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NU OOK IN AALSMEER!
ZIJDSTRAAT 34-36, AALSMEER 
FASHION VOOR DAMES HEREN EN KIDS!
SHOEBYFASHION.COM

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Met Antenna
doelgericht

op zoek
naar werk!

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
13.00 uur naar

en deze wordt 
dan nabezorgd.

0251-674433
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Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53  1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
www.nissan-nieuwendijk.nl

NISSAN MICRA

ZATERDAG 12 MEI

Dorpshuis Kudelstaart
Aanvang veiling 20.00 uur

Zie de pagina’s 
elders in dit blad.

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Er is nog subsidie! 

Vraag nu uw offerte aan.

Tel. 0297-331132

“Hij ging mee naar huis en is nooit meer weggegaan”

Anton en Annie van der Jagt 
liefst 65 jaar getrouwd!
Aalsmeer - Een bijzonder moment 
mocht waarnemend burgemeester 
Theo van Eijk afgelopen maandag 
6 mei meemaken. Al eerder ging hij 
op de koffi e bij 60 jaar getrouwde 
echtparen in de gemeente, maar nu 
was hij te gast bij Anton en Annie 
van der Jagt-van Beek, die al liefst 
65 jaar lief en leed delen. Anton is 
93 jaar en Annie heeft onlangs de 
leeftijd van 87 jaar bereikt. In het ge-
meentehuis van Aalsmeer gaven zij 
op 4 mei in 1948 elkaar het jawoord. 
Getuigen van de toen 28 jarige brui-
degom en 22 jarige bruid waren zijn 
stiefmoeder en neef Gerard. Burge-
meester van Eijk had namelijk niet 
alleen een prachtig boeket bloemen 
meegenomen, maar ook een kopie 
van de offi ciële trouwakte. En hier 
was ook op te lezen dat hij geboren 
is in Uithoorn, zij in Vrouwentroost 
en dat de vaders van beiden bloe-
misten waren. Anton is ook bloemist 
geweest in Uithoorn, heeft 25 jaar 
een eigen kwekerij gehad op de Ui-
terweg en heeft de laatste jaren van 
zijn werkzame leven op de veiling 
doorgebracht. 

Grote gezinnen
Samen kregen zij twee kinderen, 
een zoon en een dochter. Een be-

scheiden aantal, zeker als de brui-
degom vertelt dat hij uit een gezin 
van liefst 19 kinderen komt en An-
nie groot is geworden in een ge-
zin met 8 kinderen. Zuster Bep is 
overigens haar steun en toeverlaat 
om te helpen met allerlei klusjes in 
huis, want het stel woont namelijk 
nog steeds zelfstandig in hun wo-
ning aan de Kudelstaartseweg. De 
eerste jaren van het huwelijk woon-
den Anton en Annie in bij de bruid 
thuis, later werd een woning in de 
Cyclamenstraat betrokken. Niet tot 
vreugde van Annie overigens. “We 
hebben daar 12 jaar gewoond, maar 
ik kon er niet wennen. Ik ging elke 
dag naar mijn moeder.” Kudelstaart 
werd de eindbestemming, wel tot 
beider tevredenheid. Inmiddels heb-
ben Anton en Annie vijf kleinkinde-
ren en vier achterkleinkinderen. 

Het café en de bank
De eerste ontmoeting staat bij zowel 
de bruid als de bruidegom nog vers 
in het geheugen en is overigens ook 
best bijzonder. Via vrienden kwamen 
de twee met elkaar aan de praat. 
Toen echter Anton naar het café ging 
om te gaan biljarten met haar nicht, 
besloot Annie (“Ik was best jaloers”) 
om maar naar huis te gaan. Anton 

