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Volgende week
dag eerder uit!
Aalsmeer - In verband met
Hemelvaartsdag, donderdag
10 mei, verschijnt de Nieuwe
Meerbode volgende week
een dag eerder, op woensdag 9 mei. Verhalen en advertenties aanleveren voor
deze editie kan tot dinsdag 8 mei 10.00 uur in
de ochtend. Teksten kunnen gestuurd worden naar
redactieaalsmeer@meerbode.nl. Voor advertenties zijn
verkoopaalsmeer@meerbode.nl en aanlever@meerbode.nl de mailadressen.

ZATERDAG
12 MEI 2018

DORPSHUIS KUDELSTAART
AANVANG: 20.00 UUR

Oorkonde, speld en bloemen

Joke Overbeek 50 jaar
lid van ACOV
Vier heren en één dame in Koninklijk zonnetje gezet

Onderscheiding voor vijf inwoners

Aalsmeer - Donderdag 26 april
zijn vijf inwoners in het Koninklijke zonnetje gezet. In het gemeentehuis zijn Rie Bakker-Brand, Willem Eveleens, Cor Knol, Jaap Kranenburg en Ruud Teensma beloond voor hun tomeloze inzet
als vrijwilliger met een onderscheiding.
Alle vijf zijn benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau. Voor
de lintjesregen was de burgerzaal
koninklijk aangekleed met oranje
linten langs de balustrade en gro-

te ronde tafels met witte kleden
in de zaal.
Alle aanwezigen werden welkom
geheten door burgemeester Jeroen Nobel: “Vandaag worden in
heel Nederland koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan
mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving. Een
bijzonder moment. Daarom ben
ik blij dat u hier met velen bent
vandaag in ons feestelijk versierde gemeentehuis. Vandaag worden vijf mensen uit Aalsmeer ko-

Zaterdag 5 mei in H. Buismalaan

Hartelust Bevrijdingsceremonie
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op Herdenkingsplein
Aalsmeer - Aan het Nationale
Bevrijdingsvuurceremonie
op zaterdag 5 mei doen dit jaar
meer dan 1.500 lopers uit 70 gemeenten mee. Zij verspreiden
het Bevrijdingsvuur door heel
Nederland. Voor de vierde keer
op een rij haalt een groep lopers en fietsers uit Aalsmeer en
Kudelstaart in 2018 het Bevrijdingsvuur op voor Aalsmeer.
Een enthousiast team, bestaande uit ervaren én nieuwe Bevrijdingsvuurestafettelopers, heeft
er enorm veel zin in om ook dit
jaar weer het Vrijheidsvuur voor
Aalsmeer op te halen in Wageningen om op 5 mei tijdens een
feestelijke ceremonie samen
met de burgemeester en hopelijk weer vele toeschouwers het
Aalsmeerse Bevrijdingsvuur te
ontsteken.

de Herdenkingsceremonie op
vrijdag 4 mei in Aalsmeer Oost.
Laat in de avond vertrekken ze
met de door Met & Co gesponsorde luxe touringcar naar Wageningen. Daar nemen ze deel
aan de feestelijke Nationale Bevrijdingsvuurceremonie.
Het
jongste teamlid, de pas 8 jaar
oude Yfke Serné, mag dit jaar de
Aalsmeerse fakkel in ontvangst
nemen uit handen van de burgemeester van Wageningen.

Ruim 80 kilometer
En dan start de terugtocht waarbij het vuur in estafettevorm lopend en fietsend over een afstand van ruim 80 kilometer en
hoofdzakelijk in het donker terug naar huis wordt gebracht,
een enorme sportieve prestatie.
Voor de veiligheid wordt het Vrijheidsvuur in een stormlamp om
Jongste teamlid 8 jaar
beurten achterop de bagageTeam Aalsmeer is aanwezig bij dragers van de fietsers vervoerd

Aalsmeer - Tijdens de jaarvergadering van de Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging
(ACOV) is mevrouw Joke Overbeek gehuldigd voor 50 jaar
trouw lidmaatschap. Natuurlijk kreeg zij een groot applaus
van de leden. Maar ook een oor-

konde, een gouden speld en een
mooi boeket hoorde daarbij.
De ACOV gaat op zondag 25 november ‘de Messe Solennelle’ van
Gounod en ‘het Requiem’ van
Fauré uitvoeren in de Open Hofkerk in de Ophelialaan. Kijk voor
meer informatie op: www.acov.nl.

Bestuurslid Rudi olde Heuvel en jubilaris Joke Overbeek.

ninklijk onderscheiden. Vier heren en één dame. Deze vijf inwoners verdienen een lintje vanwege hun uitzonderlijke maatschappelijke prestaties. Ik zeg verdienen, want u bent ‘voorgedragen’
zoals dat heet door mensen uit
uw eigen omgeving. Mensen die
vinden dat u het verdient om in
het zonnetje te worden gezet,
omdat u zoveel voor andere mensen doet.”
Vervolg elders in deze krant
Originele legerjeep
Terug in Aalsmeer op zaterdagmorgen 5 mei begint het estafetteteam aan de laatste etappe. Een
extra feestelijke fakkeloptocht, geescorteerd door een originele legerjeep van het Crash Museum.
Vanaf de Mikado loopt de stoet
door de wijk naar het Herdenkingsplein aan de H. Buismalaan.
Op het Herdenkingsplein in
Nieuw-Oosteinde worden de kanjers onthaald door (hopelijk) veel
publiek en door burgemeester Jeroen Nobel. Hier wordt het ontsteken van het Bevrijdingsvuur het
startsein voor de Bevrijdingsvuurceremonie in Aalsmeer gegeven.
Programma:
10.50 uur: Vertrek fakkeloptocht
vanaf de Mikado, Catharina Amalialaan 66 (meelopen mag natuurlijk). 11.00 uur: Aankomst
bevrijdingsvuur op het Herdenkingsplein aan de H. Buismalaan.
Toespraak burgemeester Nobel, ontsteken Bevrijdingsvuur
Aalsmeer, zingen van het Wilhelmus en napraten met de estafettelopers. 11.30 uur: Einde. Het
Bevrijdingsvuur zal tot 18.00 uur
blijven branden op het Herdenkingsplein in Aalsmeer Oost.

Zaterdag spannende handbalthriller

FIQAS of Volendam naar
finale
lan
el
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer zijn nog altijd in de
race voor de finale om de landstitel. Afgelopen zaterdag 28 april
wisten ze de bloedstollend spannende uitwedstrijd bij Herpertz
Bevo in Panningen te winnen met
27-28. Hierdoor staan ze tweede
in de nacompetitie, met één punt
voorsprong op Kras Volendam.
De onderlinge wedstrijd deze zaterdag 5 mei zal uitmaken wie
met OCI/Lions mag gaan strijden
om het kampioenschap van Ne-

derland. Thuis wist FIQAS te winnen van Kras Volendam, maar weten de Aalsmeerse handballers
het hoofd ook koel te houden
in Volendam en pakt de ploeg
(weer) de winst? Aalsmeer heeft
aan een gelijk spel voldoende.
Spannend! De wedstrijd in Volendam begint zaterdagavond om
19.00 uur.
Kijk voor informatie over vervoer,
kaarten en meer op de website van handbalvereniging FIQAS
Aalsmeer, facebook of twitter.

De thuiswedstrijd FIQAS tegen Bevo. Foto: www.kicksfotos.nl

Vrachtwagen
rijdt zich klem in
de Dorpsstraat
Aalsmeer - Een vrachtwagenchauffeur heeft zich donderdagochtend 26 april klemgereden in
het Centrum. De chauffeur kwam
vanuit de Zijdstraat en wilde
rechtsaf de Dorpsstraat indraaien. De combinatie bleek echter te
groot om de bocht te kunnen nemen. De Dorpsstraat werd geheel
geblokkeerd door de vrachtwagen. De ‘stremming’ zorgde voor
veel hinder voor het doorgaande

verkeer. Veel automobilisten besloten te draaien om een andere
route te kunnen nemen.
Met heel veel ‘draaiwerk’ en even
zoveel aanwijzingen is het de
chauffeur uiteindelijk gelukt om

zijn voertuig de bocht door te
krijgen De dorpspomp is gelukkig onbeschadigd gebleven. Het
trottoir heeft wel iets te lijden gehad van de zware truck.
Foto: VTF – Laurens Niezen
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Herdenking Crash bij
‘Missing Man Salute’

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren raadpleeg de
mededelingen op het 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
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden,
tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart,
tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden,
tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721,
www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143 of
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten
Zondag 6 mei
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met dhr. Gerard van
der Schee.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Spreker: Arjen
Ravesloot. Babyoppas, kinderen tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
met ds. W.C. van Slooten. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst. Collecte: Jeugdwerk.
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met ds.
T.H.P. Prins.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst. met ds. E.J.
Westerman. Organist: G. Glasbergen. Om 18.30u. Zangdienst
met ds. S. Zijlstra uit Heemstede.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. W.M. Dekker uit
Waddinxveen. Organist: Rogier
Postma.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Iwan IJzer. Babyoppas en
aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en ver-

taling in het Engels. Om 19u.
Baan7 jongerendienst.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag
Diensten om 10u. met ds. J.A.C.
Weij en 16.30u. met ds. B.J. Eikelboom uit Rotterdam.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag om 17u. in Kloosterhof
Woordcommunieviering met Nico Kuiper. Zondag in Karmelkerk
om 9.30u. Eucharistieviering
m.m.v. klein koor en om 14u.
Poolse dienst met Krzysztof
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Zondag Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk,
Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst met
ds. W.T. Knoef, Hoofddorp.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds J. van
Popering, Aalsmeer.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag om 11u. Viering o.l.v. parochianen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op maandag in gebouw Mendel, Zwarteweg 98 vanaf 20u. Op 7 mei met
drs. Gordon van Veelen.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede Thuis,
Jasmijnstraat 33. Zomerstop.

Aalsmeerderbrug - Op vrijdag 4 mei om 20.00 uur wordt er bij het
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 op het fortterrein bij
het ‘Missing Man Salute’ monument de Dodenherdenking gehouden.
De afgelopen jaren werd al door Crash een kleinschalige herdenking
gehouden, maar dit jaar is het voor de eerste keer, dat het museum afstemt met het nationale moment om 20.00 uur. Voor belangstellenden is deze plechtigheid toegankelijk.

Nationale Herdenking in
gemeente Aalsmeer
Aalsmeer - Op 4 mei worden in Nederland alle slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog herdacht, evenals de conflicten en vredesmissies nadien. In de gemeente Aalsmeer zijn op vrijdag 4 mei verschillende herdenkingsbijeenkomsten.
Herdenking Raadhuisplein
19.35-19.45 uur: Muziek door muziekvereniging Sursum Corda onder
leiding van Elivera van Sloten
19.40 uur:
Aankomst stoet: de burgemeester en de afgevaardigde van de gemeenteraad, de kinderburgemeester, afgevaardigden van Stichting 4 en 5 mei/Veteranen Aalsmeer, afgevaardigden van de PCOB namens
de ouderen van Aalsmeer, leerlingen van de scholen
namens de jongeren van Aalsmeer en de familieleden van de gesneuvelden. De stoet wordt begeleid
door scouts van de Scouting Wiol&Willem Barendsz.
19.42 uur:
Welkom door de burgemeester.
19.42-19.59 uur: Gedichten leerlingen, toespraken kinderburgemeester Derek Buikema en burgemeester Nobel. Spelen
van een koraal (tot 19.59 uur).
19.59-20.00 uur: Taptoe signaal door Anneke Wies-Blom.
20.00-20.02 uur: Algemene stilte, gevolgd door het 1e couplet van
het Wilhelmus.
20.03 uur:
Kranslegging. Gelegenheid tot het leggen van bloemen door de familieleden van de gesneuvelden. Muziekvereniging Sursum Corda speelt enkele koralen.
20.07 uur:
Uitnodiging aan alle aanwezigen om langs de gedenksteen te lopen en een samenzijn in het gemeentehuis.
20.30 uur:
Korte documentaire/film over Aalsmeer in de Tweede Wereldoorlog, gemaakt voor leerlingen van de
groepen 8 van het basisonderwijs.
Herdenking Kudelstaart
De herdenking vindt plaats bij het monument ‘De Propeller’ aan de
Schweitzerstraat in Kudelstaart.
19.30 uur:
Start plechtigheid met muziek van muziekvereniging Flora onder leiding van Erwin ter Bogt. Delegatie Veteranen Aalsmeer neemt hun plaats in bij het
monument.
19.35 uur:
Welkomstwoord door de heer Overbeek namens de
Dorpsraad Kudelstaart.
19.38 uur:
Voordrachten door leerlingen van O.B.S Kudelstaart,
de Graankorrel en de Antoniusschool afgewisseld
met muziek van Flora.
19.50 uur:
Toespraak raadslid Thirsa van der Meer namens het
gemeentebestuur.
19.55 uur:
Muziek van muziekvereniging Flora.
19.59 uur:
Taptoe signaal door Jessica Meekel-Tuinhout
20.00 uur:
Twee minuten stilte, gevolgd door het eerste en het
zesde couplet van het Wilhelmus
20.02 uur:
Kransleggingen door de Gemeente, Dorpsraad en
de Veteranen. Gelegenheid tot het leggen van bloemen. Muziekvereniging Flora speelt enkele koralen.
20.10 uur:
Afsluiting van de ceremonie door de voorzitter van
de Dorpsraad en uitnodiging voor een kort samenzijn met koffie in het Dorpshuis.
Herdenking Oosteinde
De herdenking vindt plaats bij het monument ‘Hell’s Fury’, het vliegtuig dat dit jaar 75 jaar geleden op deze plaats neerstortte, aan het
plantsoen aan de H. Buismalaan.
19.20 uur:
Start plechtigheid met muziek van Aalsmeers mannenkoor Con Amore onder leiding van Theo van der
Hoorn.
19.30 uur:
Welkomstwoord door de heer Van Bloemen namens
het wijkbestuur.
19.32 uur:
Toespraak Jacqueline Quarles van Ufford, auteur van
(verzets)boek Liefste, wij zijn op reis...
19.36 uur:
Zang Aalsmeers mannenkoor Con Amore.
19.42 uur:
Gedichten jongeren.
19.50 uur:
Toespraak raadslid Willem Kikkert namens het gemeentebestuur. Toespraak de heer Van Bloemen namens het wijkbestuur.
19.55 uur:
Zang Aalsmeer mannenkoor Con Amore.
19.59 uur:
Taptoe signaal door Bram Hartwig.
20.00 uur:
Twee minuten stilte. Gevolgd door Wilhelmus en
kransleggingen namens de gemeente, namens de
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer door veteranen en namens de Wijk Oosteinde. Gelegenheid tot het leggen
75 witte rozen en andere bloemen.
20.10 uur:
Koffie in één van de tenten.

Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur: Verzamelen.
19.30 uur: Aankomst voertuigen en genodigden Nationaal
Transport Museum (NTM).
19.50 uur: Toespraak Crash bestuurslid Raph de Wolf.
20.00 uur: Twee minuten stilte.
20.05 uur: Bloemlegging door Crash en Royal Air Forces
Association (RAFA).
Voor de genodigden is er na de plechtigheden gelegenheid tot koffie
drinken in het museum. Het museum is deze avond echter niet voor
het publiek geopend. Kijk voor meer informatie over het museum en
het werk van het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-‘45 op
www.crash40-45.nl.
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Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Dienst
‘Jaar van verzet’
Aalsmeer - Op vrijdagavond 4
mei zal emeritus pastor Annemiek
Blonk uit Kudelstaart voorgaan in
een korte viering in de Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 55.
De oecumenische herdenkingsdienst, met als thema ‘Jaar van
verzet’, is voorbereid met de liturgiegroep van de Raad van Kerken. De dienst begint om 19.00
uur en duurt 40 minuten. Organist is de heer Ruud Kooning. Na
afloop sluiten de aanwezigen aan
bij de herdenkingsbijeenkomst
op het Raadhuisplein. U bent van
harte uitgenodigd.

Herdenking in
Rijsenhout
Rijsenhout - Op vrijdag 4 mei
vindt de nationale dodenherdenking plaats. Voorafgaand aan
de kranslegging is er om 18.30
uur een samenkomst in de Ontmoetingskerk aan de Werf. Om
de herinneringen levend te houden voor jong en oud, vertelt Annie van den Bosch over het risicovolle en ruimhartige onderdak
dat haar grootouders, de familie Boogaard, en haar moeder tijdens de tweede wereldoorlog in
de Haarlemmermeer boden aan
onderduikers. Om 19.15 uur vertrekt de groep naar het monument aan de dijk. De plechtigheid
bij het monument start om 19.45
uur. De kranslegging namens de
gezamenlijke kerken wordt verzorgd door Annie van den Bosch,
een kleindochter van de familie
Boogaard.

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 17.700
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Expositie historische Aalsmeerse kleding

‘Bakerpraat’ in de Tuin

willigers klusdagen die ieder jaar
in het voorjaar gehouden worden. De collecteweek loopt van
maandag 22 tot en met zaterdag
26 mei. Voor de collecte zoekt
de Historische Tuin collectanten.
Gun jij de Historische Tuin een
financieel steuntje in de rug en
houd je van wandelen in de buitenlucht? Meld je dan aan als collectant. Opgeven kan via coördinator@historischetuinaalsmeer.
nl. Foto: www.kicksfotos.nl

Collectanten gezocht
De Historische Tuin doet dit jaar
mee met de landelijke collecte
van het Oranje Fonds. Het Oranje Fonds geniet onder meer bekendheid van NL Doet, de vrij-

Lezing over akkerbouw
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 7 mei sluit
Postzegelvereniging
Aalsmeer
het seizoen af met een lezing
over ‘Akkerbouw, een schakel in
de voedselketen’, verzorgd door
Piet de Koning. Hij heeft hierover
ook een mooie filatelistische verzameling aangelegd, waar de komende clubavond het een en ander van te zien zal zijn. De lezing
wordt ondersteund door dia’s en
vijf kaders materiaal uit zijn eigen verzameling. Een samenvatting van zijn lezing is met de bijbehorende postzegels te bekijken op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl.

De avond is in Het Parochiehuis
aan de Gerberastraat 6 en begint om 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.15 uur open en dit geeft verzamelaars de mogelijkheid om alvast te kijken wat er later op deze avond op de veiling wordt aangeboden. Ook zijn weer lootjes te
koop voor mooie prijzen, waaronder veel planten. Verder zijn er
nog circa 115 stokboeken met zegels voor slechts 5 cent om in te
snuffelen. Hierna gaan de stuiverboeken terug naar de inzenders.
Er is uiteraard koffie en een drankje verkrijgbaar in de zaal en er volop gratis parkeergelegenheid.

