.

In de prijzen
De Kudelstaartse eliterenner Jordi 
Buskermolen, lid van het Alphense 
Avanti, klasserde zich in het criteri-
um van ‘s-Gravendeel op een prijs 
biedende 19de plaats. Oud-prof Ro-
nan van Zandbeek was er de win-
naar. Damian Kooreman (Wieler-
club De Amstel) uit Aalsmeer werd 
afgelopen zondag knap vijftiende in 
de Ronde van ‘t Zand voor eliteren-
ners. Enkele dagen eerder finish-
te hij als 22ste in Made. Zijn plaats-
genoot Franklin Wessels beëindigde 
de koers in Made als 43ste. Nieu-
weling Owen Geleijn uit Rijsenhout 
kwam op Koningsdag in Amster-
dam-Sloten als veertiende binnen. 
In het Limburgse Eijsden verspeel-
de Geleijn, rijdend in de kopgroep, 
een mooie klassering door een val in 
de laatste bocht voor de finish. Zijn 
jongere broer Tristan Geleijn fietste 
naar de zevende plaats in de jeugd-
ronde van Zaandam, Sven Busker-
molen (Kudelstaart) volgde als 16de.

Komende zondag 8 mei komen veel 
renners uit de regio aan de start 
van de Ronde van Amstelveen. Het 
parcours ligt nabij Winkelcentrum 
Westwijk, niet ver van Aalsmeer 
Nieuw-Oosteinde. Het program-
ma luidt: 12.00 uur nieuwelingen; 
13.10 uur sportklasse/masters 40+; 
14.30 uur vrouwen amateurs/junio-
ren/nieuwelingen; 15.45 uur: ama-
teurs/sportklasse/junioren. Het pu-
bliek heeft gratis toegang.

Winst Gerard bij 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe 
spelers zijn welkom. Vooral vraag is 
er naar jokeraars. Stap gerust eens 
binnen. Op donderdag 28 april is 

het kaarten gewonnen door An Ui-
terwaal met 5453 punten, op twee is 
Huub Bouwmeester geëindidgd met 
5200 punten en op drie Henk van 
Wichen met 4819 punten. Bij het jo-
keren was deze week Gerard de Wit 
de beste met 128 punten, gevolgd 
door Trudy Knol met 172 punten en 
Henny de Wit met 274 punten. Voor 
inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
tel. 0297-340776.
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Ben van Dam 
wint dartavond
Aalsmeer - Op dinsdagavond 19 
april is er sportief darts gespeeld. 
De deelnemers waren aan elkaar 
gewaagd. Net op tijd gooide Sebas-
tiaan Dolk de 180, zodat hij met de 
score dicht bij Ben van Dam kwam. 
Echter Ben gooide de dubbels toch 
net eerder uit, en wist hiermee de 
eerste plaats te bemachtigen.
Sebastiaan dus tweede en der-
de werd Kees de Lange. De vierde 
plaats was voor Franklin Dolk, die 

Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal zaterdag
FC Aalsmeer en Almere 
eindigt in remise: 1-1
Aalsmeer - De wedstrijd Aalsmeer 
tegen Almere afgelopen zaterdag 
30 april begon onder een goed ge-
sternte. Ruim 500 toeschouwers 
en een goed leidend trio onder lei-
ding van mevr. Scola Shukrula. De 
prijs deze middag was de kopposi-
tie in de tweede klasse B. De bei-
de elftallen hebben er alles aan ge-
daan om alvast een voorschot te ne-
men op het aanstaande kampioen-
schap in deze afdeling. Door het ge-
lijke spel en de overwinning van De 
Bilt op Zevenhoven met 3-1 is ook 
De Bilt weer in beeld voor de titel. 
Was FC Aalsmeer de eerste helft 
het meest aan de bal en kreeg ook 
een paar reële kansen, het had toch 
de hulp van FC Almere speler Niek 
Huizinga nodig (achterwaartse kop-
bal) om op voorsprong te komen. 
De tweede helft was het FC Alme-
re wat de klok sloeg en kwam het 
via Abdoul Ghoudou terecht op 1-1. 
FC Aalsmeer had aan keeper Mike 
Eman te danken dat op inzetten van 
Mike Blieck en Yassin Azzahi de 1-1 
na 94 minuten nog op het scorebord 
stond. FC Aalsmeer startte zonder 
Thomas Harte in de basis (griep). 
En had het eerste half uur het bes-
te van het spel. Achterin bij de FC 
speelden Kevin Vermeij en Burak Si-
til een solide partij. De beide backs 
hadden de handen vol aan Yassin 
Azzahi en Raoul Cheuk-A-Lam van 
FC Almere. Het middenveld pres-
teerde in de eerste helft een ruime 
voldoende maar werden in de twee-
de helft door het fysieke FC Almere 
overtroefd. Voorin wil het maar niet 
lukken. Calvin Koster werkt hard, 
maar staat vaak eenzaam en alleen 
in de spits. Op links komt Salih Yil-
diz regelmatig langs zijn tegenstan-
der. Op rechts speelt Michal Kocon 
al weken een fletse rol en zijn de 
doelpunten schaars. FC Aalsmeer 
speelde het slechte spel van vorige 
week tegen Zevenhoven van zich af 

en regelmatig moest er bij FC Alme-
re aan de noodrem getrokken wor-
den. De ploeg speelt regelmatig op 
het randje. En bedient zich graag 
met lange passes op de snelle bui-
ten spelers. Vooral Yassin Azzahi is 
erg gevaarlijk. In de 31e minuut had 
Aalsmeer succes. Een voorzet van 
Salih Yildiz op Calvin Koster bracht 
Niek Huizinga in moeilijkheden en 
met een achterwaartse kopbal ver-
dween de bal achter Gijs Roelof-
sen in het doel en stond FC Aal-
meer verdiend op 1-0. FC Almere 
had het moeilijk in deze periode. De 
1-0 bleef tot aan de rust op het sco-
rebord. FC Almere zette in de twee-
de helft een tandje bij en Aalsmeer 
moest terug. Al in de 48e minuut 
ontsnapte de FC aan een doelpunt. 
Een schot van Yassin Azzahi werd 
van de doellijn gehaald. Maar in de 
52e minuut was het wel raak. Een 
schot van Peter van Dongen werd 
nog wel gekeerd door Mike Eman 
maar in de rebound moest ook hij 
capituleren op het schot van Abdoul 
Ghoudou, 1-1. FC Aalsmeer herstel-
de zich van deze tegenvaller. Helaas 
werd een goede kans van Arnoud 
van Leeuwen hoog over geschoten. 
FC Almere hield de druk erop. Mike 
Eman tikte een kopbal van Ramon 
Kool uit de kruising vandaan. Wis-
sel 82e minuut: Thomas Harte voor 
Arnoud van Leeuwen. Kevin Verme-
ij kon met 2x geel in de 85e minuut 
naar de kleedkamer en moest de FC 
met tien man verder. Wissel 86e mi-
nuut: Bart de Jong voor Salih Yil-
diz en Mitch van Geldorp voor Tom 
Doeswijk. Het bleef echter bij een 
1-1 stand. FC Aalsmeer (zat.) speelt 
a.s. zaterdag weer aan de Beetho-
venlaan tegen T.O.V. uit Baarn. Aan-
vang wedstrijd 14.30 uur. Stand in 
de tweede klasse B: FC Almere 24-
49, FC Aalsmeer 24-49 en De Bilt 
24-46. 
Jack van Muijden