koos toch voor Annie en kwam haar 
achterna, ging mee naar huis, stel-
de zich voor aan haar moeder en is 
nooit meer weggegaan. Zo ging dat, 
bijna 70 jaar geleden… Ook bijzon-
der: Het stel is nooit op vakantie ge-
weest, wel dagjes weg naar de zee in 
Katwijk en Bloemendaal, en pronk-
stuk in de woonkamer vol snuiste-
ren is de bank. Door Annie vijftien 
jaar geleden voor een kwart van de 
vraagprijs gekocht en ‘bekleed’ met 
poppen, kussens en kleedjes. “Er 
heeft nog nooit iemand op gezeten, 
dat is zonde”, legt Annie uit. Voor de 
foto met de burgemeester volgt uit-
eindelijk voor haar een moeilijke be-
slissing: De kussens, kleedjes en 
poppen gaan er af. De burgemeester 
mag op de bank gaan zitten en naast 
hem nemen Annie en Anton plaats. 
“De bank zit heerlijk”, aldus de he-
ren in een reactie. Voor Annie staat 
vast dat dit eenmalig was, want ge-
lijk na de foto is de bank weer van de 
poppen, de kleedjes en de kussens! 
Het geheim van hun 65 jarige huwe-
lijk is vast humor en respect. Gewel-
dig! Nogmaals hartelijk gefeliciteerd 
namens de Nieuwe Meerbode en al-
le lezers.

Door Jacqueline Kristelijn

Installatie burgemeester 
toch op dinsdag 4 juni
Aalsmeer - Niet op 5, maar toch op 
dinsdag 4 juni is om 19.00 uur de in-
stallatie van de nieuwe burgemees-
ter van Aalsmeer, mevrouw drs. Job-
ke Vonk-Vedder in de raadszaal. 
Vanaf 20.00 uur vindt in de burger-
zaal een bijeenkomst plaats waar 
iedereen kennis kan maken met de 
nieuwe burgemeester. De Commis-
saris van de Koning van Noord-Hol-
land de heer J. Remkes zal bij de in-
stallatie aanwezig zijn. De burge-
meester is voorzitter van het college 
en van de gemeenteraad. Hiernaast 
is de burgemeester verantwoorde-

lijk voor de openbare orde en vei-
ligheid. De heer Ad Verburg is eer-
ste loco-burgemeester. Jobke Vonk-
Vedder was vanaf januari 2011 lid 
van de gemeenteraad van De Ronde 
Venen. Ze heeft donderdag 25 april 
afscheid genomen van de gemeen-
teraad. Daarvoor was zij zeven jaar 
wethouder in twee perioden (van fe-
bruari 2000 tot mei 2002 en van april 
2006 tot december 2010) in de ge-
meente Abcoude. Ook is zij geruime 
tijd raadslid geweest in Abcoude. Ze 
was vier jaar lid van Provinciale sta-
ten van Utrecht.

In Beraad en Raad: Rooie 
Dorp en dorpsgezichten
Aalsmeer - Op donderdag 16 mei 
komen burgemeester, wethou-
ders en raadsleden bijeen voor 
weer een bijeenkomst van het Be-
raad en de Raad in het gemeente-
huis. Om 20.00 uur wordt in de raad-
zaal gestart met het beraad. Aller-
eerst wordt het nieuwe raadslid voor 
AB, Helma Persoon, beëdigd en be-
noemd. 
De nota van uitgangspunten voor 
het project Rooie Dorp, Machine-
weg staat op de agenda, evenals het 
stedenbouwkundige kader 2 voor 
de ontwikkelpercelen in Vrouwen-
troost. Daarna wordt de fracties ge-
vraagd akkoord te gaan met het be-

stemmingsplan ‘Kudelstaart op on-
derdelen’ en het Beraad wordt be-
sloten met de jaarrekening en be-
groting van de Veiligheidsregio. Na 
een korte onderbreking wordt weer 
plaatsgenomen in het pluche voor 
de Raad. René Martijn van AB wordt 
benoemd tot voorzitter van het Be-
raad. Na de benoeming worden de 
fractiebudgetten voor 2012 en 2013 
vastgesteld en ‘uitsmijter’ van de 
vergaderavond is de aanwijzing van 
gemeentelijke beschermde dorps-
gezichten. Belangstellenden zijn 
welkom. Het Beraad en de Raad zijn 
openbaar. Ingang gemeentehuis op 
het Raadhuisplein.