STAGE
MUSIC SHOP
AANBIEDING:

Lessenaar ‘Boston’
€ 29,95

(stevig/stabiel)
KOOPJE:

Klassieke gitaar 4/4
‘Valencia’ € 69,-

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Ukelele ‘Ortega’
(sopraan) € 69,TIP:

Ook hét adres voor
reparaties en onderhoud
aan gitaren en violen

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

Dance Classics Show in N201
Aalsmeer - De Dance Classics
show komt zaterdag 12 mei naar
N201. Kees Markman en consorten zullen de tent grondig ‘verbouwen’ en inrichten met het oude spul: mooie full colour wanden, spiegelbollen, oude draaitafels, leuke gekleurde en domme
lampjes: zoals het vroeger ging in
de disco. Er staan lange rijen met
platenbakken vol muziek van
vroeger waar je een plaat uit kunt
halen en aan de dj geven om te
laten draaien. Hoewel N201 vanwege het verleden als jongerencentrum bij velen nog als zodanig
bekend staat, is het ondertussen
ook zo dat alle oud bezoekers inmiddels een jaartje ouder zijn en
daarom zullen er vaker feesten en
optredens georganiseerd worden
voor iedereen die de 25 (of 50) al
ruimschoots is gepasseerd. De
Danc Classics show is een bekend
fenomeen in Aalsmeer en N201 is
daarom blij er dit jaar ook onderdeel van te mogen zijn. Voor alle
bezoekers liggen er leuke kaartjes klaar waarop je een verzoeknummer kunt invullen, maar daar
moet ook een mooie anekdote bij

vermeld worden, wat is je bij gebleven uit die tijd?
Dance Classic Top 10
De organisatie bewaart alle aanvragen van de negen edities die
in 2018 gaan plaatsvinden, uit
deze aanvragen wordt een keuze gemaakt, en dat gaat de tweede Aalsmeerse Dance Classic Top
Tien worden op het grote Dance
Classic feest op 13 oktober in The
Beach Aalsmeer.
Zaterdag 12 mei eerst feest in
N201 aan de Zwarteweg. Aanvang: 21.00 uur, entree gratis.

▲

Aalsmeer - In de tentoonstellingskas van de Historische Tuin
is afgelopen zaterdag 28 april
een nieuwe expositie geopend.
In ‘Bakerpraat’ wordt het verhaal vertelt van de kleding die in
Aalsmeer werd gedragen in de
periode van 1800 tot 1900. Enkele, in uitstekende conditie verkerende, kledingstukken worden
getoond. Pronkstukken zijn enkele outfits babykleding. Typisch
voor die tijd droegen kinderen
hetzelfde als de ouders. Topstuk
van de verzameling is een vuurmand (kruik) uit de negentiende
eeuw.
Een kijkje gaan nemen is een aanrader en dit kan tot en met oktober iedere dinsdag tot en met
zondag tussen 10.00 en 16.30 uur.
De Historische Tuin is te bereiken
via de ophaalbrug bij het Praamplein.

Zaterdag ‘Sweet Mary
Jane’ live in Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 5 mei alweer een geweldige band live
in café Joppe! Deze keer is het
de beurt aan Sweet Mary Jane.
De band brengt een ode aan de
blues en rock uit de jaren zestig
en zeventig. Denk onder andere aan Rory Gallagher, Stevie Ray
Vaughan, Jimi Hendrix, Eric Clapton en Bob Dylan. Fred, op gitaar en zang, speelt al 50 jaar in
bands en dat is dus een hele lijst.
Zo speelde hij met de band Summerbreeze in voorprogramma’s
van onder andere Golden Earing, Sandy Coast en Rory Gallagher. Ton, op bas en zang, speelt
al 40 jaar in diverse bands waarvan de laatste twintig jaar regelmatig met Fred. Lars, op drums
en zang, is de Benjamin van het
gezelschap. Student aan het conservatorium van Haarlem. Speelt
al 14 jaar in diverse bands, is een
veel gevraagde sessie muzikant
en drumleraar. Zodra de mannen
het podium betreden ontstaat er
een wervelende show waar de
energie vanaf spat! Het optreden
van Sweet Mary Jane begint rond
21.30 uur en de toegang tot Jop-

pe in de Weteringstraat is zoals altijd gratis.
Woensdag biertapwedstrijd
Woensdag 9 mei is het weer zover, dan wordt de (bijna) jaarlijkse biertapwedstrijd in café Joppe
georganiseerd. Iedereen die voor
één keer in Joppe achter de bar
een biertje wil tappen is van harte welkom. Er kunnen deze avond
maximaal veertig mensen meedoen. Er zal een vakkundige jury aanwezig zijn die er goed op
zal letten dat het Heineken biertje met zorg wordt getapt en uit
wordt geserveerd. Opgeven kan
vanaf vandaag in Joppe achter de
bar. Maar ook op de avond zelf is
het nog mogelijk om op te geven.
De biertapwedstrijd begint rond
20.30 uur.
Zomerrit ‘oude’ brommers
Op zondag 3 juni organiseert het
Aalsmeers Bromfiets Genootschap een gezellige zomerrit. De
inschrijving voor dit ‘tochtje’ met
nostalgische brommers is op zaterdag 12 mei tussen 17.00 en
19.00 uur in café Joppe.

Optreden ‘Stevie Ray’ in
Bacchus zaterdag
Aalsmeer - Zaterdag 5 mei pakt
Bacchus uit met een knoert van
een act! ‘Stevie Ray’ komt optreden en dit is een Stevie Ray Vaughan tribute band die bestaat uit
drie conservatorium geschoolde
muzikanten die hun sporen verdiend hebben op binnen- en buitenlandse podia. Gitarist en Zanger Vincent Janse (Vinnie’s Vice),
bassist Kai Liebrand (Voltage) en
drummer Leon Schmitz (Tommy
Ebben & the small town Villains)
volgen hun hart en spelen de muziek waarvan zij houden. De mannen spelen blues in de traditie
van de grote Stevie Ray Vaughan.
In hun spel zijn ze trouw aan de
meester zelf, maar geven hun eigen persoonlijkheid ook af en toe
de kans om te schijnen. Alle blues
en bluesrock liefhebbers moeten
zaterdagavond gewoon in Bacchus zijn, want dit is de kans om
klassiekers als Pride & Joy, Little

Wing, Lenny en Going Down live
vertolkt te zien worden door een
band die met vuur en passie deze songs speelt. Het culturele café in de Gerberastraat gaat open
om 21.00 uur. De entree is uw/
jouw gift.
Latin jazzfeest met Okaku
Op zaterdag 12 mei presenteert
KCA een Latin jazzfeest met het
kwintet Okaku in cultureel café
Bacchus. Okaku is geboren in het
jazzhart van Amsterdam. Uit pure
liefde voor opwindende latin jazz
en uitdagende bebop classics.
Super energiek met Olaf Keus
(drums), Leslie Lopez (bas), Daniel de Moraes (gitaar), Fernando Sanchez (sax) en Loet van de
Lee (trompet). Het KCA jazzconcert begint volgende week om
21.30 uur. Inlichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

Zondag Little Boogie Boy
& friends in The Shack
Oude Meer - Op zondag 6 mei
mag The Shack Little Boogie Boy
and Friends verwelkomen op
hun podium. En omdat zijn vaste drummer Bert Fonderie verhinderd is, nemen Hein Meijer en zijn
bassist Jan de Boer twee muzikale vrienden mee naar The Shack;
drummer Eduard Nijenhuis en
op de mondharmonica Torsten
Stahler! Hein Meijer draait al heel
wat jaartje mee in de blueswereld. Hein heeft zich ontwikkeld
tot een geweldig muzikant en is
niet meer weg te denken uit de
blues scene. Door zijn kwaliteiten als frontman, zanger én gitarist staat Hein Meijer hoog aangeschreven in de blueswereld.
Gezegend met een hese donkere stem en een van nature opgewekte uitstraling weet deze Little
Boogie Boy steeds meer mensen
voor zijn muziek te winnen. Ook

zondag 6 mei wordt weer zo’n
fantastische middag vol happy
blues, ballads, slideguitar en soul.
Metallicas en The Bluebettes
Op woensdag 9 mei, de avond
vóór Hemelvaartsdag, zijn ze
weer terug in The Shack: The Metallicas met de állerbeste tribute to Metallica. En op zondag 13
mei komen The Bluebettes optreden in The Shack! Op het podium
staan vijf té gekke meiden, stuk
voor stuk topmuzikanten met
prachtige stemmen die met een
flinke dosis energie, humor, een
te gekke jaren zestig liveshow
neerzetten! The Shack is zondag
6 mei geopend om 15.00 uur en
aanvang van Little Boogie Boy &
Friends begint om 16.00 uur. Entree: 10 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

3 MEI

Ouderen kaartsoos in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Fietstocht Pedaalridders naar
Uithoorn. Start 13.30u. bij
zwembad aan de Dreef.
Nieuw expositie in het Oude
Raadhuis, Dorpstraat 9. Open:
donderdag tot en met zondag
14 tot 17u.
Expositie Tobias Rothe in gemeentehuis, Raadhuisplein.
Schilderijen van Afke Borgman in Gezondheidscentrum,
Drie Kolommenplein.
Info-avond met ontwikkelingswerkers Tinka en Eduardo in Lijnbaankerk, Lijnbaan
vanaf 20u.

4 MEI

Combifun voor jeugd met
freerunnen en workshop stopmotion in Proosdijhal Kudelstaart van 13.30 tot 15.30u.
Dodenherdenking in Centrum, Oosteinde en Kudelstaart vanaf 19.30u.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 20u.
Finale Popprijs Amstelland in
P60 Amstelveen vanaf 20.30u.

5 MEI

Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen in Aalsmeer. Ceremonie om 11u. in H. Buismalaan
in Oosteinde. Vertrek naar herdenkingslocatie vanaf De Mikado om 10.50u.
Solextoertocht met bezoek
aan Crash Museum. Start om
10.30u. bij Van Leeuwen, Kudelstaartseweg 165.
Bevrijdingsfeest in/bij Crash
Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug, 11 tot 16u.
Expositie ‘Bakerpraat’. Tot en
met oktober in Historische
Tuin, iedere dinsdag tot en
met zondag 10 tot 16.30u.
Halve finale voetbal FCA jongens tegen Hillegom op complex, Beethovenlaan v/a 12u.
Expositie over bloemen in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg om 15u. Te bezoeken
iedere zaterdag en zondag
van 13 tot 17u.
Optreden band Sweet Mary
Jane in café Joppe, Weteringstraat vanaf 21.30u.
Bacchus da Musica met live
band Stevie Ray in Bacchus,
Gerberastraat. Open: 21u.

6 MEI

Inloop voor 65+ bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat 55
van 15 tot 16.30u.
Little Boogie Boy & Friends in
The Shack, Schipholdijk 253b,
Oude Meer vanaf 16u.
Opening nieuwe expositie
met werken Jacqueline Bohlmeijer en en Han Klinkhamer
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat
9 om 16u.
Ladies Rally met nostalgische
voertuigen. Finish vanaf 16u.
bij The Beach, Oosteinderweg
247a met livemuziek.
Aalsmeer Zingt in Dorpskerk,
Kanaalstraat vanaf 18.30u.

7 MEI

Klaverjassen in ’t Hofplein, Clematisstraat, 13.30 tot 16.30u.
Lezing Ewoud Kieft over aantrekkingskracht nazisme in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
v/a 20u.
Lezing over akkerbouw en veiling bij Postzegelvereniging in
‘t Parochiehuis, Gerberastraat
vanaf 20u.

8 MEI

Computerhulp Aalsmeer in ’t
Hofplein, Clematisstraat van
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag
en donderdag.
Taalpunt in Amstelland bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
13u. Iedere dinsdag.
Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Dinsdag tot en
met zondag 10 tot 16.30u.
Koffie en sjoelen in De Spil,
aan Bilderdammerweg, Kudelstaart van 10 tot 12u.
Info-punt Kudelstaart in Place2bied, Graaf Willemlaan 1
open 12.30 tot 14.30u.
Bridgen in ’t Hofplein, Clematisstraat 16 van 13.30 tot 16u.
Sportinstuif voor 55+ in De
Bloemhof, 13.30 tot 15.30u.
Kaartavond Ons Genoegen in
‘t Hofplein, ingang Clematisstraat 16 vanaf 19.30u.
Dartscompetitie in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat. Start:
20u. Open vanaf 19.30u.

9 MEI

Multi Mediahulp voor ouderen in wijkcentrum Voor Elkaer, 9.30 tot 11.45uur.
Inloop bij Oost-Inn in de Mikado, Catharina Amalialaan 66
van 9.30 tot 11.30u.
Koffie- en spelochtend voor
ouderen in Parklaan 26a van
10 tot 12u.
Walking footbal voor 60+ bij
FC Aalsmeer aan Beethovenlaan vanaf 10u.
OVAK-soos in het Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Optreden Dutch Vocals in grote zaal zorgcentrum Aelsmeer,
Molenpad vanaf 15u.
Vrij bridgen bij Onder Ons in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. Aanwezig: 19.15u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
Biertapwedstrijd in café Joppe, Weteringstraat, 20.30u.
Tribute to Metallica in The
Shack, Schipholdijk 253 in Oude Meer vanaf 21u.

10 MEI

Dauwtrappen met Samen op
Weg Gemeente. Start wandeling om 8u. bij de Spil, Kudelstaart. Om 9.30u. koffie in
RK kerk St. Jan en 10u. Oecumenische dient.

TIPS: 12 MEI

Geraniummarkt op Raadhuisplein en braderie in Zijdstraat,
Centrum van 9 tot 17u.
Inschrijven voor zomerrit op 3
juni Aalsmeers Bromfiets Genootschap in café Joppe, Weteringstraat van 17 tot 19u.
Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in Dorpshuis, 20u.
Dance Classics Show met Kees
en Marcel in N201, Zwarteweg
vanaf 21u.
Latin Jazzfeest in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 21.30u.
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
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 informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle 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
binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
10 en 11 mei
Het gemeentehuis is donderdag 10 mei
(Hemelvaart) en vrijdag 11 mei gesloten.

met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd.
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Aalsmeerderweg 22, 1432 CR (Z18-000790), het plaatsen
van een inrijpoort op bestaande brug.

Geslachtsnaam Voorletters
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Datum
voornemen

Prelipcean

26-07-1971

23-04-2018

Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Touwslagerlaan 41, 1431 DE (Z18-000735), het wijzigen
van de beschoeiing ten behoeve van het realiseren van
een ligplaats. Verzonden: 25-04-2018
- Vlinderweg 232, 1432 MX (Z-2018/010881), het plaatsen
van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning.
Verzonden: 26-04-2018

V.

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare
beslissing.
KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT
KOSTENVERHAAL - MR. JAC. TAKKADE 21,
AALSMEER - ZAAKNUMMER 2017/001958
Burgemeester en wethouders van gemeente Aalsmeer maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening
bekend dat tussen de gemeente Aalsmeer en de heer J.C.W.
Wennekers een overeenkomst tot kostenverhaal is gesloten met betrekking tot het in ontwikkeling brengen van de
locatie Mr. Jac. Takkade 21 in Aalsmeer. De gemeente is bereid om mee te werken aan een wijziging van het bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’ ten behoeve van extra stallen, 2
rijhallen, stro-opslag, longeerkraal, paardenbak/buitenbak,
poetsplaatsen, samenhangende logistieke voorzieningen
en terreinverharding middels een nieuw (postzegel)bestemmingsplan.
Inzage vanaf 3 mei 2018
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ter inzage bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. De actuele openingstijden
vindt u op deze webpagina van de gemeente. U kunt de stukken inzien op dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel
op afspraak). Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Bezwaar/Beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing.

Pinksteren
Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag)
is het gemeentehuis gesloten.

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT
KOSTENVERHAAL - RIETWIJKEROORDWEG 66 KWEK/NOORDPOLDERWEG 13, AALSMEER ZAAKNUMMER 2018/008158

Inzamelen afval
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl
vindt u de gewijzigde inzameldagen.
BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN
De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 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 nietingezetene.
Geslachtsnaam Voorletters
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personen ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is
gebleken dat betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op
het adres waar hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van
de gemeente Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

26-04-2018
23-04-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer,
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen
en een kopie van het besluit mee te sturen?
In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening;
- zo mogelijk uw e-mailadres;
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via
www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over
een elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk
voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de
publiekshal van het gemeentehuis.
VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING
PERSOONSLIJST
Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o

Burgemeester en wethouders van gemeente Aalsmeer
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat tussen de gemeente Aalsmeer en Kwekerij
Twaalfhoven Aalsmeer BV een overeenkomst tot kostenverhaal is gesloten met betrekking tot het in ontwikkeling
brengen van de locatie Rietwijkeroordweg 66 in Aalsmeer.
De gemeente is bereid om mee te werken aan een wijziging
van het bestemmingsplan ‘Schinkelpolder’ op grond van de
daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van
het realiseren van een agrarische bedrijfswoning op Rietwijkeroordweg 66 en het slopen van een woning op het perceel
Noordpolderweg 13.
Inzage vanaf 3 mei 2018
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt ter inzage bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer. De actuele openingstijden
vindt u op deze webpagina van de gemeente. U kunt de stukken inzien op dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel
op afspraak). Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Bezwaar/Beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Machineweg 206, 1432 EV (Z18-001660), het tijdelijk
plaatsen van een brug voor bouwverkeer
- Aalsmeerderweg 63, 1432 CH (Z18-001739), het uitbreiden van een woonhuis
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z18-001740), het oprichten
van een woonhuis
- Wilgenlaan 25, 1431 HV (Z18-001769), het vernieuwen
van de bestaande garage/schuur
- Stommeerkade 37, 38, 41, 61 en 76, 1431 EK (Z18001814), het aanpassen/ophogen van de bestaande watermeterputten

Geweigerde omgevingsvergunning,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 171, 1432 AK (Z-2017/059214), het geheel vernieuwen van een woonhuis. Verzonden: 24-042018
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.
Vervolg op volgende blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn
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DE SCHIJNWERPER OP EEN
BLOEMENZEGELWINKELIER:

Al meer dan 40 jaar bloemenzegels
bij Bloemsierkunst Stokman
de Nieuwe Meerbode de deelnemers in het zonnetje zetten in deze rubriek. Tweewekelijks wordt
hen een vijftal vragen voorgelegd. Dirk Box van Total Copy Service was vorige keer aan de beurt.
Dit keer is het woord aan Dick van
Leeuwen en Saskia Stokman van
Bloemsierkunst Stokman. Dick
werkt al zevenendertig jaar bij
de zaak en Saskia (vrouw van eigenaar Piet) staat tijdens het gesprek een prachtig boeket te maken.

Hoe lang en waarom is
Stokman lid?
“Ik denk vanaf het begin.” Aldus
Dick. “Toen ik hier kwam werken
waren er al bloemenzegels, dus
dat moet echt meer dan veertig
jaar zijn. De zaak bestaat drieënveertig jaar. Het waarom is duidelijk: een beetje bloemenwinkel in
Aalsmeer heeft toch bloemenzegels?”
Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
Saskia resoluut: “Het is lekker
‘dorps’ en dat bevalt ons goed.
En naast de veiling, dus dichterbij
kan niet.” Dick vult aan: “We weten van veel vaste klanten inmiddels wat hun smaak is, dus dat
maakt het leuk. Mond tot mond
reclame is de beste reclame die
we kunnen hebben. Via-via vinden de klanten ons wel.”