Lineke en Dirkjan beste 
sjoelers van Rijsenhout
Rijsenhout- Donderdag 28 april 
was het de slotavond van sjoelclub 
Rijsenhout. Na  een heerlijk warm en 
koud buffet, werd er nog een uurtje 
plaatsgenomen achter de sjoelbak-
ken. Hierna  was er een mooie ver-
loting met  veel  waardebonnen van 
winkeliers uit de  omgeving en ove-
rige  prijzen. De  feestavond werd 
afgesloten  met het bekendmaken 
van de bekerwinnaars. In de hoofd-
klasse is  Dirkjan Baardse als eer-
ste geëindigd, op twee Thomas van 
Brakel en als derde Lineke van Bra-
kel. In klasse A was Leo van Faassen 
de sterkste, als tweede Til Vermeer 
en op plaats drie Bertus Baas. In 
de B-klasse is Jan Joore als eerste 

geëindigd, voor Willem Romijn als 
tweede en als derde Martje Baard-
se. Marjo Sijm was oppermachtig in 
klasse C, met als tweede Annie van 
´t Zelfde en op plaats drie Ans Bo-
rawitz. 
Hierna werden de wisselbekers nog 
uitgereikt. Bij de heren aan Dirkjan 
Baardse met een gemiddelde van 
134.95 en bij de dames aan Lineke 
van Brakel met gemiddeld 116.55. 
De aanmoedigingsprijs is uitgereikt 
aan Map Ebbinge. Zo kwam er een 
einde aan de laatste avond van het 
seizoen 2015-2016. Op 15 septem-
ber is weer de eerste competitie 
avond in dorpshuis De Reede van-
af 19.30 uur. 

Baanwedstrijd in Wijchen
Scherpe tijd voor atleet 
Corné Timmer 
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 29 
april stond er voor de 18-jarige AV 
Aalsmeer atleet Corné Timmer voor 
het eerst een 10 kilometer op de 
baan op het programma. Voor deze 
wedstrijd reisde hij af naar Wijchen 
in Gelderland. Voor Corné beteken-
de deze wedstrijd een lang gekoes-
terde wens om de 25 ronden op de 
baan af te leggen. Na in 2015 een 
persoonlijk record op de weg te 
hebben gelopen van 36:45.00 minu-
ten was de inzet om deze tijd ruim 
te verbeteren op de baan. De weers-
omstandigheden waren, op de wat 

lage temperatuur na, uitstekend 
voor een baanwedstrijd. De race 
liep vanaf het begin goed, waar-
bij Corné een constant gemiddel-
de van 3:24.00 minuut per kilome-
ter aanhield. Met een weergaloze 
eindversnelling van 74 seconde over 
de laatste 400 meter resulteerde dit 
in een eindtijd van 34:02.05 minu-
ten. Corné finishte ruim onder het 
schema van 34:15/34:25, waarop hij 
was gestart. Deze wedstrijd was een 
mooie test voor de later deze zomer 
te lopen 10.000 meter tijdens het NK 
Junioren in Breda.

NK floretschermen jeugd
Brons voor Gijs Reurekas
Aalsmeer - Op zaterdag 23 en zon-
dag 24 april werden in Breda de Ne-
derlandse Jeugd Kampioenschap-
pen schermen gehouden. De pas 
12 jarige Aalsmeerse schermer Gijs 
Reurekas deed mee in de klasse Pu-
pillen (U14). Na eerst een poule ge-
schermd te hebben stond hij tiende 
op het tableau. De eerste eliminatie-
ronde werd daarna gemakkelijk ge-
wonnen met 15-2. De ronde daar-
na wist hij ook te winnen met 15-11. 
Daarna trof hij de lastige Nawar van 
schermclub Amsterdam. Het was 

een hele spannende partij waarin 
beide jongens mooi schermen lieten 
zien. Ook deze partij werd met 15-
11 gewonnen. In de halve finale trof 
Gijs een schermer uit Alkmaar die 
als tweede geplaatst stond en ook 
al wat ouder is. Deze werd met 15-6 
verloren. Uiteindelijk wist Gijs brons 
te veroveren. 
Vorig jaar werd Gijs nog Nederlands 
kampioen in de U12. Nu met een 
derde plaats als eerstejaars pupil in 
de categorie U14 kijkt hij terug op 
een heel succesvol toernooi.