Woensdag schaapscheerfeest 
op de kinderboerderij
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd in de Hornmeer viert 
woensdag 15 mei al weer het der-
de feest in dit jubileumjaar. Tijdens 
het schaapscheerfeest deze dag 
worden de schapen geschoren. De 
tijden waarop de schapen gescho-
ren worden zijn 10.30, 11.30, 13.30 
en 14.30 uur. De schaapscheerders 
zullen veel vertellen over de scha-
pen, het schaapscheren en natuur-
lijk vragen beantwoorden. De scha-
pen krijgen na het scheren nog een 

pedicure behandeling; ze worden 
bekapt. In de tentoonstellingsruim-
te is informatie over schapen te vin-
den. Naast het schaapscheren is er 
op de boerderij veel plezier te bele-
ven. De lammetjes spelen in de wei 
en de winkel en het terras zijn ge-
opend voor een lekkere consump-
tie. In de speeltuin kan heerlijk ge-
speeld worden en de waterspeel-
plaats is open, dus er kan weer met 
zand en water worden gespeeld. De 
toegang is gratis.

Hulp brandweer 
na omslaan boot
Aalsmeer - Op zaterdag 4 
mei rond kwart voor vier is de 
brandweerboot uitgerukt voor 
een omgeslagen zeilboot na-
bij de Kudelstaartseweg. De 
mast van de ongeveer vier me-
ter lange zeilboot was afge-
broken. De 45 jarige zeiler en 
zijn 14 jarige zoon zijn door de 
brandweer uit het water ge-
haald. De beide Amstelveners 
liepen slechts een nat pak op. 
De brandweer heeft de zeilboot 
naar de jachthaven versleept.

Forse vernieling 
recreatie-eiland
Aalsmeer - Op een eiland na-
bij de Zwetsloot in de Westein-
der zijn in de nacht van zater-
dag 4 op zondag 5 mei forse 
vernielingen gepleegd. Vanda-
len hebben spullen uit de blok-
hut gehaald en kapot gesla-
gen. Tafels en stoelen moes-
ten het ontgelden, ook zijn bo-
men en struiken vernield, zijn 
gaten in het gazon geboord en 
is de brandblusser leeg gespo-
ten. Tussen vier uur in de mid-
dag en de volgende ochtend 
negen uur moeten de vernie-
lingen gepleegd zijn. De poli-
tie zoekt getuigen: 0900-8844 
of 0800-7000.
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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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen 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

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel: 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudestaart, tel: 
324643; Nokweg 12 Leimuiden, 
tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel: 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

 

KERKDIENSTEN
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. He-
melvaartsdag 9 mei 10.30u. in Kar-
melkerk Euch. viering met L. See-
boldt mmv Karmelkoor. Vrijdag 10u. 
in zorgcentrum Aelsmeer woord-
communieviering met A. Blonk. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
communiviering met M. van Zoe-
len. Zondag 10.30u. in Karmelkerk 
dienst olv parochianen mmw klein 
koor. Om 14u. Poolse dienst met 
Christoff.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russische Or-
thodoxe diensten. Zondag geen 
dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Hemelvaartsdag 9 mei om 9.30u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. Zondag 
10u. dienst met ds. F. Praamsma.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. He-
melvaartsdag 9 mei dienst om 10u. 
met ds. J. van Dalen. Zondag dienst 
om 10u. met ds. W.H.B. ten Voorde 
uit Almere.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Hemel-
vaartsdag 9 mei om 10.30u. woord-
communieviering met A. Blonk mmv 
koor. Zondag om 10.30u. dienst olv 
parochianen.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Op 13 mei om 
20u. met br. Jan Pool. 

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag 
in gebouw Seringenhorst, Parklaan 
26a. Aanvang: 20u.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst. Tevens crèche en 
peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. met spre-
ker Jan v/d Akker. Tevens speciale 
dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. M. Wierda mmv doopsge-
zind kerkkoor. Collecte voor Voed-
selbank Aalsmeer. Opvang aller-
kleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Hemelvaarts-
dag 9 mei 10u. dienst. Zondag om 
10u. en 16.30u. diensten. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Hemelvaartsdag 9 mei 10u. dienst 
met ds. T.H.P. Prins. Zondag 10u. 
dienst met ds. T.H.P. Prins. Ook Hei-
lige boontjes en kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. He-
melvaartsdag 9 mei 10u. dienst ds. 
E.J. Westerman. Zondag 10u. dienst 
met ds. E.J. Westerman en om 
18.30u. 10R dienst met ds. E.J. Wes-
terman.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Hemelvaartsdag 9 mei 10u. 
dienst ds. J. de Goei. Zondag 10u. 
dienst ds. C.G. Graafland. Organist 
Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels met spreker Paul Kranenburg. 
Aparte bijeenkomsten voor kinde-
ren. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Hemelvaartsdag 9 
mei gez.dienst met CGK om 10u. 
met ds. M. Hogenbirk. Zondag 10u. 
dienst met ds. P.J. Weij uit Vlaar-
dingen en 16.30u. dienst met ds. G. 
Nederveen uit Alkmaar.