Wat is de invloed van
internet op jullie bedrijf?
“Zeker geen negatieve invloed.
We zouden er zelfs meer gebruik
Wat voor winkel hebben jullie?
Aalsmeer - Bloemenzegels plak- spaarders maken hier kans op. Al- “Een bloemenzaak waar we luxe van moeten maken.”
ken is een begrip in Aalsmeer. Per le ingeleverde zegelboekjes wor- boeketten maken, veel rouwwerk
twee euro aan boodschappen den ieder jaar verzameld en uit afleveren en af en toe bruidswerk Hoe zie je de toekomst
ontvang je een zegel. Een vol- de enorme stapel ‘vist’ de notaris verzorgen met aanvullend deco- van jullie winkel?
le kaart is twee euro waard, wel- zo’n dertig tot veertig winnaars. ratieve cadeauartikelen voor het “Gewoon lekker zo doorgaan met
ke je inlevert bij de deelnemen- Plakken loont dus!
interieur. Bij ons is het net even leuke en mooie dingen maken en
de winkeliers. Aan het einde van
anders. We passen de winkel aan de service blijven leveren welke
het jaar is er een trekking waarbij Dit jaar bestaat de Vereniging van op de seizoenen.” Het is de moei- klanten van ons gewend zijn. Dan
prachtige prijzen te winnen zijn Aalsmeerse Bloemenzegelwinke- te waard om eens te gaan kijken komt het helemaal goed met ons.”
Door Miranda Gommans
met als hoofdprijs een auto. Alle liers vierenzestig jaar, vandaar dat in de zaak aan de Hornweg 87.

Ook voor digitale hulp

Financieel café geeft
(gratis) budgettips

PCBS De Brug in actie voor Alpe d’Huzes

Burgemeester Nobel geeft
startschot sponsorloop
Aalsmeer - Op donderdag 26
april gaf burgemeester Jeroen
Nobel het startschot van de sponsorloop van PCBS De Brug. Alle leerlingen deden mee en het
enthousiasme was groot. De opbrengst van de sponsorloop gaat
naar Alpe d’Huzes, de actie om
geld in te zamelen voor de strijd
tegen kanker. Initiatief voor deze actie kwam van drie leerlingen
van de school die met hun families meedoen met Alpe d’Huzes.
De burgemeester moedigde de
leerlingen aan en gaf hen een
groot compliment dat zij zich

voor zo’n goed doel willen inzetten.
De sponsorloop was een enorm
succes. De komst en bijdrage van
de burgemeester is enorm gewaardeerd. Hij hield vooraf een
leuk praatje en de kinderen zijn
apetrots dat ze door de burgemeester persoonlijk zijn gesponsord en aangemoedigd! Heel
leuk!
De exacte opbrengst is nog niet
bekend, omdat de kinderen nu
het geld moeten inzamelen al
naar gelang de rondjes die ze gelopen hebben.

Sponsorloop OBS Samen
Een voor Roparun
Aalsmeer - Afgelopen woensdag
25 april is op Samen Een een mini-Roparun sponsorloop gehouden. Door zo veel mogelijke rondjes te rennen zamelden de leerlingen geld in voor de goede doelen
van de Roparun. Team Hollander
uit Aalsmeer doet mee aan de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam en organiseerde op de
openbare basisschool in het Centrum de voorlichting over het
goede doel, een hardloop clinic
en deze mini-Roparun. Voor de
groepen 1/2 waren de rondjes in

de versierde voetbalkooi goed te
doen, vanaf groep 3 was de route
over het schoolplein en een rondje door de wijk met start en finish
door een mooie ballonnenboog.
Het was een feestelijke en sportieve ochtend. Alle leerlingen waren ontzettend fanatiek en veel
ouders kwamen helpen of aanmoedigen! Organisatie JOGG
was aanwezig met water en vers
fruit voor na het rennen. Iedereen is benieuwd welk mooi bedrag uiteindelijk door de leerlingen wordt opgehaald!

Aalsmeer - Komt u elke maand
(net) tekort of zou u willen weten
hoe u meer geld kunt overhouden? In het Financieel café kunnen de vrijwilligers helpen met
het maken van een inkomsten en
uitgaven overzicht. Ook kunnen
inwoners hier terecht voor budgettips over hoe ze kunnen besparen op vaste lasten en huishoudelijke uitgaven. Wie weet
levert dit nog geld op! Bij het Financieel café zijn inwoners ook
aan het juiste adres voor digitale hulp (gebruik Berichtenbox
en DigiD), aanvraag kwijtschelding, formulieren, brieven, vragen over toeslagen of andere inkomensvoorzieningen of bellen
met een instantie. De vrijwilligers

geven gratis informatie en advies
op financieel gebied en privacy is
gewaarborgd. Inwoners kunnen
zonder afspraak bij het Financieel
café binnenlopen op elke tweede woensdag van de maand in
Aalsmeer van 9.30 tot 11.30 uur
Zijdstraat 53, naast de Binding.
Het eerstvolgende café is 9 mei.
En elke derde dinsdag van de
maand in Kudelstaart van 12.30
tot 14.30 uur in Place2 bieb aan
de Graaf Willemlaan 1. Het eerstvolgende café hier is 15 mei
Voor vragen over het Financieel café kan contact opgenomen
worden via 020-543 0430. Het Financieel café is een initiatief van
Participe Amstelland, Humanitas
en Dock.

Klaverjassen bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen
is van harte welkom bij klaverjasclub De Geluksvogels. Het hele
jaar door wordt er op de woensdagavond in het Dorpshuis van
Kudelstaart vanaf 20.00 uur gekaart. Op 25 april is Bert van der
Jagt eerste geworden met 5014
punten, Guda Kluinhaar werd
tweede met 4974 Punten en Ria
van ‘t Schip derde met 4960 punten. De poedelprijs was deze
week voor Arie Zethof met 3435
punten.

Dineren in Voor Elkaer
in Kudelstaart
Woensdag 9 mei, een heerlijk
3 gangendiner met o.a.
varkenssate met pindasaus,
kroepoek, gefruite ui, ananas
met aardappelsalade,
tomatensalade, Vlaamse
frieten en rum-rozijnen
bavarois voor maar € 12,Voor reserveringen tel.
0297-820979.

Hemelvaartsdag
Op hemelvaartsdag is
Ontmoetingscentrum Irene en
Wijkpunt Voor Elkaer gesloten.
U bent vrijdag 11 mei weer
van harte welkom.

Moederdag in Voor Elkaer
Verras en verwen je moeder
op zondag 13 mei bij Voor
Elkaer! Wil je je moeder
verrassen met tijd voor elkaar,
Vrijdag 11 mei kunt u
samen kletsen, lekkere hapjes,
genieten van een 3 gangenzorgeloos genieten? Kom op
diner bestaande uit: heldere
Moederdag High Tea-en in
lentesoep, spareribs, 2 soorten restaurant Voor Elkaer!
saus, gepofte aardappel,
2 uur lang Mama Verwennerij
western salade, krinkelen jij geniet zelf ook lekker
aardappel en ijs met vruchtjes mee ;-). De kosten zijn €15,voor maar € 12,-. Voor reserve- p.p. Bekijk de flyer voor meer
ringen tel. 0297-820979.
informatie en reserveer snel
want vol=vol!
Optreden in zorgcentrum
Op woensdag 9 mei is er
Multi Media in ‘Voor Elkaer’
een optreden van de Dutch
Bij Inloopcentrum Kudelstaart
Vocals, zij zingen Nederlandse, multi media kunt u met al uw
klassieke, operette en musical vragen/problemen over uw
liedjes, kortom een gevarieerd mobiel, laptop of tablet
programma. U bent van harte bij ons terecht. U bent van
welkom in de grote zaal van
harte welkom op 16 mei van
zorgcentrum Aelsmeer om
9.30 tot 11.45 uur. We hopen
15.00 uur.
tot ziens!

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Kudelstaart voor Kudelstaart

Veilingmeesters lopen
warm voor 12 mei
Kudelstaart - Zaterdag 12 mei
begint om 20.00 uur de veiling
Kudelstaart voor Kudelstaart in
het Dorpshuis ‘t Podium’. Maar
de zaal is al open om 19.45 uur
voor de inloop. Veilingmeesters
Gert Ubink en Dick Venema houden zich nu nog op op de achtergrond, maar ze verstoppen zich
niet langer en gaan deze achttiende editie ‘vlammen’. Ze hebben er zin in en zullen in totaal
zo’n 300 combinaties van mooie
producten en leuke diensten afhameren. Zaterdag vindt topoverleg plaats met het bestuur
van de stichting Kudelstaart voor
Kudelstaart. Tijdens dat warmlopen zullen puntjes op de i’s van
bijzondere kavels worden gezet.

een gezellige avond. Die krijgen
ze op de koop toe!”

Dorpsfeest
Arie de Vos, de voorzitter van de
organiserende stichting kijkt nu
al uit naar 12 mei: “Het leuke is
dat de veiling gewoon een feestavond wordt. ‘Tout Kudelstaart’ is
er aanwezig, zowel Kudelstaarters die dat al hun hele leven zijn
als nieuwe Kudelstaarters die hier
pas zijn komen wonen. De avond
wordt een echt dorpsfeest waarop je elkaar –zelfs je buren- beter
leert kennen. Je wordt gemist als
Aalsmeer - De eerste internati- je er niet bent. Ik zou zeggen: ‘tot
onale FairTrade week van 2018 volgende week zaterdagavond!’”
wordt gehouden van 5 tot en met
13 mei. Ook in Aalsmeer wordt Bloemrijke avond
hier aandacht aan besteed. Het Het wordt een mooie avond die
thema is #stand4fairness. Cen- vooral ook erg bloemrijk is. Prachtraal staan natuurlijk de FairTrade tige boeketten worden afgewisproducten die overal te koop zijn seld met zo’n zeventig bossen roin de supermarkten en sommi- zen. Die doen het elk jaar goed,
ge winkels, waaronder de We- want de veilingavond eindigt in
reldwinkel. Veel producten zijn de vroege uurtjes van Moederin de aanbieding verkrijgbaar. De dag. Veilingmeester Dick VeneWerkgroep FairTrade Gemeente ma: “Momenteel wordt de laatorganiseert verder een fotowed- ste hand gelegd aan het opstelstrijd rond thema #stand4fair- len van de kavellijst. Mensen die
ness. Foto’s dienen gemaakt wor- volgende week zaterdag een slag
den met een cijfer 4 en FairTrade willen slaan, moeten de website
producten erop. Een filmpje kan www.veilingkudelstaart.nl in de
ook. Foto’s en filmpjes kunnen gaten blijven houden, want daar
gestuurd worden naar: jbkooij@ wordt de kavellijst op gepublikabelfoon.nl. Er worden FairTrade ceerd. Collega Gert Ubink: “Het is
T-shirts verloot onder de leukste, handig als bezoekers vooraf vast
creatiefste en origineelste inzen- een beetje grasduinen in die lijst.
dingen. Inzenden graag voor 14 Daarin vinden ze vast iets van
mei.
hun gading. En dat is nog los van

Verdeling opbrengst
De afgelopen zeventien Kudelstaartse veilingen brachten bij elkaar een bedrag op van
ruim 300.000 euro op. Dat bedrag werd verdeeld onder ruim
veertig lokale clubs, verenigingen en stichtingen. Via deze veiling betekenen Kudelstaartse bedrijven en inwoners veel voor Kudelstaartse clubs, verenigingen
en stichtingen. Vandaar ook de
naam van de veiling: Kudelstaart
voor Kudelstaart. Inmiddels heeft
zich al clubs met projecten aangemeld voor een deel van de opbrengst uit de veiling van 12 mei.
De insschrijving sluit op 5 mei.

Dauwtrappen met Samen
op weg gemeente
Kudelstaart - Donderdagmorgen 10 mei verzamelen liefhebbers van een mooie wandeling
zich om 8.00 uur bij de Spil in Kudelstaart om te gaan ‘dauwtrappen’. Het dauwtrappen op Hemelvaartsdag begint voor de Samen-op-weggemeente bijna een
traditie te worden, zoals op veel
plaatsen in Nederland. Waar deze
traditie vandaan komt is onduidelijk, maar in Oost-Nederland
en in Noord-Holland wordt er
veel ‘dauw-getrapt’. Dit jaar sluiten ook de Katholieke broeders
en zusters aan, het wordt dus een
oecumenische wandeling. Er is
een korte en een lange route uitgezet. Welke route u ook neemt,
u wordt rond 9.30 uur weer terug
verwacht. Niet bij de Spil maar

Activiteiten overzicht

bij de Katholieke kerk aan de Kudelstaartseweg, voor een kop
koffie en een krentenbol, waarna om 10.00 uur de Oecumenische dienst begint in de St. Jankerk met medewerking van het
koor Cum Ecclesia. Voorganger is
dominee Hans van Dalen en het
thema van de dienst is ‘Allemachtig’. Meer informatie op de website: www.sow-kudelstaart.nl

Fotowedstrijd in
FairTrade week

Tientallen vrijwilligers
Er komt heel wat kijken bij de organisatie van de veiling. De Vos:
“We zijn die avond met zo’n veertig mannen en vrouwen, jongens
en meisjes in de weer om alles
soepeltjes te laten verlopen. Er
moet een speciaal podium komen, producten moeten omhoog worden gehouden zodat
iedereen ze kan zien, er zijn lopers, mensen die de kas beheren
en natuurlijk mogen we ons weer
verheugen op de medewerking
van notaris Mathijs van Gaalen
die erop toeziet dat alles volgens
de regels verloopt.”

Veilingmeesters Dick Venema (l) en
Gert Ubink gaan 12 mei vlammen.
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Zondag opening nieuwe expositie

‘Soundsation’ genomineerd
voor Vereniging van het jaar
Aalsmeer - Popkoor Soundsation heeft zich genomineerd voor
de verkiezing Vereniging van het
Jaar. Om deze verkiezing te winnen roept Soundsation nu iedereen op om te stemmen via www.
verenigingvanhetjaar.nl. Op deze
website lees je het unieke verenigingsverhaal van Soundsation,
waarmee ze zich genomineerd
hebben. Voor de winnende vereniging, maar ook voor de stemmers zijn diverse gave prijzen te
verdienen.
Deze verkiezing is een initiatief
van NOC*NSF, Kunstbende en
LKCA samen met de Rabobank.
De verkiezing heeft als doel de
kracht van de sport- en cultuurvereniging bij zoveel mogelijk
Nederlanders in de schijnwerpers
te zetten. Verenigingen zijn heel
bijzonder en dat mag gezien worden!
Serieus, maar gezellig
De nominatie van Soundsation
wordt als volgt gemotiveerd: “Ons
koor wordt vereniging van het
jaar, omdat we relatief jong zijn
(opgericht in 2010) maar in die 8
jaar ons flink hebben ontwikkeld.
Onder leiding van een professioneel geschoolde dirigente wordt
er hard gewerkt aan zang en presentatie. Het koor zingt meer-

stemmig in meestal 5 stemgroepen: sopranen, mezzo’s, alten, tenoren en bassen. Het repertoire
bestaat uit eigentijdse nationale
en internationale popsongs. Dit
jaar is er een nieuw hoogtepunt
bereikt met een tweetal musicalconcerten; naast zang hebben de
koorleden ook hun toneelkunsten laten zien, hebben creatieve leden de complete aankleding
verzorgd, van kleding tot decor.
Er werd samen opgetreden met
een Afrikaanse percussieband
en een dansgroep. Gezamenlijk
werd een avondje theater geboden aan het publiek. Er wordt serieus geoefend, maar de gezelligheid wordt niet uit het oog verloren. Na afloop maar ook tijdens
sociale activiteiten die georganiseerd worden binnen en buiten
het koor.”
De clubs met de meeste stemmen en hoogste beoordeling
worden beloond met mooie prijzen zoals Masterclasses van professionals die de vereniging verder helpen. Bovendien maakt
een productiemaatschappij een
professionele promotiefilm om
de vereniging extra in de schijnwerpers te zetten. Ga naar verenigingvanhetjaar.nl en stem ook op
Popkoor Soundsation! Stemmen
kan tot en met zondag 20 mei.

Aalsmeer - Op zaterdag 12
mei stroomt het centrum van
Aalsmeer weer vol. De Geraniummarkt is inmiddels een trekpleister voor iedere planten liefhebber
die tuin en balkon weer voor de
zomer kleur en fleur wil geven. Al
jaren ziet Wim Keessen een stoet
van mensen - bepakt en bezakt zijn huis voorbij komen. Daarom
leek het hem een goed idee om
tijdens dit Flora-dorpsfeest zijn
garagebox om te toveren tot expositieruimte en daar de door
hem gemaakte portretten van
Aalsmeerders en BN’ ers te tonen.
Verleden jaar tijdens de kunstroute kreeg hij zulke leuke reacties
op zijn werk dat dit hem stimuleerde nog veel meer nieuwe portretten in pop-art stijl te maken.
“Kijk, iedereen heeft een bepaald

beeld van zichzelf. Het is voor mij
een uitdaging om de mens te
schilderen die ik niet ken of nooit
ontmoet heb en deze op mijn
manier gelijkend te maken. Die
mond hè, die is belangrijk. Het is
altijd een portret door de ogen
van de schilder.”
Wim Keessen is opgegroeid in
de tijd van Pop-Art, hij vindt het
een machtig mooie stijl. De kleuren, de eenvoudige belijning, het
aandikken van details. “Ik begrijp
die tijd.”
Zaterdag 12 mei zijn belangstellenden van 9.00 tot 17.00 uur welkom op de Gedempte Sloot 10
om de portretten-galerij te bekijken. U zult vele mensen herkennen en wie weet bent u ook één
van de gelukkigen!
Janna van Zon

Drie keer dertig minuten
Het concept is al een aantal jaren
onveranderd. Op een aantal verschillende locaties starten op dezelfde tijdstippen een aantal acts.
Zij zullen elk 3 optredens verzorgen. Iedere band start met hun
eerste optreden om 20.30 uur.
Elk tweede om 21.30 uur en elk
laatste optreden om 22.30 uur.
De optredens duren 30 minuten, daarna heeft iedere schipper
ruim de tijd (30 minuten) om naar
de volgende plek te varen (geen
haast dus, tijd genoeg).