Altijd al willen volleyballen?
Oradi zoekt nieuwe leden
Aalsmeer - Altijd al eens willen vol-
leyballen? Of ooit gestopt en blijft 
het toch kriebelen? Dan is dit je 
kans! Oradi/Omnia is op zoek naar 
nieuwe leden! De keuze voor nieu-
we speelsters is reuze! Want de ver-
eniging beschikt over verschillen-
de teams van verschillende leeftij-
den en niveaus! Ook beschikt Ora-
di over ervaren trainers die nieuwe-
lingen de kneepjes van het vak le-
ren zodat zij ook aan de competi-
tie kunnen meedoen. Omnia is on-
der andere op zoek naar jonge mei-
den om het enthousiaste meisjes A-
team, dat volgend jaar de stap naar 
de dames gaat maken, aan te vullen. 
Vanwege studie zullen helaas enke-
le meiden geen onderdeel meer uit 
kunnen maken van dit mooie en 
hechte team. Wat 9 jaar geleden be-
gon met acht kleine meisjes die de 
bal nog mochten vangen (en de ou-
ders en toeschouwers die wel eens 
dachten waar moet dat heen), is af-
gelopen zaterdag afgesloten door 
acht geweldige, sportieve jongvol-
wassenen die door al die jaren heen 
altijd een geweldig team hebben 
gevormd. De meiden hebben heel 
veel bijgedragen aan de vereniging 
en natuurlijk is aan het team zoveel 
mogelijk begeleiding gegeven. Veel 
meiden hebben extra trainingen ge-
volgd en de meiden hadden jaren-
lang een zeer enthousiaste coach 
en trainer! De meiden zijn enthousi-
ast en behalve dat ze een wedstrijd 
graag willen winnen, staat spelple-
zier voorop! Wil jij onderdeel uitma-
ken van dit team? Kom kennisma-
ken en train vrijblijvend een keer 
mee. Ook is het afgelopen jaar een 
aantal oud-leden terug gekomen 
bij de vereniging. Een super goe-
de ontwikkeling voor Oradi/Omnia. 
Maar ook dit team heeft net te wei-
nig speelsters om een team te vor-
men! Ook voor dit team zoekt de 
club speelsters, dat volgend seizoen 

in de 3e klasse gaat uitkomen. Ook 
heeft Oradi/Omnia nog een groep-
je ervaren speelsters, die afgelopen 
jaar hard hebben gevochten om in 
de 2e klasse te blijven! Ook zij ont-
vangen nieuwe speelsters met open 
armen, zodat ook zij met een team 
aan de competitie kunnen starten. 
Voor ieder wat wils dus! De komen-
de weken staan het bestuur en de 
trainers van Oradi/Omnia voor een 
moeilijke beslissing om met de hui-
dige 18 dames leden enigszins ge-
lijkwaardige teams te vormen. Met 
de komst van nieuwe leden is de 
vereniging in staat om wellicht drie 
teams te vormen. Oradi/Omnia is 
groeiende, naast spelplezier wordt 
er geïnvesteerd in goede trainers, 
en ook zijn er regelmatig leuke ac-
tiviteiten waar leden zich voor op 
kunnen geven om alle teamgenoten 
beter te leren kennen.
Dus, kom een keer vrijblijvend mee 
trainen op de donderdag van 20.30 
tot 22.00 uur in de Proosdijhal in Ku-
delstaart en ervaar zelf hoe gezel-
lig Oradi/Omnia is! Vanwege de va-
kantie is de eerste training op don-
derdag 12 mei. Meer informatie is te 
vinden op www.svomnia.nl of stuur 
een mail naar volleybal@svomnia.nl