 
9 en 12 mei

Informatiebijeenkomst in Irene
Als je partner dementie heeft
Aalsmeer - Vier keer per jaar orga-
niseert het ontmoetingscentrum voor 
mensen met dementie samen met 
het mantelzorg steunpunt voor naas-
ten informatiebijeenkomsten in ge-
bouw Irene. Op vrijdag 17 mei komt 
Ernst Buning als gastspreker in Ire-
ne. Ernst maakte als partner van een 
dementerende vrouw alle gevolgen 
van dementie mee. Als singer-song-
writer zal hij vanuit zijn hart over de-
mentie zingen en met de gasten pra-
ten over wat hij heeft beleefd en hoe 
hij dat heeft ervaren. Een mooie ge-
legenheid om als mantelzorgers met 
elkaar in gesprek te gaan over het 

emotionele aspect rondom het the-
ma dementie. Iedereen die mantel-
zorg verleend aan iemand met de-
mentie is van harte uitgenodigd om 
deze bijeenkomst bij te wonen. Vaak 
is niet duidelijk welke en hoeveel im-
pact deze ziekte heeft op partners 
en kinderen, dus ook voor professio-
nals en vrijwilligers in de dementie-
zorg kan deze bijeenkomst bijdrage 
tot meer begrip voor de mantelzor-
ger. Voor informatie en aanmelding 
kan contact opgenomen worden 
met Ellen Millenaar, coordinator van 
het ontmoetingscentrum, via emille-
naar@zorgcentrumaelsmeer.nl of 06 
22468574. De bijeenkomst is 17 mei 
van 10.00 tot 11.30 uur. 

In Ziekenhuis Amstelland:
Lezing Sport en diabetes 
door Bas van de Goor
Amstelveen - In samenwerking 
met de Diabetes Vereniging Neder-
land organiseert Ziekenhuis Am-
stelland op dinsdag 21 mei een 
voorlichtingsbijeenkomst over sport 
en diabetes. Bas van de Goor, oud-
volleyballer, diabeet én directeur 
van de Bas van de Goor Founda-
tion geeft een lezing. Op deze avond 
zal er veel aandacht zijn voor de wij-
ze waarop je sporten kan combine-
ren met een aandoening als diabe-
tes. Sporten is gezond, zeker ook 
voor diabetespatiënten! Interessant 
is om uit de mond van een topspor-
ter met diabetes te horen hoe hij dit 
heeft gedaan. Vanzelfsprekend is er 
volop gelegenheid voor het stellen 
van vragen over dit onderwerp. 
De avond op dinsdag 21 mei begint 
om 20.00 uur, zaal open met koffie 

en thee vanaf 19.30 uur. Aanmelden 
kan telefonisch of per email bij DI-
CA via 020-6833397 en post@dvn-
amsterdam.nl) of bij Jan Bol via 0297 
– 367123 of janbol.cz@kpnplanet.
nl). De toegang is gratis.

ANBO gaat 
weer fietsen

Aalsmeer - Op elke eerste dinsdag 
van de maand organiseert de AN-
BO een fietstocht. Deze keer langs 
de rivier de Amstel. Wilt u mee fiet-
sen op dinsdag 7 mei? 
De tocht start vanaf het Parochie-
huis aan de Gerberastraat om 13.30 
uur.