Speelse fantasieën
Haar beelden of vazen, dat kan
namelijk ook, de klei, het materiaal en de kleuren die ze gebruikt
levert geen realistisch werk op,
maar een fantasie. Het zijn speelse fantasieën die uit een rijke verbeeldingskracht
voortkomen.
Het doet denken aan Day of the
Triffids een wereldberoemd postapocalyptisch science fictionverhaal waarin plantachtige wezens
de wereld willen overnemen.
Kortom de sculpturen en organische vaasvormen van Bohlmeijer

Aanstekers mee
De Plaspopavond wordt gezamenlijk afgesloten vanaf 23.15
uur op de Koddespoel. Die slotact
is dit jaar in handen van een veelbelovende nieuwe band. Hun enthousiasme, hun kwaliteit en het
meezingbare Nederlandstalige
repertoire beloven een onvergetelijke afsluiting van deze avond.
‘Hollands Nieuwe’ moet u gehoord hebben! Neem de aanstekers en de zakdoeken maar mee,
en smeer alvast de kelen!
In een later stadium zullen de locaties en verschillende artiesten
worden getoond op de Plaspopsite, afgezet op een kaartje van
de Westeinderplassen. Deze kaart
is daar dan ook te downloaden!
Bel alvast de mensen op waarmee u de boot in wilt. En zoek
de Plas(pop)emmer (tevens blusemmer) maar weer op. Klaar voor
Plaspop editie 8.

Fotogroep bespreekt
uitgaansdagen
Aalsmeer - Maandagavond 23
april was er weer clubavond voor
Fotogroep Aalsmeer. De avond
begon met het doornemen van
het conceptprogramma voor
het volgende seizoen (dat loopt
van september 2018 tot en met
mei 2019). Tijdens de jaarvergadering zijn de wensen en ideeën
van de leden geïnventariseerd en
met die input is de fotocommis-

De portretten-galerij
van Wim Keessen

ken. Liggend, zittend, keuvelend,
maar vooral luisterend en genietend! In je eigen boot of die van
een ander. Picknickmandje mee
en wat is er niet mooier als je daar
ook nog een stukje muziek, kunst
of theater gratis bij krijgt?

Extra locatie tijdens 8e
Plaspop op Westeinder

Plaspop-sfeer
In komende edities zullen de artiesten zich nader voorstellen, zodat bezoekers nog makkelijker
hun keuze kunnen maken. Want
normaliter zijn maximaal drie optredens en de slotact te bekijken.
Wat Plaspop uniek maakt is de
Plaspop-sfeer ontstaat vanuit het
idee dat vele mensen, hoe verschillend zij ook zijn, op het water van de Westeinder vaak anders, vriendelijker en relaxter zijn
dan in het dagelijks leven. Op het
water groeten de meeste mensen elkaar nog. En nu wordt daar
bovenop nog de kans geboden
om elkaar ook nog eens te spre-

Aalsmeerse BN’ers in pop-art stijl

Aalsmeer - De natuur in al haar
rijkdom moet wel een van de belangrijke inspiratiebronnen zijn
voor de twee kunstenaars die
door het KCA zijn uitgenodigd
om te exposeren in het Oude
Raadhuis. Er is nu een tentoonstelling te zien die wonderwel
ruimte biedt aan het werk van elk
op zich, maar tegelijkertijd harmonieert. Het is een evenwichtige tentoonstelling waarin de impressionistische schilderijen van
Han Klinkhamer de natuur en het
landschap als onderwerp hebben
en het keramiek van Jacqueline
Bohlmeijer lijkt te gaan over het
ontvouwen van die natuur. Het
Oude Raadhuis haalt hier een stel
vakmensen in huis die met passie
en overtuiging hun werk maken.
De expositie is vanaf donderdag 3 mei al te bezoeken, maar
wordt aanstaande zondag 6 mei
geopend door publiciste en curator Anne Berk. Dezelfde die ook
de expositie van de Aalsmeerse schilder Karin Borgman en de
Amsterdamse beeldhouwer Petra Boshart opende halverwege
2017. De muziek wordt verzorgd
door de zoon van de beeldhouwer Pepijn Determan.
Hardop denken
De veelzijdige en vermaarde kunstenaar Henk Visch is voor Jacqueline Bohlmeijer een belangrijke inspiratiebron. Visch zegt over
het maken van beelden dat het
net zoiets is als hardop denken
met hout, verf en andere materialen. Het gaat Visch daarbij niet
om de zichtbare werkelijkheid.
Het beeld is voor hem een metafoor voor de realiteit van ervaringen. Tegelijkertijd voelt de keramiste ook verwantschap met het
surrealisme. Het levert werk op
met science fictionachtige trekjes.

Deelnemende bands geselecteerd

Aalsmeer - Plaspop 2018, De Dippers druppelen verder. Het evenement op zaterdag 7 juli staat
reeds in de tweede laag grondverf. Nog enkele problemen en
probleempjes zullen moeten
worden opgelost. Wel is het nu
duidelijk welke bands er geselecteerd zijn op de verschillende locaties. Vanwege de overweldigende aanmelding is er ook besloten om een extra locatie te creeren op een, voor dit evenement
geheel nieuwe plek. De locaties
en de optredende artiesten zijin:
Torregat: Interstate 44 (blues).
Schuilhaven de Grote Brug:
EXES (soul /funk).
Vissersvreugd: DAB (covers jaren
zeventig en tachtig).
Schuilhaven de Kodde: FAB TWO
(singer songwriters).
Topsvoort (nieuw): Fanfarekorps
Flora (de naam zegt het al).
Poeltje van Meijer: Katelijne van
Otterloo met haar mannen (welbekend).
En dan tenslotte nog de slotact:
Koddespoel: Hollands Diep (Nederlandstalig).

Een stel vakmensen met
passie in Oude Raadhuis

sie aan de slag gegaan met het
jaarprogramma. Al met al belooft
het weer en gevarieerd en leerzaam seizoen te worden. De laatste aanpassingen worden nog
gemaakt en na afloop van dit seizoen zal het dan aan de leden
worden verspreid en op de website worden geplaatst. Op die manier kunnen de leden in de zomerperiode al aan de slag.

Jubileum van Djembikkels
met veel muziek gevierd
Aalsmeer - Zondagmiddag 29
april vierde Djembikkels, de WestAfrikaanse percussiegroep uit
Aalsmeer, haar 10-jarig bestaan
met een gezellig jubileumfeest
in N201. Er was veel publiek, jong
en oud deden trommelend, dansend of zingend mee. In Muziekcentrum N201 werd gestart met
twee gratis Djembé workshops
waar velen enthousiast aan meededen en zo kennis maakten met
de Afrikaanse trommel. Vanaf
15.00 uur waren er diverse optredens. Als eerste was er een optreden van de groep Negunya, die
speelden op de balafoon (soort
Xylofoon). Daarna een djemsessie
van de Aalsmeerse Djembikkels
groep onder leiding van Kelsie
Ruis, oprichter en leraar. Er speelden ook enkele leden van de Duitse Djembikkels groep mee en het
publiek deed ook mee met kleine
instrumenten en dans. Het afsluitende optreden werd verzorgd
door de groep Folonko, met Ponda O’Bryan op percussie, en was
een goed gekozen en swingende
afsluiter. Met opzwepende ritmes
gingen de voetjes van de vloer.

Djembikkels geeft iedere maandagavond les van 19.30 tot 21.00
uur in Muziekcentrum N201 aan
de Zwarteweg 90. De cursisten
leren diverse ritmes, die bestaan
uit verschillende partijen voor
Djembé en Doundoun (bastrommel). De muziek staat nooit vast
en is altijd levendig. Notenkennis of andere muzikale ervaring is
niet vereist. Techniek, samenspel
en vooral veel spelplezier. De cursisten gaan veelal vol met goede
energie weer naar huis. Kom eens
kijken en meedoen met een gratis proefles. Aanmelden kan via
de mail: info@djembikkels.nl. Er
zijn ook workshops mogelijk. Minimaal acht personen, ruim twee
uur, in een informele sfeer onder professionele begeleiding
met elkaar aan de slag. De deelnemers leren een basisritme met
variaties en een vrolijk Afrikaans
lied. Leuk voor feesten, verjaardagen, kinderpartijtjes, bedrijfsuitjes, teambuilding en vrijgezellenfeesten. Meer informatie op
www.djembikkels.nl

to’s van de fotografen in actie. De
leden bespraken deze avond onder meer het gebruik van grijsfilters en de zogenaamde ‘bracketing’. Doordat er op de uitgaansdag naar Elburg sprake was van
prachtig weer met een felle zon,
Foto: www.kicksfotos.nl
was het lastig om een goed belichte foto te maken. De schaduw
Na de bespreking van het jaar- den komen. Het is voor de leden was vaak (te) donker of het zonprogramma was het tijd voor altijd leuk om te zien waar ieder- nige gedeelte veel te licht. Een
de resultaten van de fototoch- een mee komt. Soms zijn er bij- grijsfilter gebruiken, of een HDRten van het afgelopen seizoen. na dezelfde foto’s, of wordt de foto uit een belichtingstrappetje
Zo ging de Fotogroep in het na- plek herkend, maar vaak is er ook met behulp van bracketing majaar 2017 naar de Amsterdamse een foto bij van iets dat door nie- ken, kan dan helpen toch een
Waterleiding Duinen en onlangs mand anders is gezien. En dat goede foto op te leveren. Al met
naar Elburg en het Horsterwold terwijl iedereen grotendeels de- al was het weer een leerzame en
in Zeewolde.
zelfde route loopt. Elke fotograaf gezellige clubavond.
kijkt weer met andere ogen en
Verschillende foto’s
dat levert veel verschillende fo- Landschapsfotografie
De foto’s werden deze keer ge- to’s op. Een aantal hiervan zal De volgende clubavond is op
toond op het grote scherm, zo- binnenkort op de website ver- maandag 7 mei. Dan gaan de ledat er meer foto’s aan bod kon- schijnen, met name de leuke fo- den foto’s met betrekking tot

zijn gedurfd en uit een rijke fantasie ontsproten. Elk van haar kleurrijke beelden die soms ogenschijnlijk hooggehakt naar boven reiken, biedt wel een kleine
verrassing. Het zijn haar hardop
gedachte en vakkundig gemaakte natuurfantasieën die hier het
daglicht zien en de kijker een verrassing doen ervaren.
Levende natuur
Het werk van Han Klinkhamer
verwijst naar de levende natuur
van zijn woon- en werkomgeving
en dan vooral naar de schoonheid daarvan. Hij woont in een
klein dorpje aan de Maas en is in
een paar stappen bij de Dijk waarop het landschap zich voor de kijker ontsluit. Klinkhamer boetseert zijn landschappen met dikke lagen verf en wel zo dat je de
klei in dat zompige landschap bijna ruikt. Steeds zijn het impressies, maar met een kleurgebruik
die zwaar meeweegt voor de kijker die soms een einder kan zien.
Het zijn impressies van water,
weiden en bewegende luchten.
Maar ook stemmingen van de
landschappen in de schilder zelf.
Schaven en snijden
Opvallend zijn twee vrijwel zwart/
witte werken op papier of beter
van papier. Het lijken rijke bloemen- of klaverveldenvelden, natuurlijk weiden waarin de diversiteit groot is. Geen mono-weiland
met eiwitrijk gras voor de koeien. Klinkhamer noemt het een
‘decollage-techniek’ waarmee hij
deze landschappen maakt. Het
komt er op neer dat hij met een
oud Stanleymes een groot stuk
papier bewerkt dat hij eerst in
tinten zwart heeft beschilderd.
Dan is het schaven, schrappen en
voorzichtig snijden met dat oude
mes dat onder de verf zit en helemaal naar zijn hand is gaan staan.
Het resultaat is verrassend. Van
dichtbij een ruw vrijwel abstract
oppervlak van zwarten en witten,
maar van een afstandje een landschap bijna zoals menigeen zich
alleen nog maar kan herinneren.
Kortom, een expositie die de
moeite van het bezoeken waard
is. Deze tentoonstelling loopt
van 3 mei t/m 17 juni. Het Oude
Raadhuis is open van donderdag
tot en met zondag van 14.00 tot
17.00 uur. De opening is zondagmiddag 6 mei om 16.00 uur. Belangstellenden zijn welkom.

landschapsfotografie bespreken.
In tegenstelling tot de vermelding op de website vindt er geen
workshop plaats. Elk lid mag deze avond twee foto’s in passepartout meenemen, die dan in
groepjes besproken gaan worden. Eens kijken of de leerzame lezing van Bas Meelker zijn
vruchten heeft afgeworpen!

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/
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Mevrouw Rie Bakker-Brand

Willem Eveleens

Koninklijk bedankje voor vrijwillige inzet in de gemeente

Onderscheiding voor vijf inwoners
Vervolg van voorpagina:

Best bijzonder
“Je onderscheiden als vrijwilliger in Aalsmeer is best bijzonder. In Aalsmeer is het namelijk
heel normaal dat je een ander
helpt of je inzet voor de gemeenschap. Soms lees je in de krant dat
het moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden, niet in
Aalsmeer. In Aalsmeer hebben
we nog steeds veel vrijwilligers
die zich met hart en ziel inzetten
voor maatschappelijke instellingen, verenigingen, goede doelen,
kerken, ouderen of mensen die
om een andere reden aandacht
en zorg nodig hebben. Dankzij de
vele vrijwilligers kent Aalsmeer
een rijk en bloeiend verenigingsleven. Dankzij de vele vrijwilligers
wordt er in onze gemeente veel
gedaan voor ouderen en mensen met een beperking. Dankzij de vele vrijwilligers worden er
allerlei mooie evenementen in
Aalsmeer georganiseerd.”
Trots op vrijwilligers
“Vrijwilligers zijn het cement
van onze samenleving. Zij zorgen ervoor dat wij een sociale gemeenschap zijn waar iedereen kan meedoen en mensen

zich met elkaar verbonden voelen. Daarom ben ik trots op al onze Aalsmeerse vrijwilligers”, aldus
burgemeester Nobel, die vervolgens de vijf inwoners één voor
één vroeg naar voren te komen.
Voor allen had hij een persoonlijk woord met hierin genoemd
hun inzet als vrijwilliger. Petje af
trouwens. Echt vijf inwoners die
voor hun kerk of organisatie onmisbaar zijn!

Mevrouw M.F. Bakker-Brand (Rie)
Mevrouw Bakker ontving de onderscheiding voor haar activiteiten voor de Protestantse Gemeente Aalsmeer/Open Hof kerk
en het Zorgcentrum Aelsmeer als
secretaris van de cliëntenraad en
de bibliotheek van het zorgcentrum. “Beide organisaties prijzen
zich gelukkig dat u zich al zolang
en met zoveel toewijding voor
hen inzet”, aldus Nobel.

jaar lang. Dit lintje heeft u dubbel
en dwars verdiend.”
De heer C. Knol (Cor)
De heer Knol is beloond met de
onderscheiding voor zijn activiteiten bij de PvdA, afdeling
Aalsmeer, de Toneelvereniging
Kudelstaart, de Buurtvereniging
Hornmeer en het Wijkoverleg
Hornmeer. “Ook een vrijwilliger
in hart en nieren”, zo zei de eerste
burger. “Een door de wol geverfde bestuurder en een sociaal bewogen en fijn mens.”
De heer J. Kranenburg (Jaap)
De heer Kranenburg heeft de onderscheiding ontvangen voor
zijn activiteiten voor de Protestantse Gemeente Aalsmeer/Open
Hof kerk en de Ondernemers Vereniging Aalsmeer en het bestuur
MKB Amstelland. “Een plezierig mens in de omgang. Iemand
waar je nooit tevergeefs een beroep op doet. Een man van weinig woorden. Gerespecteerd en
met respect voor anderen”, zo
verwoordde Nobel.

Helpt Elkander en zijn grote betrokkenheid bij Stichting Kinderboerderij. “Eén van de pijlers waar
de kinderboerderij altijd van op
aan kan. Uw betrokkenheid gaat
heel ver. Uw verantwoordelijkheids gevoel, betrouwbaarheid
en bereidwilligheid zijn van onschatbare waarde voor het goed
functioneren van kinderboerderij Boerenvreugd. De ideale vrijwilliger, waar de kinderboerderij er wel honderd van zou willen
hebben.”
Het officiële gedeelte werd afgesloten met het gezamenlijk
proosten met champagne, uiteraard oranje van kleur. Daarna volgden onderling vele persoonlijke felicitaties. Alle aanwezigen waren het unaniem eens:
Deze vijf inwoners hebben dit
Koninklijke ‘goud’ voor honderd
procent verdiend. Gefeliciteerd
Rie Bakker, Willem Eveneens, Cor
Knol, Jaap Kranenburg en Ruud
Teensma!

Sjaak Kockelkorn
De gemeente wil tot slot niet onvermeld laten dat de heer Sjaak
Kockelkorn ook een lintje zou
ontvangen voor zijn activiteiten
De heer W. Eveleens (Willem)
bij de storingsdienst persoonDe heer Eveleens kreeg de ondersalarmering van Vita Amstelscheiding voor zijn jarenlange acland en de Protestantse Gemeentiviteiten bij de storingsdienst
te Aalsmeer/Open Hof kerk. Hepersoonsalarmering van Vita Amlaas is de heer Kockelkorn op 8
stelland en als instructeur voor De heer R.M. Teensma (Ruud)
nieuwe vrijwilligers. “U besteedt De heer Teensma werd in het Ko- februari jl. overleden. Zijn famijaarlijks gemiddeld zo’n 500 uur ninklijke zonnetje gezet voor zijn lie heeft de oorkonde ontvangen
aan vrijwilligerswerk. En dat al 25 activiteiten bij corso-buurtschap die hoort bij de onderscheiding.
te hebben gevonden en eigenlijk was hij er nog niet klaar mee,
“maar je bent hier nooit klaar
mee.” Met gepaste trots kijkt hij
terug op deze periode van acht
jaar besturen. In zijn speech bedankte hij zijn vrouw Marianne,
zijn kinderen Floor en Stijn en zijn
verdere familie en vrienden voor
de jaren van steun. Hij maakte
enigszins zijn excuus voor de vele
avonden waar slechts in een uur
tijd gekookt en gegeten moest
worden, omdat weer een vergadering wachtte. De tijd voor het
gezin komt er nu zeker wel, dat
beloofde hij. “Het was acht jaar
hard werken, maar we hebben
ook veel gelachen. Het was een
eer om voor deze fantastische gemeente te mogen werken.” Het leverde hem een minutenlang applaus op.