Succesvol seizoen voor 
Tafeltennisvereniging
Rijsenhout - De voorjaarscompe-
titie bij Tafeltennisvereniging Rij-
senhout is zeer succesvol verlopen. 
Want twee teams waren dit jaar de 
sterkste van hun klasse en zullen 
promoveren.
Team 1 met Joost van Keulen, Ali-
cia Ferreira da Costa en Tom van Es 
hebben zich keurig gehandhaafd in 
de vierde klasse en eindigden op 
een vierde plaats met 49 punten uit 
tien wedstrijden. Vooral in de dub-
belwedstrijden waren ze erg sterk: 
zeven van de tien dubbels gingen 
naar de Rijsenhouters.
Team 2 met Piet van Oudenaren, 
Carol van Brakel, Kees Spaarga-
ren en Paul Clement  zijn overtui-
gend kampioen geworden en heb-
ben daarmee bewezen dat ze in de 
vierde klasse thuis horen. 80 van de 
100 punten hebben ze samen be-
haald en daarmee glansrijk gepro-
moveerd. Paul behaalde zelfs een 
percentage van 100 en Kees won 90 
% van zijn partijen. Carol en Piet de-
den met ca. 65 % ook een flinke duit 
in het zakje. Team 3 met Carel Her-

manns, Ton Nieuwenhuyzen en Jan 
Joore gaan volgend jaar hun geluk 
beproeven in de vijfde klasse. Na ja-
ren nét niet, is het nu gelukt: kampi-
oen in de zesde klasse. 
Wat dit seizoen nog rest zijn de 
clubkampioenschappen enkelspel 
en dubbelspel, maar ook zijn er nog 
drie teams doorgedrongen tot de fi-
nalerondes van de bekercompetitie. 
Nog volop actie dus in de speelzaal 
in dorpshuis De Reede.
Overigens heeft de club volop gele-
genheid om nieuwe leden te plaat-
sen. Een noviteit volgend seizoen is 
de duo-competitie. Teams van twee 
personen zullen vanaf september 
een aanvulling zijn op de gebruike-
lijk driemansteams.
Voordeel van de duo competitie is 
dat de speelavonden beduidend 
korter zijn. Ideaal voor beginnende 
spelers. Heb je interesse? Kom dan 
eens langs op dinsdagavond in de 
Reede aan de Werf. Tot eind mei is 
er wekelijks gelegenheid een bal-
letje te slaan. Voor meer info: mail 
naar ttvrijsenhout@hotmail.com

het een week later heel wat beter 
deed, toen hij meerdere keren 140 
wist te gooien en de eerste plaats 
wist te veroveren. Op twee Kees de 
Lange, op drie Ben van Dam en de 
vierde plaats was voor Boelie Hans 
Dolk.
Hij wordt zo genoemd omdat hij veel 
in de dubbele bull gooit. De compe-
titie gaat dinsdag 10 mei weer ver-
der en begint om 20.00 uur in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Inschrijven kan vanaf 19.30 uur. Ook 
darten? Iedereen vanaf 16 jaar is 
welkom. De kosten zijn 2.50 euro 
per avond.

ZABO ronde 17
Zaalvoetbal in Proosdijhal
Aalsmeer - De voorlaatste speel-
ronde van de ZABO zaalvoetbal-
competitie vindt plaats in de Proos-
dijsporthal aan de Edisonstraat 6 in 
Kudelstaart. Het programma van de 
17e speelronde op zaterdag 7 mei 
aanstaande ziet er als volgt uit: om 
18.35 uur begint LEMO tegen kop-
loper Sportcafé de Midi’s. Om 19.20 
uur is de aftrap bij Café Sportzicht 
tegen Amsec Piller. Om 20.05 uur 
start Kids Aktief tegen Atlas Lions. 

Om 20.50 uur speelt IBH Aalsmeer 
tegen EZ Flower en om 21.35 uur is 
er als afsluiter Koning Nieuwendijk 
tegen FC Madrevo. Toegang bij de 
ZABO is gratis.
Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s 
16-45, Atlas Lions 16-42, Kids Aktief 
16-33, IBH Aalsmeer 16-22, EZ Flo-
wer 16-22, LEMO 16-21, Amsec Pil-
ler 16-21, Café Sportzicht 16-13, Ko-
ning Nieuwendijk 16-9, FC Madrevo 
16-7. Meer op www.zaboaalsmeer.nl

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos 
middag van de OVAK is op 
woensdag 11 mei vanaf 14.00 
uur in het Parochiehuis in de 
Gerberastraat. Het klaverjassen 
op 27 april is gewonnen door 
Addy Hofman met 5832 punten, 
gevolgd door Nel de Koning met 
5706, Ria Pieterse met 5703 en 
Tom Verlaan met 5586 punten.