Bingo bij PCOB
Aalsmeer - Op donderdag 16 mei 
wordt er weer een PCOB-leden-
middag georganiseerd. Bent u be-
nieuwd wat voor activiteiten er het 
afgelopen jaar zijn geweest of wilt 
u nog eens nagenieten van de ui-
tjes? Komt dan naar deze ledenmid-
dag, waar de jaarverslagen gepre-
senteerd worden en er terug geblikt 
wordt op wat het afgelopen jaar is 
georganiseerd. 
Na de pauze staat een gezellige 
bingo op het programma, waar-
bij leuke prijsjes te winnen zijn. De 
PCOB-middag begint om 14.30 uur 
en is in de grote zaal van zorgcen-
trum Aelsmeer aan het Molenpad.

Vermist.
- Scarlattilaantje: Zwart-witte poes met witte vlek op kop en vier witte 

poten. Is 16 jaar en heet Lady
- Zwanebloemweg: Rode kater met grote witte bef en 4 witte voetjes. 

Is schuw en 9 maanden oud.

Gevonden:
- Geerland: Zwarte kat. Loopt met bandje om van Dierenbescherming.
- Bij Gamma parkeerplaats: Konijn, bruin.
- Roerdomplaan : Rood-witte kat.
- Van Swietenstraat: Rode gecastreerde kater. Al wat op leeftijd, ma-

ger. Heeft kokertje om. 
- Einthovenhof: Jong slank grijs poesje met schrompeloor. Heel aan-

hankelijk.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Wil graag naar 

buiten kunnen.

Jas verloren met 
gehoorapparaat

Aalsmeer - Sebastiaan Piera heeft 
afgelopen maandag 6 mei zijn 
jas verloren vanaf zijn fiets waar-
in de zak van zijn jas zijn gehoor-
apparaten zaten. Hij hoort nu vrij-
wel niets en is erg omhand. Plaats 
van vermissing is op de Vuurlijn. 
Hij reed vanaf de firma Levarht aan 
de Mijnsherenweg over de Vuurlijn 
naar de Poelweg. Tijd van vermis-
sing is ongeveer 17.15 uur. Sebasti-
aan is woonachtig in Mijdrecht. Wie 
de jas heeft gevonden kan contact 
opnemen via 0297-325037 of 06-
40303421.Kroningsdeksel voor Aalsmeer 

Aalsmeer - Wethouder Ad Ver-
burg heeft vorige week een Ko-
ninklijke deksel in ontvangst geno-
men. De kroningsdeksel ligt op het 
Raadhuisplein . Op dit deksel staan 
de afbeeldingen van Koning Willem 
Alexander en Koningin Maxima en 
een gouden kroontje. Het idee voor 
de kroningsdeksel is ontstaan uit 
de activiteiten van zijne Koninklij-

ke Hoogheid op het gebied van wa-
termanagement. Iedere gemeen-
te in Nederland krijgt een kronings-
deksel aangeboden en zelfs bij de 
Nederlandse Ambassade in Chi-
na ligt er een. Door deze Kronings-
deksel actie wordt de stichting KiKa 
gesteund. Van elke Kroningsdeksel 
gaat vijf euro naar de bouw van het 
Prinses Maxima Centrum in Utrecht.

Winkelcentrum Kudelstaart
blijft wel bereikbaar
Kudelstaart - Vanaf 13 mei zullen 
werkzaamheden plaatsvinden op de 
parkeerplaats bij het winkelcentrum 
van Kudelstaart. Het oude parkeer-
terrein bij Robend is hierdoor tij-
delijk buiten gebruik. Door bezoe-
kers kan geparkeerd worden op het 
nieuw aangelegde parkeerterrein 
achter de nieuwe woonblokken van 
project Mijnsheerlyckheid waar 42 

parkeerplaatsen zijn. Ook worden 
12 tijdelijke parkeerplaatsen aange-
legd in de Graaf Willemlaan. Winkel-
centrum Kudelstaart blijft hierdoor 
goed bereikbaar. Deze werkzaam-
heden zijn nodig voor de aanleg van 
de riolering voor het woningbouw-
project Mijnsheerlyckheid en voor 
de definitieve inrichting van de par-
keerplaatsen.