Lovende woorden bij afscheid van
wethouders v/d Hoeven en Kluis
Aalsmeer - Een lange rij, lovende woorden en veel cadeaus: Het
officiële afscheid afgelopen donderdag 26 april van de AB-wethouders Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis in de burgerzaal van
het gemeentehuis. Officieel, want zolang er nog geen nieuw college is, blijven de heren zich, net als de wethouders Ad Verburg en
Robbert-Jan van Duijn inzetten voor Aalsmeer. “Maandag gaan
we gewoon weer aan het werk”, zo zei Van der Hoeven in zijn afscheidsspeech.
Gertjan van der Hoeven is acht
jaar wethouder geweest in
Aalsmeer. Hij werd betiteld door
burgemeester Nobel als daadkrachtig, altijd goed geïnformeerd, gedreven en veeleisend.
“Een bijzonder prettige bestuurder met oog voor collega’s, die
open staat voor kritiek en een
groot rechtvaardigheidsgevoel
heeft.” Geroemd werd Gertjan van
der Hoeven vooral voor zijn inzet
voor de jeugdzorg en voor de
minder-validen in de gemeente.
Heel bevlogen is hij in deze portefeuille gestapt, was kritisch, soms
een tikkeltje bemoeizuchtig (zo
werd gezegd), maar hij heeft veel

goeds bereikt. De jongeren en
minder-validen hebben echt zijn
hart gestolen. Zo stond op het
podium een boeket van papieren bloemen, gemaakt door een
groep bewoners van Ons Tweede
Thuis. Gertjan van der Hoeven gaf
aan hier bijzonder blij mee te zijn.
En op zijn verzoek werden de bezoekers tijdens de receptie voorzien van hapjes en drankjes door
bewoners van Ons Tweede Thuis.
“Veel gedaan en veel bereikt”
Het zal daarom niemand verbazen als de wethouder zijn carrière voort gaat zetten in de jeugdof gehandicaptenzorg. Natuur-

lijk is de jeugd(zorg) niet het enige waar hij zich hard voor heeft
gemaakt en zorg op maat is niet
het enige wat hij heeft bereikt. “Je
hebt veel gedaan en veel bereikt”,
zo zei burgemeester Nobel. Hij
noemde het woonarkendossier
om illegale bewoning aan te pakken (“vergt lef”), het acualiseren
van alle bestemmingsplannen
(de oudste dateerde uit 1949), de
fusie van de voetbalclubs en de
bouw van het nieuwe sportcomplex voor FC Aalsmeer, de verbouwing van het zwembad en de
realisatie van de vierde sporthal,
de komst van het cultuurpunt,
het omtoveren van De Oude Veiling tot huiskamer van Aalsmeer
en binnenkort gaat de eerste paal
de grond in voor de brede school
Triade.
Prachtig beroep
In zijn afscheidsspeech zei Gertjan van der Hoeven het wethouderschap een prachtig beroep

Toegankelijk en eigenzinnig
Als cadeau uit handen van burgemeester Nobel kreeg Gertjan van
der Hoeven een prachtig schilderij van de watertoren. Ook scheidend wethouder Jop Kluis werd
getrakteerd op een afdruk van
Aalsmeers trots. Hij kreeg een
beeldje van de watertoren. Jop
Kluis is vier jaar wethouder geweest. Hij kreeg eveneens een
persoonlijk bedankje van de burgemeester. Nobel noemde Jop
Kluis en man die niet van poespas houdt, vriendelijk en toegankelijk is, gevoel voor humor
heeft en een tik(je) eigenzinnig is.
“Een frisse wind tussen de al ervaren wethouders met veel betrokkenheid bij de natuur en recreatie. Jouw stokpaardje is toch wel
de komst van de varende boswachter, maar ook de goede samenwerking met instanties en
bedrijven in deze branche, de
komst van de recreatiekalender,
de lancering van de website Visit Aalsmeer, je enorme inzet voor
de Drechtdoorsteek, waar je van
overtuigd bent dat deze er komt,
en natuurlijk Fort Kudelstaart.”
Bijzonder en leerzaam
Ook is Jop Kluis betrokken geweest bij de herinrichting van de

Cor Knol

Jaap Kranenburg

Ruud Teensma
Burgemeester Kasteleinweg en
het energie-uitwisselingsproject
in de Hornmeer. “Loyaal, met een
eigen stijl en een bloemrijk taalgebruik”, besloot Nobel. “De enige molenaar die ook wethouder
is.” Jop Kluis noemde zijn vierjarig wethoudersschap een bijzondere en leerzame periode. “Het
is de mooiste (honden)baan die
er is.” Moeite had hij wel enigszins met zijn verkregen voorbeeldfunctie, van ‘gewoon’ Jop
naar wethouder. Het beheer van
de Westeinderplassen en de promotie van Aalsmeer stonden boven aan op zijn lijstje en op deze
‘klussen’ kijkt hij tevreden terug.
Hij was ook zo eerlijk om te zeggen dat niet alles gelukt is in zijn
periode. Hij noemde de sloopzo-

ne die er nog altijd verpauperd bij
ligt en het niet gelukte plan van
anders afval inzamelen.
Hij bedankte tot slot zijn familie,
vrienden en alle gemeentelijke
medewerkers en sloot af met de
‘boodschap’ dat alle grappen over
ambtenaren loei-slecht zijn. “Ik
weet daar nu alles van, ze werken
loei-hard.” Ook Jop Kluis kreeg als
dank een luid applaus.
Na het officiële gedeelte volgde nog een uurtje van gezellig
napraten en (nog steeds) handen schudden en cadeaus in ontvangst nemen. Bedankt Gertjan
van der Hoeven en Jop Kluis voor
jullie grote inzet voor het mooie
Aalsmeer!
Door Jacqueline Kristelijn
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dacht. Daarom naar de Propeller gegaan. Geen kunstwerk,
maar een monument. Wel indrukwekkend en wat staat dit monument op een rustieke plek in de
Schweitzerstraat. Nummer 20: Het
‘Short Stirling-monument’ in Kudelstaart bestaat uit een propeller afkomstig van het in de Westeinder neergestorte vliegtuig en
is geplaatst op een zwarte gedenksteen. Hierop is een plaquette aangebracht. Het monument
wordt omgeven door twaalf vierkante paaltjes met daartussen
ijzeren kettingen.

Wandelen langs kunstwerken (20)

n
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Aalsmeer - De gemeente is rijk
aan bijzondere kunstwerken die
afgelopen zestig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De wandeling langs al deze kunstwerken duurt voort. De wandeling
begon in het Centrum, ging over
het Stokkeland en via het Seringenpark door Zuid naar de Hornmeer. Via het kunstwerk ‘Het an-

e r

eller

dere land’ in de fortbocht nu in
Kudelstaart beland. Allereerst de
haagbeuk met de tijdloze bronzen
vogel omgeven door een hoog,
sierlijk hek in de Van Swietenstraat
bezocht. Nu kris kras verder door
het mooie, groene Kudelstaart.
Vorm en materiaal
Het is bijna 4 mei, de dag dat alle oorlogslachtoffers worden her-

Plaquette
De tekst op de plaquette luidt:
‘Propeller’, afkomstig van short
stirling bommenwerper BK 620.
Neergekomen op 17 december
1942 in de Westeinderplassen. Ter
nagedachtenis van alle bemanningsleden van het 75ste NieuwZeeland Squadron. Deze tekst is
tevens in het Engels aangebracht.
Volgende week gaat de wandeling in Kudelstaart verder, dan
wordt weer een kunstwerk in de
schijnwerpers gezet. Kudelstaart
heeft overigens wel veel met vogels...

Solextocht op
Bevrijdingsdag

Thema: Aarde

e
e h en n
in Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Voor de tiende keer
worden de eerste drie weekenden van september weer gedichten tentoongesteld in het Boomkwekerskerkhof, het prachtige stille groene hart aan de Stommeerweg in het centrum. Voor dit tweede lustrum nodigt de werkgroep
Podiumkunst & Literatuur van KCA
dichters uit om dit te vieren met
het thema ‘aarde’. Dat moet wel
gaan lukken, iedereen is tenslotte
ervaringsdeskundig als bewoners

van deze planeet. Vanwege het
formaat op de standaards in de
Gedichtentuin mag het gedicht
niet langer zijn dan 14 regels, 47
letters incl. spaties. Aanleveren
in Garamond 14, regelafstand 1.
De uiterste inleverdatum is 15 juli 2018. Aanleveren per e-mail aan:
haremakerjcp@hetnet.nl of per
post aan: Marijke Haremaker, Uranusstraat 13, 1431 XH Aalsmeer.
Voor vragen en hulp altijd bereikbaar.

Vrijheidslezing stichting
4 en 5 mei Aalsmeer
Aalsmeer - Voor het vierde jaar
op rij organiseren de Stichting 4
en 5 mei Aalsmeer, Constantijn
Hoffscholte Journalistiek en het
Boekhuis rond Bevrijdingsdag
een Vrijheidslezing die verleden
en heden met elkaar verbindt.
Na Alexander Münninghoff, Margriet Brandsma en Peter Hein is
het woord dit jaar aan historicus
Ewoud Kieft. In april 2017 verscheen van Kieft ‘Het verboden
boek – Mein Kampf en de aantrekkingskracht van het nazisme’.

Kieft oogstte lovende recensies
voor zijn diepgravende analyse.
De lezing op maandag 7 mei
vindt plaats in Buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1. Aanvang is
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur. In de pauze zijn de boeken
van Ewoud Kieft te koop bij de
stand van het Boekhuis. Entree
is 5 euro per persoon. Kaarten reserveren kan bij het Boekhuis via
boekhuis@boekenhof.nl,
tefonisch via 0297-324454 en te koop
in de winkel aan Zijdstraat 12.

‘Aalsmeer Zingt’ met orgel,
an en ar
Aalsmeer - Zondag 6 mei om
18.30 uur staat er weer een
zangdienst op het programma
in de Dorpskerk onder de noemer ‘Aalsmeer Zingt’. Er gaat een
groot aantal bekende nummers
gezongen worden, zowel uit de
oude Psalmen- als de nieuwe Opwekkingbundel. Dit onder begeleiding van twee musici uit de eigen Dorpskerk: Bertus Buijs op de
piano en Hannah Leegwater op
de dwarsfluit aangevuld met de
bekende Katwijkse organist Hugo van der Meij. Ook zal een aantal muzikale intermezzo’s te ho-

ren zijn. Veel mensen kennen de
Dorpskerk van de buitenkant,
maar weten niet wat voor prachtig instrument dit gebouw herbergt: een twee klaviers Knipscheer orgel uit 1868, dit jaar dus
150 jaar oud! Deze zangavond is
een ideale mogelijkheid om dit
instrument aan het werk te horen wanneer Hugo van der Meij
op virtuoze wijze de liederen begeleidt. Iedereen is van harte welkom op zondag 6 mei om 18.30
uur in de Dorpskerk aan de Kanaalstraat 12. De dienst staat onder leiding van ds. S. Zijlstra.

Kudelstaart - Op zaterdag 5 mei
houden de Solexvrienden uit Kudelstaart en De Kwakel hun eerste toertocht van 2018. De dag
staat in het teken van bevrijdingsdag. De rit komt langs een groot
aantal herdenkingspunten in de
regio. Er wordt stil gestaan bij die
plekken en er zal iets over verteld
worden. Ook is er een rondleiding door het Crash Luchtoorlogen Verzetsmuseum in Aalsmeerderbrug. Iedereen met een Solex,
of ander oud brommertje wat er
een beetje op lijkt, kan meedoen
aan deze tocht. De dag wordt gestart met koffie en koek. Onderweg wordt er gezamenlijk geluncht en aan het einde van de rit
is er de gebruikelijk ‘nazit’.
Vanaf half tien in de ochtend worden de deelnemers ontvangen
en om half elf precies start de rit.
Rond vier uur verwacht de groep
te finishen. De start- en eindlocatie is bij Joop en Ria van Leeuwen
aan de Kudelstaaartseweg 165.
Voor informatie kan contact opgenomen worden met Frans via:
06-22808708 .

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL
facebook.com/

Begraven naast het oude kerkje
Peter (67) had op zijn
vierenzestigste te horen
gekregen dat hij niet lang
meer te leven had. De
longkanker was uitgezaaid
en de kans op genezing nihil. Hij was toen pas een
maand met pensioen en
had er zo naar uitgekeken
om samen met zijn vrouw
Reini (63) de wereld rond
te reizen. Gelukkig heeft
Peter ondanks zijn ziekte
toch nog een paar fijne jaren gehad.

Hoe is uw situatie?

wensen en zijn deze wel uitvoerbaar? Zo ja, bent u daar

Benader ons vandaag nog voor
een vrijblijvende afspraak, wij
Ik gaf aan dat de begraaf- zijn u graag van dienst:
plaats oud was en weinig
plaats had. Het bestuur van •
023 - 563 35 44
Dunweg.nl
de begraafplaats heeft in de •
verordeningen van de begraafplaats laten opnemen,
dat deze alleen beschikbaar is
voor parochianen. De begrafeTijdens het bespreken van de nis bij de oude kerk was dus
uitvaart was Reini resoluut. niet mogelijk.
Peter wilde begraven worden
op de begraafplaats naast de Naast het verlies van Peter,
oude kerk. “Als mij wat ge- was dit nieuws een enorbeurt, leg mij daar dan maar me domper voor Reini. Altijd
te rusten”, zei hij altijd.
als ze langs de oude kerk
Ik vroeg of de familie een beschikking had over een graf. over zijn laatste rustplaats.
Alexander van der Pijl
Reini antwoordde ontken- Uiteindelijk hebben we diverDunweg Uitvaartzorg
nend: “Nee, maar dan nemen se locaties bezocht en in goed
we een nieuw graf voor twee, overleg een andere begraafdan kan ik er later bij.”
plaats voor Peter gekozen.

Rolstoelwandelaars op de Uiterweg. Foto: Jan Daalman

Lange sliert over de Uiterweg

ving Loes van Leeuwen de Rode
Kruis medaille voor het feit dat zij
10 jaar Rode Kruis vrijwilliger is.
De medaille, waarbij ook een oorkonde en een boeket bloemen
hoort, werd haar overhandigd
door de voorzitter van het Rode
Kruis Aalsmeer. Loes maakt al 10
ze. Het is echter een traditie ge- jaar deel uit van de rolstoelwanworden dat medio april het Ro- delgroep en zij hoopt dat nog vede Kruis rolstoelwandelseizoen le jaren te kunnen blijven doen.
geopend wordt en dat gebeurt De ontvangst door de familie
al vele jaren door vanuit de bei- Swegler van de Zotte Wilg is al
de zorgcentra, Zorgcentrum jaren allerhartelijkst en als dank
Aelsmeer en ’t Kloosterhof, een daarvoor werd aan hen ook een
wandeling te maken naar restau- bloemetje overhandigd. Rond
rant In de Zotte Wilg aan de Uiter- 16.00 uur zette de stoet rolstoelweg. Hier worden de gasten en wandelaars zich weer richting
de Rode Kruis vrijwilligers getrak- het dorp in beweging en werden
teerd op koffie met gebak en een de gasten allemaal weer keurig
drankje of advocaatje waarbij ook thuisgebracht. Het was een fascibitterballen geserveerd worden.
nerend gezicht om de lange sliert
rolstoelen met daarachter Rode
Oorkonde en bloemen
Kruis vrijwilligers over de Buurt te
Tijdens deze bijeenkomst ont- zien lopen.

Rolstoelwandelen Rode
r
eer e ar
Aalsmeer - Wie vorige week dinsdag 24 april rond half drie in de
middag langs de Uiterweg reed
zag daar een lange stoet mensen
in een rolstoel die voortgeduwd
werden door vrijwilligers van het
Rode Kruis Aalsmeer. Al meer dan
12 jaar worden er wekelijks groepen bewoners van de Zorgcentra
door Rode Kruis vrijwilligers opgehaald om in hun rolstoel een
‘wandelingetje’ door het dorp te
maken.
Even naar de markt, even een
boodschapje doen of even bij de
Poel kijken, bijna alles kan en de
vrijwilligers doen dat graag voor

Radio Aalsmeer live bij
herdenkingen vrijdag
Aalsmeer - Op vrijdag 4 mei is
Radio Aalsmeer live aanwezig bij
de Dodenherdenking. In deze bijzondere uitzending wordt tussen 19.00 en 21.00 uur verslag gedaan van de herdenkingen bij het
gemeentehuis, Aalsmeer Oost en
Kudelstaart. In deze twee uur durende uitzending is er ook aandacht voor het bevrijdingsvuur
wat opgehaald gaat worden door
een teams lopers in Wageningen en dat zaterdag arriveert in
Aalsmeer Oosteinde.

Aangezien de begraafplaats
onderdeel was van de oude
katholieke kerk, vroeg ik of
Peter en Reini ingeschreven
stonden als parochiaan. “Nee,”
zei Reini, “we gaan alleen met
kerst naar de kerk.”

Een leuke manier om nieuwe
mensen te leren kennen! Daarna in gesprek met Anita Sanders
en Ed Idema, een zingend en gitaar spelend duo genaamd Jukebox From The Heart. Vervolgens
aandacht voor de nieuwe expositie het Oude Raadhuis vanaf zondag met werken van de kunstenaars Jacqueline Bohlmeijer en
Han Klinkhamer. Jacqueline Bohlmeijer is samen met expositiesamensteller Heleen van Haaften in
de studio. De afsluiting is met Tobias Rothe, beeldend kunstenaar,
die met het KCA een mooi project
Lokale kunst en cultuur
Eén keer in de maand worden gaat oppakken om kinderen in de
luisteraars volledig op de hoog- bovenbouw op een leuke manier
te gebracht van de lokale kunst, kennis te laten maken met het kijmuziek en cultuur door Jenny ken naar kunst. De radiotechniek
Piet en Wilbert Streng in ‘That’s is deze keer in handen van DenLife’. Donderdagavond tussen nis Wijnhout.
20.00 en 22.00 zijn ze weer op Radio Aalsmeer. Als eerste aan ta- Wat is voor jou vrijheid?
fel Sandra van Duoplant die ko- De afgelopen weken vroeg Kim
ken met bloemen met twee chefs om antwoord te geven op de
van het Rechthuis organiseert. vraag “Wat is voor jou vrijheid?”.