Nacompetitie handbal
Bevo te sterk voor FIQAS
Aalsmeer - Zaterdag 30 april 
speelden de mannen van FIQAS 
Aalsmeer een uitwedstrijd tegen 
Bevo, de nummer twee in de na-
competitie. Bij winst zou de tegen-
stander zich plaatsen voor de fi-
nale om de landstitel en vanaf mi-
nuut één was duidelijk dat ze daar 
vol voor zouden gaan: Bevo begon 
gedreven, schuwde de fysieke dek-
king niet en had binnen een paar 
minuten al een 4-0 voorsprong op-
gebouwd, voor FIQAS Aalsmeer 
iets terug kon doen. Samir Beng-
hanem onderschepte de bal, ging 
in de break en maakte er 4-1 van. 
Maar even later was het alweer 5-1. 
Via Lars van Wijk (strafworp) en Tim 
Bottinga (mooie schijnbeweging) 
kwamen de Aalsmeerders weer iets 
dichterbij – 5-3 – maar daarna was 
het opnieuw Bevo dat de bovenlig-
gende partij was. Via 8-3 werd het 
9-4 na ruim een kwartier. In de vol-
gende minuten ging het even iets 
beter lopen bij FIQAS Aalsmeer en 
konden de mannen aanhaken: 9-5 
door Wai Wong, 9-6 door Rem-
co van Dam en 9-7 via Nils Dekker 
uit de linkerhoek. Diezelfde Dekker 
zorgde voor de aansluiting (10-9) 
en vlak voor rust was de marge nog 
steeds één: 12-11, mede dankzij 
een fraaie stop van Marco Verbeij. 
Schutter Polman bepaalde de rust-
stand echter op 13-11. In de eerste 
minuten na de pauze liep Bevo met-

een uit naar 16-11 en eigenlijk was 
de wedstrijd toen al gespeeld, want 
in het vervolg bleef FIQAS Aalsmeer 
achter de feiten aanlopen. De mar-
ge kon nog worden terug gebracht 
tot drie (17-14 en even later 18-15), 
daarna sloeg Bevo definitief toe, 
want binnen een minuut of acht 
wisten zij zeven keer te scoren en de 
Aalsmeerders helemaal niet. Het le-
verde een 25-15 tussenstand en de 
beslissing in de wedstrijd op. Want 
dat het verschil in de slotminuten 
nog werd verkleind tot zes baat-
te niet meer: de einduitslag werd 
26-20 voor Bevo, dat zich daarmee 
plaatste voor de finale om de lands-
titel, vanaf 22 mei tegen OCI/Lions. 
Omdat Hurry Up wel won van E&O 
zakt FIQAS Aalsmeer op de rang-
lijst naar de vierde plaats. A.s. zater-
dag spelen de mannen opnieuw uit, 
om 19.30 uur bij Lions. Doelpunten: 
Nils Dekker 5, Tim Bottinga en Ke-
vin Hooijman 3, Lars van Wijk, Rem-
co van Dam en Dustin Ligthart 2, 
Robin Boomhouwer, Wai Wong en 
Samir Benghanem 1. 

Programma FIQAS heren:
Donderdag 5 mei, 15.30 uur: OCI/
Lions – FIQAS Aalsmeer (bekerfi-
nale) 
Zaterdag 7 mei, 19.30 uur: OCI/Li-
ons – FIQAS Aalsmeer
Zaterdag 14 mei, 20.15 uur: Koorn./
Quintus - FIQAS Aalsmeer 
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