Creatief Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 15 mei 
van 9.30 tot 11.30 uur is er weer in-
loop en ontmoeting in de Oost-Inn 
in De Mikado in de Catharina Ama-
lialaan 66. Van 12.00 tot 13.00 uur 
kan aangeschoven worden bij een 
overheerlijke lunch en van 19.30 tot 
21.30 uur staat een creatieve avond 
met papier op het programma. Ie-
dereen is welkom. Voor inlichtingen: 
0297-325636, 0297-345413 of kijk op 
de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Met Zonnebloem naar de 
bollen rond Keukenhof
Kudelstaart - en dag na de kro-
ningsdag van de Oranjes trokken de 
vrijwilligers en gasten van De Zon-
nebloem Kudelstaart er op uit om 
te gaan genieten van de bloeien-
de bollenvelden in en rond De Keu-
kenhof. Op de zonnige voorjaarsdag 
van 1 mei kwam de bus vanwege fi-
leleed met enige vertraging in Lis-
se aan. Navraag aan het einde van 
de dag leerde dat er 30.000 bezoe-
kers naar De Keukenhof waren ge-
komen! Het oponthoud werd goed-
gemaakt door de uitgebreide lunch 
die door vrijwilligers van De Zonne-
bloem afdeling Lisse was verzorgd. 
In de middag kon iedereen op eigen 
gelegenheid gaan genieten van de 
veelkleurige tulpen, krokussen en 
andere bloeiende bloemen. De gas-
ten, die minder goed ter been wa-
ren, konden met een rolstoel de tui-
nen in, samen met de behulpza-
me Kudelstaartse vrijwilligers. On-
danks het koude voorjaar stonden 
de meeste perken en velden al mooi 
in bloei. Ook het prille groen van de 

veelsoortige bomen deed het voor-
jaar eer aan. Inmiddels is De Keu-
kenhof in de loop van de jaren uit-
gegroeid tot een toeristische trek-
pleister die mensen uit alle wereld-
delen naar zich trekt. De toeschou-
wer kan dan ook evenzeer genie-
ten van de mensen uit verschil-
lende culturen als van de kleuren-
pracht van de bloemen. Een tuin 
die is opgebouwd volgens de Oos-
terse filosofie van Zen leert ons dat 
de tuinarchitecten van De Keuken-
hof verder hebben gekeken dan al-
leen naar het Hollandse landschap! 
Niet alleen de flora komt in De Keu-
kenhof aan bod, maar er zijn ook ve-
le kunstwerken te bewonderen. De 
bezoeker kan verder terecht in di-
verse paviljoenen, waar exposities 
zijn en activiteiten voor kinderen 
worden georganiseerd. De dag werd 
afgesloten met koffie en appeltaart. 
Om vijf uur in de middag was de bus 
weer terug in Kudelstaart en mocht 
iedereen terugzien op een zonnige 
en geslaagde dag.

Wmo-raad 
Aalsmeer - Woensdag 15 mei ver-
gadert de Wmo-raad vanaf 15.30 uur 
in kamer 011 van het gemeentehuis. 
De vergadering is vrij toegankelijk. In 
verband met de beveiliging van het 
gemeentehuis is het praktisch wan-
neer belangstellenden zich van te vo-
ren aanmelden bij Berend Vollmuller 
via 360963, zodat zij kunnen worden 
begeleid naar de vergaderruimte









GewijziGde openinGstijden

Hemelvaart
Op donderdag 9 mei (Hemelvaart) en vrijdag 10 mei is 
het gemeentehuis gesloten.

pinksteren
Op maandag 20 mei (2e Pinksterdag) is het gemeen-
tehuis gesloten.

GewijziGde opHaaltijden 
HuisHoudelijk afval

Op Hemelvaartsdag (9 mei) en 2e Pinksterdag  (20 
mei) zamelt De Meerlanden geen huishoudelijk afval 
in. Het afval van bewoners, dat normaal op die dag 
wordt ingezameld, wordt op een andere dag opge-
haald. De vervangende dag is te vinden in de papieren 
of digitale afvalkalender (afvalkalender.meerlanden.
nl) of via de Meerlanden app.