Groep 8 van de Jozefschool ging
in de klas aan de slag met deze
vraag. Een aantal leerlingen sprak
zelf zijn antwoord in en een aantal leerlingen schreven hun antwoord op. Vrijdag 4 mei hoor je,
tijdens een speciale ‘Let’s Go’, wat
voor onder andere Renzo, Kylie,
Sven, Noah, Lotte, Emma en Wiktoria vrijheid betekent.
‘Op weg naar Down Town’
Radio Aalsmeer telt af naar Down
Town Ophelia op 2 juni. Iedere
zaterdag nemen Kim Maarse en
Dennis Wijnhout luisteraars mee
‘Op weg naar Down Town’. Het
programma laat luisteraars kennis maken met de wereld van
mensen met een beperking. Iedere week ontvangen Kim en Dennis gasten die vertellen hoe belangrijk het is dat mensen met
een beperking mee kunnen doen
in de maatschappij. Zaterdag 5
mei is de eerste uitzending tussen 14.00 en 15.00 uur.
Op herhaling
Afgelopen maandag was student Glenn van der Laarse de
210e gast in ‘Door de Mangel’. In
de wekelijkse talkshow noemde

de oud-handballer zichzelf enthousiast, behulpzaam en (iets
te) ijdel. Hij groeide op aan de
Linnaeuslaan als zoon van Mike
van der Laarse en Marieke Spaargaren. Glenn studeert Hotel en
Eventmanagement en ziet zijn
vader als zijn grote voorbeeld. Als
voorwerp nam hij de kampioensschaal mee die hij als b-junior
met handballen had gewonnen.
“Ik heb de schaal met de hulp van
mijn vader direct na de huldiging
stiekem meegenomen”, biechtte de DJ op. Van der Laarse heeft
ook een nieuwe gast gevonden.
Maar fotograaf Frank Karssing
komt pas op 14 mei naar de studio. Vanwege de meivakantie zal
komende maandag een herhaling te beluisteren zijn van een
uitzending van 8 januari jl, Toen
was een markante Aalsmeerder
te gast: Kees Tromp, bekend van
‘De Ezelkeet’ aan de Oosteinderweg. Maandag 7 mei vanaf 19.00
uur op Radio Aalsmeer. De lokale
omroep is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.
nl. Volg Radio Aalsmeer ook op
Twitter en Facebook.
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Af en toe zon en slechts één buitje

Gezellige drukte overal op Koningsdag
Niet alle jeugdige inwoners hadden gekozen voor de verkoop van
spulletjes, een groot aantal was
met zijn of haar instrument naar
de winkelstraat gekomen. Zo zijn
liefst drie violisten gespot, enkele gitaristen en twee drummers,
die toevallig tegenover elkaar zaten en beiden hun best deden om
hun talent te laten horen.
Superdruk op Raadhuisplein
Zo rond één uur hielden de mees-

tussendoor deed de bezoekers
niets, even schuilen en weer gezellig verder feesten.

jes. Door de Binding werd een
straattekenwedstrijd gehouden
en voor een muzikale bijdrage
droeg Sursum Corda zorg. KoKudelstaart en Oosteinde
ningsdag 2018: Weer heel geOok in Kudelstaart mochten de slaagd!
kinderen veel bezoekers welkom
heten op hun vrijmarkt en barst- Overvolle vuilnisbakken
te verkopers het voor gezien, het te om drie uur de gezelligheid Wel een heel ‘dik’ minpuntje: De
was tijd voor vertier en dat was er los bij het Dorpshuis met livemu- troep na afloop van de vrijmarkt
zeker op het Raadhuisplein. Het ziek, springkussens en sjoelbak- in het Centrum. Her en der in de
Oranjecomité trakteerde weer op ken voor de kinderen. In Oost- straten stukken papier en flesjes
een scala aan attracties. Zo kon- einde is rond het Middelpunt een en in de Zijdstraat achter geladen kinderen karten, in de bal- vrijmarkt gehouden. Enkele jaren ten spullen bij overvolle vuilnislentak, potten gooien, trampo- heeft deze activiteit voor kinde- bakken. De ouders hebben niet
linespringen, mee in de draai- ren niet plaatsgevonden vanwe- echt het goede voorbeeld gemolen, zich uitleven op diverse ge het ontbreken van een orga- geven. Het verwijt was natuurspringkussens en onder andere nisatie. Er zijn gelukkig weer vrij- lijk vooral naar de gemeente. Deeen brandje blussen bij de Brand- willigers opgestaan en zij heb- ze had extra vuilnisbakken neer
weer. Superdruk was het op het ben, net als velen, genoten van moeten zetten en/of de MeerlanRaadhuisplein. Het regenbuitje alle stralende jongens en meis- den moeten inhuren om aan het

einde van de dag een rondje door
de straten en de vuilnisbakken te
maken. De ondernemers hebben
zaterdag zelf zover mogelijk de
bezem en vuilniszakken ter hand
genomen en opgeruimd. Aan de
overvolle vuilnisbakken konden
zij natuurlijk niets doen. Er was

hierover veel verbazing bij het
winkelend publiek...
Een must voor volgend jaar voor
de gemeente of voor de ondernemersvereniging: De bezemwagen inhuren na Koningsdag!
Foto’s: www.kicksfotos.nl en
Jacqueline Kristelijn
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Aalsmeer - Al heel vroeg was het druk op Koningsdag in de Zijdstraat. Heel veel kinderen en hun ouders waren vroeg opgestaan
om een mooi plekje te vinden in de winkelstraat in het Centrum.
En natuurlijk om tijd te hebben om al hun spulletjes uit te spreiden, want wat was er veel te koop zeg. Alle kleedjes, tafels en
kraampjes lagen vol met allerlei speelgoed, boeken, serviesgoed
en een ruime keuze aan kleding.

de onderstaande sponsors
voor de onvergetelijke
kindermiddag op ‘t Raadhuisplein
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aalsmeer.nu
aldert jongkind boeketten
antenna aalsmeer
banketbakkerij ab müller
berghoef accountants & adviseurs
biemond & van wijk mercedes benz
bvb melle jongkind aalsmeer bv
cafe bar joppe
cafe vleghaar
careca verhuur
carpentier bouwplein aalsmeer
coating group holland
de jonge heertjes
drukkerij cocu bv
duif’s ﬂorist articles
elektrotechnisch installatiebedrijf
p hoekwater bv
eveleens makelaardij
ﬁreball licht & geluid
foto de boer
gasa holland bv
gavita nederland bv
goemans tapijt
heemhorst watersport
henk kooijman sierbestrating
jafrem verhuur
jan van gent sloepen
karel de boer transport
keurslager kruyswijk
kinderboerderij aalsmeer
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klaas bos verse vis
klaver snacks joure
koninklijke de vries scheepsbouw
lasbedrijf van vliet
levahrt
mazda donker
mecenas
odie-farms
peter & marjan stokman
quattro plant
rs jachttechniek
raadschelders verzekeringen
rabobank regio schiphol
renault nieuwendijk
ristorante pizzeria pasta vino
robel trading telecom
so! social media
sparnaay juweliers
stokkel installatie techniek
the beach indoorsport
@ evenementencentrum
tk kunststof puien
ubink cactussen bv
vase the world
vta visser transport agencies
westeinder tuinen
wittebol wijn
wooden classics harting
zeilmakerij burggraaf & zn

OOK ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT!
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Viva Valencia

Aalsmeer - Ook zo’n zin in zon?
Dat hadden mijn hubbie en ik vorige week, dus boekten wij tickets naar de Spaanse zon. De Valenciaanse om precies te zijn. Een
heerlijke stad om een paar dagen te vertoeven. Wij vlogen er
woensdagmiddag naartoe om
pas zondagavond terug te keren. Vier nachten, (bijna) vijf dagen. En het was geweldig! Om te
beginnen, het klimaat. Altijd lekkerder dan hier. Van te voren op
een weersvoorspelapp gekeken
en dat zag er niet best uit. Gelukkig klopte dat voor geen meter,
we hadden minstens 25 graden
en iedere dag zon. Oké, één keer,
aan het einde van de dag kwam
er een onweersklap, maar dat
was van korte duur en mijn meegebrachte vestje was niet eens
nodig. Schuilen in een kroegje is trouwens prima te doen in
Valencia en de Sangria smaakte daar prima. Zomer in een glas!
Maar goed, om te beginnen bij
het begin: Vanaf het vliegveld is
het slechts een kwartiertje met
de taxi naar de binnenstad, alwaar wij sliepen in een ontzettend leuke B&B, gerund door
een Nederlandse die al jaren in
Spanje woont. Arthouse Valencia is op loopafstand van álle leuke pleinen, terrassen, restaurants
en winkels. Het ontbijt was uitgebreid; allemaal Spaanse lekkernijen, waaronder vers fruit, iedere dag een eitje, zelfgemaakte pannenkoekjes en bananenbrood, tien soorten jam, een dito
aantal potten honing, dikke yoghurt (het leek wel slagroom) en
natuurlijk Spaanse ham, worst en
kaas. Ja mensen, u raadt het al, de
kilo’s vlogen er in raptempo aan.
’s Avonds belandden we op een
pleintje, waar het bier, voor manlief, en de witte wijntjes voor mij,
rijkelijk vloeiden. De volgende
dag hebben we ’s morgen meteen op de centrale markt (zo’n
overdekte, waar je je ogen uitkijkt) jamon ingeslagen. Serrano
én Iberico. Zó lekker. Vervolgens

zijn we gaan slenteren en hebben diverse tapastenten bezocht.
De reis bestond dus vooral uit lekker eten, drankje erbij, gezichten
naar de zon gekeerd en wandelen. De vrijdag stond in het teken
van la Playa, waar we op de fiets
naartoe reden, door de drooggelegde rivier van de stad, dat een
prachtig park geworden is waarin wordt gefietst, gesport en waar
altijd gezelligheid heerst. Het
strand is uitgerekt en er is wederom een keur aan restaurants te
vinden aan een levendige boulevard. De Paella was hier het lekkerst, vooral die met vis, maar
voor hubbie werd het de Valenciaanse met kip en konijn. Smullen! Die avond hielden we een
kroegentocht, dus het nachtleven van Valencia is er ook eentje voor in de boeken. Te veel om
uit de doeken te doen hier in deze column. Laten we zeggen dat
ik de verkeerde kant op liep toen
we de laatste tent uitrolden... Zaterdag hebben we dan ook maar
rustig aan gedaan, want tja, we
zijn ook geen twintig meer! Op de
dag van vertrek kregen we ’s morgens een mail van Transavia dat
de vlucht vertraagd was in verband met perikelen op Schiphol.
Helemaal niet erg, hadden wij fijn
een paar uur extra zon. Toen we
zondagavond dan ook landden in
de regen met hooguit 9 graden
op de thermometer, kregen we
direct heimwee.

e v lle n n
ar
voor TeamTimmerman
instructeur en nog 2 personen
meenemen. De aantallen, die
werden geraden, varieerden van
ongeveer 200 tot 1325! Het juiste aantal druiven in het glas was
609. Met de winnaar – die 612
heeft geraden en er daarmee
het dichtste bij zat – wordt contact opgenomen. TeamTimmerman wil naast alle sponsors ook
alle mensen bedanken die naar
de stand zijn gekomen om iets
te kopen en hiermee het goede
doel steunen. Dit jaar zet TeamTimmerman zich met diverse activiteiten in voor de Stichting Dag
van je Leven.

Tour de Poel
Op zondag 30 september staat de
fietstocht weer op de kalender.
TeamTimmerman zal dan weer
een fietstocht organiseren met
diverse afstanden van 110, 70, 40
en 10 kilometer. Dit wordt dan inProefles in Cessna 172
middels de zesde editie van Tour
Deze actie bleek gretig in trek, de de Poel. Ook de opbrengst van
te winnen prijs was dan ook een deze fietstocht zal geheel ten
proefles in een Cessna 172, zelf goede komen aan Stichting Dag
achter de stuurknuppel naast de van je Leven.

In alle rust studeren in
e
l hee

FCA JO15-3 naar halve
finale
e er

de halve finale!
Deze halve finale wordt aanstaande zaterdag 5 mei om 12.00 uur
op het complex van FC Aalsmeer
aan de Beethovenlaan 120 gespeeld en wel tegen Hillegom
JO15-2. Kom de spelers van FC
Aalsmeer JO15-3 aanmoedigen
en schreeuw ze naar de finale. Ze
kunnen alle steun gebruiken!

aar av n
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 8 mei
houdt Ons Genoegen weer een
gezellige kaartavond voor liefhebbers. Er wordt vanaf 19.30 uur
gekaart in het Hofplein aan de
Clematisstraat 16, ingang Kloosterhof. Vanaf 19.00 uur is er koffie en thee en kunnen de kaarters zich inschrijven. Deelname
kost 3 euro per persoon per keer.
Het klaverjassen tijdens de vorige speelavond is gewonnen door
Toon Konst met 5254 punten, op
twee Paul van Aalst met 5097
punten en plaats drie was voor
Wim Reuling met 5093 punten.
Aalsmeer - Iedere woensdag- De poedelprijs is uitgereikt aan
avond organiseert Bridgeclub Ria van der Laan met 3566 punOnder Ons vrij bridgen in Stu- ten. Bij het Rummicuppen was
dio’s Aalsmeer aan de Van Cleeff- Janny Flameling met 32 punten
kade 15. Aanmelden vanaf 19.15 de winnaar. De poedelprijs ging
uur. De kosten zijn 3 euro per per- hier naar Alie Hoving met 121
soon per avond. Niet leden beta- punten. Iedereen die zin heeft in
len 50 eurocent meer in verband een avondje ontspanning is van
met bondsafdracht. Voor elk on- harte welkom. Klaverjassen en
even paar is er een plantje en ge- rummicuppen staan op het prozelligheid staat voorop.
gramma.

Vrij bridgen bij
BC Onder Ons

Inloopmiddag ‘Home
sweet home’ voor 65+

Aalsmeer - Dankzij alle sponsors en de inzet van de leden van
TeamTimmerman is de Koningsmarkt in de Zijdstraat een groot
succes geworden. In alle vroegte waren de Team Timmermanleden naar het Centrum gegaan
om een mooie ruime plek te vinden om hun koopwaar aan te
kunnen prijzen. De partytent en
marktkramen werden uitgeklapt
en alle gesponsorde waren geïnstalleerd. De keuze was reuze: rozen, tulpen, chrysanten, planten,
perkgoed, potten, mandjes en allerlei zaken die van zolder waren
gehaald. Daarnaast was er net als
Onze citytrip is een aanrader van de vorige keer weer een raadprijs.
de bovenste plank. Twee jaar ge- Dit keer stond er een groot wijnleden was ik er ook al met een glas gevuld met druiven bij de
vriendin, en ik ga zéker vaker. Er is stand. De bezoekers hadden de
mogelijkheid een gokje te wagen
echt voor ieder wat wils.
en het juiste aantal druiven te raViva Valencia!
den.

Zaterdag voetballen tegen Hillegom

Regio - Na een zinderende kwart
finale tegen WV-HEDW JO153 op zaterdag 28 april wist FC
Aalsmeer JO15-3 de penalty’s beter te nemen en zich te plaatsen
voor de halve finale van de KNVB
beker.
In de eerste helft werd er door
beide ploegen niet gescoord,
waardoor er gerust werd met een
0-0 stand. Ook in de tweede helft
waren de ploegen aan elkaar gewaagd. Het was FC Aalsmeer
JO15-3 die halverwege een 1-0
voorsprong nam. Vlak voor tijd
wist WV-HEDW JO15-3 op gelijke hoogte te komen. Zowel FC
Aalsmeer als WV-HEDW gingen
voor de winnende treffer, maar
bij het laatste fluitsignaal was de
stand nog steeds 1-1 en dat betekende penalty’s nemen. Deze
penaltyserie wisten de voetballers van Aalsmeer beter af te ronden dan WV-HEDW, waardoor FC
Aalsmeer JO15-3 doorgaat naar

Bij Doopsgezinde Gemeente zondag

Amstelveen - Middelbare scholieren die zonder afleiding willen studeren, kunnen de komende weken weer terecht bij de Bibliotheek Amstelland. In aanloop
naar de eindexamens laat de bibliotheek ook dit jaar zien dat ze
alle faciliteiten in huis heeft die
scholieren en studenten helpen
om ‘Glansrijk’ te kunnen slagen.

Glansrijk slagen
De online campagne ‘Glansrijk’
werd vorig jaar met groot succes
voor het eerst ingezet tijdens de
centraal landelijke eindexamenperiode. “Ook dit jaar verwachten
we weer veel scholieren in onze bibliotheken”, aldus communicatieman Victor van Honk. “Alle scholieren zijn welkom om bij
ons te studeren voor hun eindBiebmodus
examens. Net als vorig jaar bieDe bibliotheek is de plek waar je den wij ook dit jaar weer alles wat
in alle rust kunt studeren en kunt ze nodig hebben om glansrijk te
focussen op je eindexamen. Geen slagen, zoals stilte plekken, gratis
afleiding van apps, likes, vlogs, wifi en natuurlijk heerlijke koffie.”
blogs, broertjes, ouders of ande- Kijk op de website van de bibliore stoorzenders, enkel aandacht theek www.debibliotheekamstelvoor wat op dat moment be- land.nl voor meer informatie en
langrijk is: glansrijk slagen voor voor de openingstijden.
je eindexamen. De slogan van dit
jaar is dan ook ‘Laat je niet afleiden, zet je biebmodus aan’.

Els wint bij

Winst Gerard
en Marry

Aalsmeer - De volgende OVAKsoos is op woensdag 9 mei vanaf
14.00 uur in het Parochiehuis aan
Kudelstaart - Iedere donder- de Gerberastraat. Het kaarten op
dagmiddag is er voor 55+ers 25 april is gewonnen door Els Vereen gezellige kaartmiddag in het geer met 5232 punten, op twee
Dorpshuis van Kudelstaart van Gerd van Leeuwen met 5149 pun13.30 tot 16.30 uur. Nieuwe le- ten, op drie Thea van Aalst met
den zijn welkom, zowel de groep 5110 punten op plaats vier was
klaverjassers als de tafel met jo- voor Piet Buskermolen met 5018
keraars kunnen versterking goed punten.
gebruiken. Eerst komen kijken is
mogelijk, direct meespelen ook.
Op donderdag 26 april was bij
het jokeren Gerard de Wit met
81 punten de beste, Bets Teunen werd tweede met 204 punten en plaats drie was voor Henny de Wit met 346 punten. Het Aalsmeer - Mantelzorg & Meer
klaverjassen is deze week ge- start een tweedelige training
wonnen door Marry Akse met ‘Omgaan met Dementie’ voor kin5225 punten, gevolgd door Mar- deren van iemand met dementie.
ga da Silva met 5066 punten en Hoe ga je om met je veranderenLoes Versteeg met 5048 pun- de vader of moeder, hoe behoud
ten. De poedelplaats werd be- je het contact, wat betekent het
haald door Jaap Spaargaren met voor jou? De training geeft ant3668 punten. Voor inlichtingen woord op deze en andere vrakan contact opgenomen worden gen en er is ruimte voor het demet de heer N. H. de Ron via 06- len van ervaringen. Op 5 en 12 juni van 19.30 tot 21.30 bent u na
47890256.

Training ‘Ouder
met dementie’

Aalsmeer - Op zondag 6 mei is
er in de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer weer inloop voor
65+ers. Het thema deze middag
is ‘Home Sweet Home’. De inloop
is voor alle senioren vanaf 65 jaar
in Aalsmeer en omgeving, die de
zondagmiddag zo lang vinden
duren. De middagen hebben een
open karakter en veel mensen
hebben inmiddels de weg naar de
inloop gevonden. De inloopmiddag start om 15.00 uur en duurt
tot 16.30 uur. Er wordt begonnen met een kopje thee of koffie,
er klinkt een verhaal of mooi ge-

dicht. Aansluitend is er alle gelegenheid voor de ontmoeting met
elkaar bij een goed gesprek of tijdens een van de spellen die klaarstaan. De middag wordt doorgaans bezocht door zo’n 20 à 25
mensen. Iedereen vanaf 65 jaar
is van harte welkom. De middag
vindt plaats in het kerkgebouw
van de Doopsgezinde Gemeente
in de Zijdstraat 55. Telefoon kerkgebouw: 0297-326527, vrijwillige bijdrage: 2 euro. Voor inlichtingen: Ellen van Houten, ouderenpastor, 06-14144344 of kijk op:
www.dgaalsmeer.nl.