verordeninG startersleninG

Op 25 april 2013 heeft de gemeenteraad van Aalsmeer de 
verordening Starterslening Aalsmeer 2013 vastgesteld. In de 
verordening staan regels voor het verlenen van leningen aan 
starters op de koopwoningmarkt. Belangrijkste wijziging ten 
opzichte van eerdere verordeningen is dat er nu ook starters-
leningen kunnen worden verstrekt voor de aankoop van een 
bestaande woning. De woning die met behulp van de Star-
terslening kan worden gekocht heeft een prijs van maximaal 
de grens van de Nationale Hypotheekgarantie. De hoogte van 
de Starterslening is maximaal 20 % van de aankoopprijs, met 
een maximum van € 40.000. Daarnaast moeten aanvragers 
van een lening de afgelopen 10 jaar in ieder geval 3 jaar in 
Aalsmeer hebben gewoond. De nieuwe verordening treed 3 
dagen na deze publicatie in werking. Op dat moment vervalt 
de verordening VROM-Starterslening Aalsmeer 2011.

wet alGemene bepalinGen omGevinGsrecHt 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 56, het plaatsen van een schuur;
- Jac. P. Thijsselaan 22, het verkleinen van een raam in de 

voorgevel;
- Saturnusstraat 12, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde;
- Willem-Alexanderstraat 97, het plaatsen van een erfaf-

scheiding;
- Zijdstraat 28, het tijdelijk plaatsen van 6 reclameobjec-

ten.

verleende omGevinGsverGunninGen, reGuliere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Beatrixstraat 6 het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde (verzonden 6 mei 2013);
- Legmeerdijk 287, het kappen van 11 bomen (verzonden 7 

mei 2013).

kennisGevinG ontwerp bescHikkinG, wet 
alGemene bepalinGen omGevinGsrecHt, 
omGevinGsverGunninG

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen voor:
- Hornweg 187, het tijdelijk plaatsen van een container (te 

gebruiken als jongerenontmoetingsplek).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van maandag 13 mei 2013 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van de ge-
meente Amstelveen of u kunt de stukken inzien op afspraak 
via tel. 0297-387575. De openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen.
Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk 
en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aals-

meer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de 
openingstijden inzage wil hebben en degene die mondeling 
zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen 
met de afdeling ruimtelijke ordeningen en vergunningen via 
telefoonnummer 020-5404911

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Hornweg 98, het plaatsen van een dakkapel aan de ach-

terzijde.

welstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een me-
dewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en 
vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

aGenda     
 

Agenda van de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van 
Aalsmeer op donderdag 16 mei 2013, in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 
20.00 uur. 

raad - raadzaal

tijd agenda- 
 punt

20.00 R-1. Opening van de Raad door de 
  waarnemend voorzitter dhr. Th. van Eijk 
 R-2.  Onderzoek geloofsbrief en beëdiging 
  nieuw benoemd lid van de gemeenteraad 

scHorsinG

beraad - raadzaal

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.15 B-1. Opening van het besluitvormend Beraad 
  door de voorzitter dhr. R.P. Fransen 
  -  Vaststelling van de agenda 
  -  Resumé van het beraad van 4 en 25 
   april 2013 
20.20 B-2.  Vaststellen Nota van Uitgangspunten 
  project C.36 Rooie Dorp - Machineweg 
  en verlenen krediet voor fase 2 van 
  het project 
  Behandeling in eerste termijn
21.00 B-3. Stedenbouwkundig kader 2 
  ontwikkelpercelen Vrouwentroost
  Behandeling in eerste termijn 
21.20  B-4.  Vaststelling bestemmingsplan 
  ‘Kudelstaart op onderdelen’
  Behandeling in eerste termijn
21.40 B-5. Jaarrekening 2012 en Begroting 2014 
  Veiligheidsregio 
  Behandeling in eerste termijn
21.50   Rondvraag en sluiting

pauze / onderbrekinG 

raad - raadzaal 

tijd agenda- onderwerp
 punt

22.05  R-3. Opening van de Raad door de 
  waarnemend voorzitter dhr. Th. van Eijk 
  -  Vaststelling van de agenda
  -  Resumé van de raad van 4 en 
   25 april 2013 
  -  Ingekomen stukken Aalsmeerse 
   burgers en instellingen
 R-4. Benoemen voorzitter van het Beraad
 R-5.  Benoemen eerste plaatsvervangend 
  voorzitter van de Raad
 R-6.  Vaststellen gewijzigde “Verordening werk-
  geverscommissie Raadsgriffie Aalsmeer”
 R-7.  Vaststellen fractiebudgetten 2012 en 
  2013 
 R-8.  Aanwijzing gemeentelijke beschermde 
  dorpsgezichten 

sluitinG 

ter inzaGe bij de afdelinG dienstverleninG, 
balie 5

t/m 13-05 Aalsmeerderweg 253, het aanleggen van ka-
bels en leidingen; Brasemstraat 13, het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorkant; Kerk-

voor meer informatie: www.aalsmeer.nl

officiële mededelingen
8 mei 2013

Gemeente aalsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openinGstijden balie burGerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

dienstverleninG balie bouwen & 
verGunninGen uitGebreid 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & 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)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