Gemeente mailt beveiligd
Aalsmeer - Per 1 mei gebruiken de gemeenten Aalsmeer en
Amstelveen ZIVVER om privacygevoelige informatie veiliger te
mailen. Hiermee wordt voorkomen dat gevoelige informatie in
verkeerde handen valt door berichten te versleutelen. De verbinding is ook versleuteld. Mails
die de gemeente via ZIVVER verstuurt bevatten een link. Door op
de blauwe tekst ‘Bekijk en beantwoord beveiligd bericht’ te klikken opent de webpagina van ZIVVER automatisch. Hier staat aangegeven of een wachtwoord of

sms-code ingevoerd moet worden. Het is niet nodig een account aan te maken.
Reageren op het bericht kan
rechtstreeks vanuit die pagina
door onder de ontvangen mail
een bericht te typen en op de verzendknop te drukken. Wanneer
hier weer een reactie op komt,
verstuurt ZIVVER wederom een
notificatie via e-mail. Vragen over
een ontvangen e-mailbericht?
Neem telefonisch contact op met
de gemeente via 0297-387575 of
stuur een mail naar: gemeente@
aalsmeer.nl.

Kinderfeest en bevrijdingscolonne

Viering Bevrijdingsdag
bij het Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag
5 mei wordt in en rond het Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum’40-’45 en op het fort terrein
Bevrijdingsdag gevierd. Zo staat
een gezellig kinderfeest op het
programma. In samenwerking
met het Oranje comité uit Hoofddorp wordt op het Fortterrein een
aantal speeltoestellen geplaatst.
Kinderen mogen deze speeltoestellen gratis gebruiken en kinderen tot 12 jaar mogen deze dag
onder begeleiding van een volwassene gratis het museum bezoeken.
Een bevrijdingscolonne, die een
rondrit maakt door de Haarlemmermeer, passeert het museum
tussen circa 15.15 en 15.45 uur.
(tijd onder voorbehoud). Er is kort
de mogelijkheid om de legerjeeps en -voertuigen te bekijken.
De entree tot het museum is 3,50
euro voor volwassenen en nor-

Oud papier in
el aar
Kudelstaart - Aanstaande vrijdagavond 4 mei haalt korfbalvereniging VZOD het oude papier
op. Gaarne de papiercontainer of
dozen papier plaatsen waar ook
de vuilcontainers verzameld dienen te worden. Met de opbrengst
van het oude papier steunt de
Stichting Supporting Kudelstaart
financieel alle Kudelstaartse verenigingen en instellingen. Dus
verzamel het papier (geen melken frisdrankpakken) voor de eerste vrijdagavond van de maand.
Kijk voor alle datums, nieuws of
een aanvraag voor een financiële bijdrage op www.stichtingsupportingkudelstaart.nl

maal 1,50 euro voor kinderen van
6 tot 12 jaar, contant te betalen.
Voor kinderen tot 6 jaar is de toegang gratis.
Het Crash museum, gevestigd
in het Fort bij Aalsmeer aan de
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeerderbrug is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur.
Kijk voor meer informatie over
het museum en het werk van het
Luchtoorlog –en Verzetsmuseum ’40-‘45 op de website www.
crash40-45.nl, op Instagram of de
Facebook pagina.

Oud papier voor
Con Amore
Aalsmeer - Het Aalsmeers Mannenkoor Con Amore heeft op de
eerste maandag van de maand
een container staan op de parkeerplaats van The Beach aan de
Oosteinderweg 247a. Deze container kan gevuld worden met
oud papier, karton en verpakkingsmateriaal door particulieren
en bedrijven. De opbrengst komt
ten goede van de koorkas. Maandag 7 mei staat de container klaar
van 10.00 tot 19.00 uur. Uw inbreng wordt op prijs gesteld door
de leden van Con Amore. Voor inlichtingen kan contact gezocht
worden met Arie Koningen via
0297-323847.

Oost-Inn met
peuterinstuif

Aalsmeer - Woensdag 9 mei van
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en
ontmoeting bij de Oost-Inn. Gezelligheid onder het genot van
een kopje koffie of thee. Van 9.30
aanmelding welkom in Gebouw tot 10.30 uur is er ook de peuIrene in de Kanaalstraat 12. Aan- terinstuif voor kindjes tot vier
melden kan tot 1 juni. De cursus jaar. Samen met je kindje(s) speis bedoeld voor mantelzorgers uit len, zingen, dansen, een verhaalAalsmeer, Amstelveen, Haarlem- tje voorlezen en een werkje mamermeer, Ouder-Amstel en Uit- ken. Belangstellenden zijn hartehoorn. Voor meer informatie kan lijk welkom in de Oost-Inn in de
contact opgenomen worden via Mikado aan de Catharina Amali020-3335353, per e-mail via in- alaan 66. Voor inlichtingen: 0297fo@mantelzorgenmeer.nl of via 325636 of 0297-321636 of kijk
de website www.mantelzorgen- op de website www.oosterkerkmeer.nl.
aalsmeer.nl.
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Korfbalcompetitie

Handbal

VZOD stelt weer teleur

Kudelstaart - De korfballers uit
Kudelstaart waren afgelopen
weekend te vinden in Hoorn,
waar een belangrijke wedstrijd
tegen ADOS op het programma stond. VZOD/FIQAS had gezien hun vorige ontmoeting met
ADOS (7-19) en de teleurstellende nederlaag tegen Woudenberg
(23-15) van vorige week nog een
hoop goed te maken, maar daarvoor moest eerst wel uit heel een
ander vaatje worden getapt.
De eerste helft was van een dusdanig niveau dat het niet zoveel
zin heeft om er woorden aan vuil
te maken. Laten we het erop houden dat het regenachtige weer
veel invloed heeft gehad op het
feit dat beide teams in de eerste
helft maar drie(!) keer wisten te
scoren. In plaats daarvan een eervolle vermelding aan het tweede
team van VZOD/FIQAS, dat in de
wedstrijd hiervoor met 14-18 een
puike overwinning neerzette tegen ADOS 2. Vier wedstrijden geleden stond VZOD 2 nog een-nalaatste in de competitie, maar degradatie lijkt verder dan ooit nu
het tweede vijf punten uit vier
wedstrijden heeft gepakt en daardoor nu op de vierde plek staat.
Het is te hopen dat het vlaggenschip van VZOD/FIQAS wat van
deze winning mood kan overnemen in de strijd voor lijfsbehoud
in de tweede klasse. Godzijdank
was de tweede helft tussen VZOD
en ADOS een stuk aantrekkelij-

ker dan de eerste. Het team van
Gradus van Limpt begon goed
aan het tweede bedrijf en kwam
voor het eerst in de wedstrijd op
voorsprong door de 3-4 te maken. ADOS liet zich echter niet de
kaas van het brood eten en scoorde al gauw weer de gelijkmaker:
4-4. VZOD/FIQAS kwam nog wel
één keer op voorsprong, namelijk bij de 4-5, maar dat zou meteen ook de laatste keer zijn. ADOS
was drie keer achter elkaar trefzeker en leek de wedstrijd dus naar
zich toe te trekken. Beide teams
hadden moeite met hun schoten, maar omdat ADOS feller
was onder de korf kwam VZOD
er niet meer aan te pas. Elke keer
als de uitploeg terug in de wedstrijd leek te komen door de achterstand te verkleinen naar één
doelpunt, bijvoorbeeld bij de 7-6
en 8-7, zorgde ADOS er meteen
weer voor dat de marge terug
naar twee punten werd gebracht.
Bij een 11-8 stand en met nog een
paar minuten te spelen leek het
erop dat VZOD wederom zonder
punten terug naar Kudelstaart
werd gestuurd. Er zou nog één
eretreffer worden gemaakt, maar
daar bleef het ook bij. VZOD verloor dus met 11-9.
Komende zaterdag is VZOD vrij
in verband met bevrijdingsdag,
maar de week erop wordt er thuis
aan de Wim Kandreef om 15.30
uur gespeeld tegen ODIK, de
nummer één van de competitie.

VZOD verliest in de stromende regen van ADOS.

FIQAS blijft na winst op
Bevo in race om landstitel
Aalsmeer - De mannen van FIQAS Aalsmeer zijn nog altijd in de
race voor de finale om de landstitel. Zaterdag wisten ze de bloedstollend spannende uitwedstrijd
bij Herpertz/Bevo te winnen.
Hierdoor staan ze tweede in de
nacompetitie, met één punt voorsprong op Kras/Volendam. De onderlinge wedstrijd deze zaterdag
zal uitmaken wie met OCI/Lions
mag gaan strijden om het kampioenschap van Nederland.
De Aalsmeerders hebben het altijd lastig met Herpertz/Bevo en
1 op 1 met de keepster van For- dat was deze zaterdagavond in
Panningen niet anders. Vooral
tuna, de 2-0.
Niet veel later rondde Solenn, na in de eerste helft was er steeds
een wervelende solo waarbij drie een licht overwicht voor de Limverdedigsters en ook de keep- burgers. Groter dan twee punster van Fortuna kansloos waren, ten werd het gaatje echter nooit:
prachtig af, 3-0, en de buit was 3-1, 6-4 en 11-9. Want steeds
daarmee definitief binnen. Op- weer was er de aansluiting. Salopende frustratie met een forse mir Benghanem was ijzersterk
overtreding op Tinka leverde de aan de cirkel waar hij keer op keer
tegenstander nog een gele kaart werd vrijgespeeld, onder meer
op, waardoor het team van For- door Wai Wong. En onder de lat
tuna de wedstrijd met 10 meiden wist Gaby Birjovanu menig schot
te stoppen, waaronder een strafmoest uitspelen.
De pret was er niet minder om bij worp. Het leverde via 9-9 en 12de meiden van RKDES, en ook het 12 een 14-14 stand op vlak voor
in grote getale opgekomen thuis- rust, maar het was toch Bevo dat
publiek genoot met volle teugen de ruststand uiteindelijk op 15-14
van deze enerverende wedstrijd. bepaalde.
Nu op naar de halve finale om de Na de pauze zette FIQAS meteen
beker waar de meiden van RKDES aan, maakte gelijk via Tim Bottinin een uitwedstrijd de Foresters ga en kwam vervolgens voor het
uit Heiloo zullen treffen. RKDES eerst op voorsprong door fraaie
wenst de meiden, en leiders Paul goals van Nils Dekker en opnieuw
en Johan, heel veel succes in de- Benghanem: 17-18. Het spel bleef
ze halve finale van de bekerwed- op en neer golven en hoewel Bevo steeds weer wist aan te hastrijd!
ken, waren het nu de FIQAS mannen die de leiding namen. Nog
één keer was er een minimale voorsprong voor de Limburgers in een dubbele overtal situatie (21-20), daarna nam FIQAS
het initiatief weer over, nu dankzij doelpunten van Robin Boomhouwer, Remco van Dam en Rob
Jansen: 21-23. De felle strijd ging
re woorden: waar liggen de ster- inmiddels wel z’n tol eisen, want
ke en zwakke punten van de se- het spel werd slordiger. Er werd
lectie? Daarvan uit gaande wordt aan beide kanten ook wat fysieverder gebouwd, zodat op ter- ker verdedigd. Toch wisten de
mijn het eerste en tweede door Aalsmeerders tot een paar minukunnen groeien naar een hoge- ten voor tijd de marge op twee
re klasse. Daarbij is het ook be- te houden, opnieuw mede danklangrijk om een hechte groep te zij keeper Birjovanu. De 23-25
maken en te behouden die ple- was een heel fraaie: een dubbezier in trainen heeft en in de wed- le vlieger die via Dekker uiteinstrijden. Ook junioren kunnen delijk werd afgerond door van
dan makkelijk doorstromen en zo Dam. Maar twee momenten van
zal de hele vereniging op niveau
kunnen blijven en investeren in
zichzelf. Voor volgend seizoen is
handhaving op stabiele basis in
de tweede klasse het eerste doel.

Voetbal: RKDES Mo17
naar halve finale
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 28 april hebben de meiden
van RKDES MO17 met fantastisch
teamspel de winst behaald tegen
de meiden van Fortuna Wormerveer. De wedstrijd, de kwartfinale van de beker, was er vooral een
van teamspirit en doorzettingskracht aan de zijde van RKDES.
In de eerste helft was het voor
beide teams vooral aftasten en
zoeken naar mogelijkheden.
Na een aantal ongevaarlijke acties, bouwde RKDES de aanvallen steeds verder uit, en na een
hoekschop van RKDES aanvoerster Alyssa, schoot Roos feilloos
de 1-0 achter de keepster van Fortuna. Na de rust kwam Fortuna fel
uit de startblokken en dit leverde enkele fraaie kansen op, maar
de meiden van Fortuna vonden
keer op keer de sterke achterhoede van RKDES op hun pad. Na alweer een prachtige redding van
keepster Kess van RKDES, maakte Lisanne uit de counter, in een

Korfbal

Rob Visscher nieuwe
hoofdtrainer bij VZOD
ZABO Zaalvoetbal

Dubbele cijfers voor Lemo
Aalsmeer - De voorlaatste speelronde van de ZABO zaalvoetbalcompetitie vond afgelopen weekend plaats in sporthal de Bloemhof. Zaterdagavond 28 april
stond de dertiende speelronde
van het seizoen op het programma. De eerste wedstrijd begon
om 19.00 uur en ging tussen Polonia Aalsmeer en Met & Co oftewel de nummers één en twee van
Zabo-ranglijst. Het team van Polonia Aalsmeer is inmiddels kampioen van de plaatselijke competitie en dus was deze zaalvoetbalpartij niet meer van enig belang.
Er werd natuurlijk wel fanatiek
gestreden om de sportieve eer.
De ploeg van Met & Co won het
duel nipt met 3-4 en blijft op de
tweede plaats staan in de stand.
Vervolgens verschenen de teams
van Koning Nieuwendijk en Lemo
aan de aftrap. Het publiek werd
getrakteerd op veel doelpunten
en uiteindelijk zegevierde Lemo
ruim met 10-4. De wedstrijd tussen IBH Aalsmeer en Bolas Un-

Wedstrijden
veldvoetbal
Zaterdag 5 mei:
F.C.AALSMEER
A.M.V.J. 4 - F.C.A. 8
12.30 u
S.C.W.
ZSGO/W.M.S. 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Zondag 6 mei:
F.C.AALSMEER
Kickers’69 1 - F.C.A. 1
F.C.A. 3 – Badh’dorp 2
R.K.D.E.S
U.N.O. 2 - R.K.D.E.S. 4

14.00 u
11.30 u
12.00 u

derwear bleef spannend tot het
laatste fluitsignaal. IBH Aalsmeer
boekte een knappe overwinning
door de partij winnend af te sluiten met de cijfers van 3-2. Het
slotduel tussen Amsec Piller en
Football Fanatics kreeg de uitslag
van 5-0 toebedeeld.
De huidige stand ziet er nu als
volgt uit: Polonia Aalsmeer 13-32,
Met & Co 13-28, Bolas Underwear 13-24, Football Fanatics 13-18,
Lemo 13-18, Amsec Piller 13-13,
IBH Aalsmeer 13-10, Koning Nieuwendijk 13-7. De veertiende en
laatste speelronde van dit ZABOseizoen vindt plaats op zaterdag
19 mei in sporthal de Bloemhof.

Piet eerste bij
ouderensoos
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 26 april is de laatste ouderensoos van dit seizoen voor 55+ers
gespeeld in het Middelpunt. Bij
het klaverjassen is Piet Hartog
eerste geworden met 5160 punten, op twee Gré Reemst met
4931 punten en plaats drie was
voor Joke Bakker met 4708 punten. De poedelprijs is uitgereikt
aan Emmie de Koter met 3626
punten. Bij het rummycuppen
was de hoogste eer voor Jopie
de Vries met 100 punten, op twee
Geesje Hulleman met 154 punten
en de poedelprijs was voor Theo
Klink met 224 punten.
Het nieuwe seizoen van de ouderensoos 55+ start op 6 september
en begint dan als vanouds om
half twee in het Middelpunt in de
Wilhelminastraat 55.

Kudelstaart - Korfbalvereniging
VZOD is trots te kunnen melden
dat Rob Visscher vanaf augustus aan het roer komt te staan als
hoofdtrainer en coach van de seniorenselectie.
Rob is geen onbekende voor de
club; in het verleden is Rob als
trainer van de junioren-selectie
aan VZOD verbonden geweest.
Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring als trainer en coach binnen
de korfbalsport.
Rob heeft de visie om samen met
deze jonge selectie aan de slag
te gaan, waar leren en verkennen een hoofddoel is. Met ande-

Zaterdag (weer) Volendam
Zij hebben de kans op de finale levend gehouden en kunnen die aanstaande zaterdag 5
mei zelf afdwingen in een rechtstreeks duel met concurrent Volendam. Thuis wist FIQAS te winnen van Kras Volendam, maar weten de Aalsmeerse handballers
het hoofd ook koel te houden in
Volendam en pakt de ploeg de
winst? Aalsmeer heeft aan een
gelijk spel voldoende. Spannend!
De wedstrijd in Volendam begint
zaterdag om 19.00 uur en supportersbussen gaan zeker geregeld worden
Kaarten voor bekerfinale
De mannen van FIQAS Aalsmeer
hebben zich geplaatst voor de
bekerfinale. Die wordt gespeeld
op Hemelvaartsdag, donderdag
10 mei, in het Topsportcentrum
in Almere de finales om de NHV
beker gespeeld. FIQAS Aalsmeer
speelt daarin om 16.30 uur tegen
de mannen van het Limburgse
Herpertz/Bevo. Kaarten (die ook
toegang geven tot de damesfinale om 14.00 uur) zijn te bestellen via: https://www.handbal.nl/
oranje/kaarten-bestellen/. Kom
naar Almere en steun FIQAS!
Programma handbal
Zondag 6 mei, veld
11.00 uur: FIQAS meisjes B1 –
Houten
Zondag 6 mei, zaal
13.20 uur: FIQAS jongens A1 –
Bevo. De wedstrijden worden
gespeeld in en bij sporthal De
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is welkom.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Gerard en Lies winnen
vlucht Asse-Zellik

Ben van Dam
wint bij darten
Aalsmeer - De dartsavond afgelopen dinsdag in het Middelpunt
verliep weer gezellig. Er werd fanatiek doch sportief gedart. Er
waren enkele nieuwkomers, die
al een aardig dartje konden gooien. Er was thuis flink geoefend,
maar in teamverband spelen is
toch anders. Voordat aangevangen wordt met de competitie kan
ook een half uurtje ingegooid
worden. Dit had Ben van Dam
dan ook gedaan met als resultaat
een uitgooi van 101 en hiermee
werd hij eerste. Victor van Schie
was de tegenspeler van Ben. De
dubbels vielen niet helemaal
goed, maar toch een mooie tweede plaats voor Victor. Derde werd
Vincent Beukman, vierde Kees
de Lange en echt geen slechte
beurt van Gerben de Vries om de
vijfde plaats te pakken voor het
eerst in teamverband. Ook voor
z’n maat Stijn Lucas een goed resultaat. Hij werd zesde. De zevende plaats was voor Franklin Dolk
en de achtste plaats voor z’n pa
Hans. Ook darten? Iedereen vanaf 16 jaar is op dinsdagavond welkom in het Middelpunt in de Wilhelminastraat 55. Deelname kost
2,50 per persoon per avond. De
competitie start om 20.00 uur. Ingooien kan vanaf 19.30 uur.

onoplettendheid aan de cirkel en
de stand was weer gelijk: 25-25.
De slotfase werd bloedstollend
spannend: Benghanem prikte de
25-26 binnen, maar een afstandsschot van Bevo zorgde voor de
26-26. Boomhouwer benutte een
strafworp: 26-27, maar ook Bevo
bleef knokken: 27-27. In de slotminuut beslisten Jansen en Birjovanu de wedstrijd: Rob door de
winnende goal de scoren na een
mooie, snelle passeeractie en Gaby door het laatste schot van Bevo te stoppen: 27-28. Zo was de
winst voor FIQAS, die door de
spelers werd gevierd met een
rondedansje.

Koppelkaarten
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 4
mei is er weer koppelkaarten bij
buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom in het
buurthuis aan de Dreef 1. Geen
kaartmaat? Geen probleem, daar
wordt voor gezorgd. Aanvang is
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur voor koffie, thee en inschrijving. Het klaverjassen op 27 april
is gewonnen door Kees Meekel
met 5302 punten, gevolgd door
Ben Johannessen met 5262 punten en Piet Gortzak op drie met
5150 punten. De poedelprijs is
uitgereikt aan Paul Schouten met
3656 punten.

Aalsmeer - Zaterdag 28 april was
de vierde vlucht voor het Vitesse kampioenschap. De vooruitzichten wat betreft het weer waren niet erg positief, maar uiteindelijk viel het mee. Om 09.15 uur
kregen de duiven in Asse-Zellik met een ZW wind de vrijheid,
en snelden in sneltreinvaart huiswaarts. Het was klaarblijkelijk een
Kudelstaartse wind, want de eerste 12 duiven van de 473 die ingemand waren, kwamen uit Kudelstaart. Om 10.40.25 uur landde de 16-038 bij Gerard en Lies
op het hok, en deze duif maakte
een snelheid van 1812,327 meter
per minuut (ruim 108,7740 kilometer per uur). De duif van Cees
van Vliet werd met 1811,526 meter per minuut (108,680 kilometer
per uur) tweede. Dirk Baars klokte zijn duif iets later, deze maakte 1767,143 meter per minuut
(106,29 kilometer per uur) en
werd derde. Met deze uitslagen
werden Gerard en Lies in de Afdeling Noord Holland waar 15.729
duiven in concours stonden 1e,
11e, 13e en 21e, Cees 2e, 3e, 4e,
5e, 25e, 33e en 35e, Dirk werd
34e. Prachtige prestaties voor de
leden van de Telegraaf. De uitslag
van de vlucht vanuit Asse-Zellik
op 28 april met 473 duiven en 17
deelnemers:
1. Gerard en Lies v.d. Bergen Ku-

delstaart
C. van Vliet Kudelstaart
D. Baars Kudelstaart
Comb. van Ackooy Hoofddorp
J.H. van Duren Amstelveen
A. v.d. Wie Aalsmeer
L. v.d. Sluis Uithoorn
Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
9. A.J. van Belzen Kudelstaart
10. J.A. van Dijk Aalsmeer
11. W. Wijfje De Kwakel
12. Comb. Baas & Berg De Kwakel
13. Darek Jachowski Mijdrecht
14. Th. v.d. Wie Aalsmeer
15. M. de Block Aalsmeer
16. Tim Rewijk De Kwakel
17. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug* (Door elektronische problemen met de klok helaas
geen constateringen in de klok).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Vijfde plaats Sloeproei
Team Aalsmeer in Grou
Aalsmeer - Op zaterdag 28 april
vond de tweede wedstrijd in
het Nederlands Kampioenschap
sloeproeien plaats in Grou. Een
wedstrijd van bijna 21 kilometer lang, met een heel sterk deelnemersveld. Alle sloepen uit de
Hoofdklasse waren aanwezig om
een goede klassering te roeien
voor het kampioenschap. In totaal waren er ruim 90 sloepen
aanwezig bij deze wedstrijd.
Alle sloepen dienen voor de wedstrijd het water in gekraand te
worden, wat altijd een behoorlijke drukte is. Twee grote kranen
tillen de sloepen van de trailers
en leggen ze in het water. Met zo
een groot deelnemersveld dient
iedereen dus ook ruim op tijd in
Grou aanwezig te zijn.
Om 12.50 uur mocht het Westeinder Sloeproei Team uit Aalsmeer
aan de wedstrijd beginnen. Vanuit het centrum van Grou werd er
begonnen aan de route. Het eerste stuk had het team de wind
ruim in de rug en werden er snelheden behaald van ruim 9,5 kilometer per uur. De route ging over
open water en smallere stukken
water, en dat was ook te merken
aan de temperatuur. Vooral op de
momenten dat er in de luwte geroeid werd.
Het team begon aan een mooie
inhaalwedstrijd en liep langzaam in op twee grote concurrenten. Aangezien iedere sloep
anders gevormd is, heeft iede-

re sloep een eigen handicap registratie. De sloep van het team
uit Aalsmeer is een relatief zware
sloep, wat betekent dat de snellere sloepen het team altijd inhalen, of dat het team voor die sloepen moet blijven zoals in Grou
vanwege latere starttijden.
Halverwege het rondje draaide
de wind uiteraard, en begonnen
de stukken tegenwind te komen.
Er stond toch wel een behoorlijk
briesje, en dat merk je meteen
op het water. De snelheid liep terug, maar de achterstand op sloepen met dezelfde handicap was
inmiddels zeer klein geworden.
En dit leidde tot een zeer mooie
strijd op een kanaal recht tegen
de wind in.
Met drie sloepen tegelijk werd
dit stuk ingezet, het team uit
Aalsmeer schoot hier vooruit en
haalde onder andere het Sloepweesje uit Hoogmade in. Het laatste stuk was het nog flink bijten,
waarbij nog zo’n vijf kilometer vol
tegen de wind in geroeid moest
worden.
Na 2 uur, 21 minuten en 10 seconden kwam het team over de
finish in Grou. Uiteindelijk goed
voor een vijfde plaats in de einduitslag en daarmee een goede
uitslag voor het Nederlands Kampioenschap. De volgende Hoofdklasse wedstrijd vindt plaats op
19 mei in Urk en betreft een wedstrijd van 15 kilometer op het IJsselmeer.

Open dag Windsurfclub
Aalsmeer - Voor iedereen die
kennis wil maken met windsurfen
of suppen houdt Windsurfclub
Aalsmeer op zaterdag 12 mei
open dag. Van 10.00 tot 16.00 uur
staat de koffie klaar in het clubhuis gelegen aan de Kudelstaartseweg 20, beter bekend als het
recreatie-eiland.
Geïnteresseerden kunnen het
water en meedoen aan één van
de drie surflessen (om 11.00,
13.00 of 14.30 uur). De windsurfclub zorgt voor materiaal en surfpakken, kleedkamers en war-

me douches. Ook kan kennis gemaakt worden met Stand Up Paddling (suppen) of het windsurfgevoel ervaren op een simulator. De
leden van WSCA vertellen graag
hoe je het hele jaar kunt surfen
zonder een eigen surfplank aan
te schaffen en welke lessen er gegeven worden.
Windsurfclub Aalsmeer is een gezellige vereniging voor iedereen
die wil windsurfen: jong en oud,
beginner of gevorderde, recreatief of in wedstrijdverband. Deelname aan activiteiten is gratis.

schrappen. De competitie dit seizoen is overall bij het klaverjassen
gewonnen door de heer T. Koolhaas met 38077 punten. Op twee
de heer M. Beets met 37897 punten
Rijsenhout - De speelavond op en op drie de heer T. Brozius met
donderdag 12 april was de laat- 37741 punten. De beste met doste van de competitie bij buurtver- mineren was dit seizoen mevrouw
eniging Door Eendracht Sterk. Het R. Kant met 84 schrappen, op twee
klaverjassen is gewonnen door de mevrouw G. Hogenkamp met 88
heer van der Wal met 5464 pun- schrappen. Het was de laatste keer
ten, gevolgd door de heer T. Brozi- dat er de kaartavonden worden geus met 5261 punten en op drie me- organiseerd door DES. Buurtverenivrouw I. Mandemaker met 5193 ging Door Eendracht Sterk is helaas
punten. Bij het domineren was de genoodzaakt te stoppen. Aan de
hoogste eer voor mevrouw C. de speelavonden gaat een vervolg geJong met 10 schrappen, gevolgd geven worden door Stichting Zorgdoor mevrouw R. Kant met 11 zaam Rijsenhout.

T. Koolhaas op
één bij DES

19

Jordy Buskermolen sterk in topkoers

Wielrenner Owen Geleijn
in nationaal juniorenteam

Vrouwenbadmintonclub
sluit seizoen met lunch
Kudelstaart - Het seizoen van
Vrouwenbadmintonclub
Slagvaardig is weer afgelopen. Zoals
ieder jaar is ook dit seizoen afgesloten met een gezellige en smakelijke lunch. ’s Morgens hadden
de dames nog wel heerlijk gespeeld in de Proosdijhal. De leden waren uitgenodigd om daarna bij een verenigingslid de lunch
te gebruiken. Zestien leden waren daarbij aanwezig. Er is genoten van het heerlijke eten en het

samenzijn. Er was ontzettend
veel lekkers voor iedereen bij deze heerlijke lunch. Het nieuwe
seizoen begint bij de Vrouwenbadmintonclub op donderdag
6 september. Er wordt wekelijks
van 10.00 tot 11.30 uur gespeeld
in de Proosdijhal. Belangstellenden die mee willen spelen in het
nieuwe seizoen of nadere inlichtingen wensen kunnen contact
opnemen met Marijke via 0297326564 of met Betty via 321509.

Patrick en Petra beste
spelers bij Sjoelclub
Aalsmeer - De laatste competitieavond voor de leden van Sjoelclub Aalsmeer is afgelopen donderdag 26 april gespeeld. Albert
Geleijn gooide met 150 de hoogste score van de avond. Patrick
Haring kwam tot de hoogste score over 10 bakken, 1460, slechts
11 punten van zijn persoonlijk record. In de C-Klasse werden wel
twee persoonlijke records gebroken. Gazi Örsek kwam tot een gemiddelde net boven de 120, namelijk 1204. Pieter de Liefde haalde bijna de 900-grens met 898.
De laatste competitieavond kende vooral in de A- en B-Klasse een
spannende ontknoping, die door
Elisa Houweling en Thijs Brozius
gewonnen werden.
De clubkampioenen van het seizoen 2017-2018 zijn ook bekend.
Bij de heren is dat Patrick Haring
met een gemiddelde van 141,98,
gevolgd door Cock Tukker met
141,46. Bij de dames (met bijna 8
punten voorsprong) is Petra Houweling de dameskampioene geworden voor Tiny Amsing. Haar
gemiddelde was net geen 140,
namelijk. 139,99.
De uitslag was als volgt: Hoofdklasse: 1.Patrick Haring, 2. Hans
van Leeuwen en 3. Marry Verhoven. A-Klasse: 1. Elisa Houweling, 2. Karin Dijkstra-Geleijn en
3. Cock van der Vlugt. B-Klasse:

1.Kees Verbruggen, 2. Wijnand
Springin’tVeld en 3. Dirk Mol. CKlasse: 1.Gazi Örsek, 2. Mahjan
Yari en 3. Klaas de Vries. De eindstand van de competitie is als
volgt: Hoofdklasse: 1. Petra Houweling (316 punten), 2. Hans van
Leeuwen (262) en 3. Albert Geleijn (255). A-Klasse: 1. Elisa Houweling (235 punten), 2. Mariëtte van der Vlugt (224) en 3. Karin Dijkstra-Geleijn (190). B-Klasse: 1. Thijs Brozius (287 punten),
2. Kees Verbruggen (285) en 3.
Dirk Mol (237). C-Klasse: 1. Mirjam
van den Berg (203 punten), 2. Pieter de Liefde (186) en 3. Jan Geleijn Dzn. (181).
Huldiging kampioenen
Op zaterdag 5 mei zullen de kampioenen gehuldigd worden en
de prijzen uitgereikt worden. Het
nieuwe seizoen begint weer op
donderdag 6 september. Mocht
u sjoelen in competitieverband
ook leuk lijken? Kom gerust een
keer proberen. De avonden, die
om de 2 weken op donderdag
gehouden worden in het Dorpshuis in Kudelstaart, beginnen om
20.00 uur. Er wordt in 4 klassen
(op eigen niveau) gesjoeld en per
competitieavond worden er twee
keer tien bakken gegooid. Kijk
voor informatie op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Rijsenhout - Wielrenner Owen
Geleijn is opgenomen in het nationaal juniorenteam voor de 56e
Vredeskoers. Het is de eerste keer
dat de junior uit Rijsenhout met
Jong Oranje op stap mag, een
beloning voor een goede start
van het seizoen. Geleijn volgt
het spoor van zijn plaatsgenoot
Nils Eekhoff die twee jaar geleden in deze vierdaagse voor landenploegen een rit won. De race
is vandaag, donderdag 3 mei, begonnen in het Tsjechische Terezin, het voormalige Theresienstadt, en duurt tot en met zondag. In het nationale zestal wordt
eerstejaars junior Geleijn ook vergezeld door zijn WTC De Amstel
clubgenoot Enzo Leijnse uit Amstelveen.
Buskermolen
Jordy Buskermolen heeft de
smaak te pakken in het semi-professionele peloton. Na een sterke race, een week eerder in Engeland, volgde afgelopen zaterdag
een knappe zeventiende plaats
in de 197 kilometer lange Zuidenveld Tour. De renner uit Kudelstaart finishte achter veertien

koplopers in een groepje van vijf,
ruim een minuut na winnaar Stef
Krul. De wedstrijd door Zuid-Oost
Drenthe telde enkele kasseistroken en was mede daardoor zeer
selectief. Slechts 39 van de bijna 200 gestarte renners reden de
internationale categorie 2-profwedstrijd uit. Buskermolen was
de eerst aankomende van zijn
team Monkey Town.
Ook een succesje zaterdag voor
zijn dorpsgenoot John Tromp.
De veteraan behaalde op het
parcours Nedereindseberg bij
Utrecht zijn eerste podiumplaats
van dit seizoen bij de 60-plussers:
derde in de sprint van een acht
renners grote kopgroep.
Ronde van Amstelveen
Komende zondag 6 mei is het
volop koers in Amstelveen-Westwijk, grenzend aan Aalsmeer
Nieuw Oosteinde. Het programma is: 12.00 uur jeugdwedstrijden; 13.15 uur nieuwelingen met
Sven Buskermolen (Kudelstaart)
en Tristan Geleijn (Rijsenhout);
14.30 uur masters 40+; 16.00 uur:
amateurs, sportklassers en junioren. De toegang is gratis.

De renners gaan altijd hard in de Ronde van Amstelveen.

Wedstrijdzeilen

Inschrijving ‘6-uur van
de Westeinder’ open
Aalsmeer - Na het succes van
vorig jaar zal op zaterdag 9 juni weer de ‘6-uur van de Westeinder’ worden verzeild. Tussen
10.00 en 16.00 uur moet een zo
groot mogelijke afstand worden
afgelegd over een vast parcours
op de Grote Poel. Deelname staat
open voor zeilboten in de klassen
open, jeugd en kajuit. De afgelegde afstand wordt berekend met

het handicapsysteem SW.
Inschrijven gaat digitaal op de
websites van watersportvereniging Schiphol en van Westeinderzeilwedstrijden.
Het palaver is zaterdagochtend
om 8.15 uur bij WV Schiphol aan
de Uiterweg 263. Na afloop is
daar ook de prijsuitreiking en
kunnen deelnemers genieten van
een heerlijke barbecue.

Buijs. Het was jammer dat toevallig drie bekerwinnaars niet aanwezig waren. De wisselbeker voor
de hoogste dame ging naar Lineke van Brakel en bij de heren was
het natuurlijk Thomas van Brakel

die hem in ontvangst mag nemen. Hiermede kwam er een eind
aan een goed seizoen en een gezellige avond. De eerste competitieavond in het nieuwe seizoen is
op 13 september.

Sjoelcompetitie in Rijsenhout

Lineke en Thomas van
Brakel clubkampioenen
Rijsenhout - Afgelopen donderdag 26 april kwam er een einde
aan het seizoen 2017-2018 van
Sjoelclub Rijsenhout. Om 18.00
uur was de zaal van De Reede gevuld met een vijftig tal aanwezigen die zich hadden aangemeld
.Aan de zij ingang van het dorpshuis was een heuse pannenkoeken bakkersauto geplaatst. Nadat voorzitter Hans alle aanwezigen welkom had toegewenst,
en een korte uitleg had gegeven
wat de bedoeling was konden de
eerste leden een heerlijke pannenkoek laten bakken. Er waren
verschillende soorten, dus iedereen kon een keuze maken. Na het
eten werd er een half uurtje gesjoeld. In de pauze werden er loten verkocht, en daarna werd er
nog een half uurtje gesjoeld. De
verloting daarna werd mede mogelijk gemaakt werd door enkele
sponsoren. Na de verloting volgde het bekendmaken van de bekerwinnaars van afgelopen seizoen. Voor enkele leden was het
geen verrassing, maar er waren

ook leden die niet op een beker
hadden gerekend. In de hoofdklasse was het met overmacht
Thomas van Brakel die kampioen
is geworden met een gemiddelde
van 130.16, op plaats twee Lineke
van Brakel met gemiddeld 116.93
en als derde Arnold v.d. Linden
met 116.03 punten. Elisa Arendse
is eerste geworden in de A-klasse met gemiddeld 112.51, tweede werd Leo van Faassen met gemiddeld 110.99 en op drie Annelies Ravensbergen met gemiddeld 109.09. In de B-klasse was
Hans Schijf ongenaakbaar en is
eerste geworden met gemiddeld
108.87. Buurman Wim Romijn
werd tweede met gemiddeld
104.03 en op plaats drie Femmy
Korte gemiddeld 98.89. Astrid
Overbeek was onverslaanbaar in
de C-klasse en met een gemiddelde van 104.25 werd zij eerste, als
tweede heel mooi Els van der Linden met gemiddeld 100.43 en op
plaats drie Brigitte Hoogeboom
met gemiddeld 95.91. De aanmoedigingsprijs was voor Terry