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 infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

Gemeente-info op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

afspraken burGemeester en wetHouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in Het beraad over een GeaGendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

overiGe loketten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven 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. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

weg 25, het vernieuwen en vergroten van de 
kap; Kerkweg 25a, het vernieuwen en vergro-
ten van de kap; Korianderhof 1, het aanleggen 
van kabels en leidingen; Kudelstaartseweg 149, 
het bouwen van een woonhuis en het aanleg-
gen van een uitrit; Stommeerweg 120, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Kudelstaartse-
weg 149, het bouwen van een woonhuis; Wil-
genlaan 5, ontvangen op 31 januari 2013 (ver-
dagen beslistermijn met ten hoogste zes we-
ken); Stommeerweg 72H, het brandveilig in ge-
bruik nemen van een logiesgebouw.

t/m 15-05 Kwijtscheldingsverordening belastingen 2013 
gemeente Aalsmeer, vastgesteld in de raad van 
24 januari 2013.

t/m 15-05 Junior Pramenrace op de Aalsmeerse wateren 
en Stokkeland op 15 juni 2013 van 12.00-17.00 
uur (evenementenvergunning); Zomerbraderie 
rondom het winkelcentrum Kudelstaart op 19 
juni 2013 van 14.00-21.00 uur; (evenementen-
vergunning); Feestweek Praamplein van 8 t/m 
14 september 2013 (evenementenvergunning).

t/m 16-05 Galileistraat 24, het vergroten van de dakkapel; 
Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en 
leidingen; Raadhuisplein 1, het verbeteren van 
de toegankelijkheid van het gemeentehuis.

t/m 16-05 Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik 
(studio 1); Van Cleeffkade 15, melding brand-
veilig gebruik (studio 6).

t/m 23-05 Aalsmeerderweg 225, het vergroten van de be-
drijfsruimte door middel van een dakopbouw; 
Albrechtstraat, Boezemdijkpad, Mijnsherenweg, 
het vervangen van 3 bruggen; Dorpsstraat 106, 
het aanleggen van een brug en uitrit; Dorps-
straat 108, het aanleggen van een brug en uit-
rit; Hornweg, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Karperstraat 24, het plaatsen van een 
schoorsteen; Oude Spoordijk 21, het herbouwen 
van een schuur. 

t/m 23-05 Openstellingsvergunning voor de Waterwolftun-
nel in de N201. 

t/m 24-05  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gezondheidscen-
trum Drie Kolommenplein’, Aalsmeer.

t/m 04-06 Calveslo 36, het plaatsen van een dakopbouw; 
Hoofdweg 76, het kappen van 3 bomen; Rozen-
hof 5, het wijzigen van de voorgevel.

t/m 06-06 Biemond Tankservice B.V. voor het tankstation, 
gelegen Lakenblekerstraat 9a, bevoorrading van 
LPG mag uitsluitend plaatsvinden op werkdagen 
tussen 19.00-24.00 uur. 

t/m 06-06 Kindermiddag op Raadhuisplein op 30 april 
2013 van 12.30-20..00 uur; Plaatsen springkus-
sen op Weteringstraat 27 op 30 april van 15.00-
23.00 uur; Kroningsdag bij Kudelstaartseweg 
239 op 30 april 2013 van 10.00-19.00 uur.

t/m 12-06 Maximastraat 28, ontvangen op 7 maart 2013; 
Nassaustraat tussen 22 en 24, ontvangen op 14 
maart 2013; Catharina-Amalialaan (berm), ont-
vangen op 18 maart 2013; Albrechtstraat 23, 
ontvangen op 20 maart 2013; Viering Korenmo-
len 150 jaar in de Zijdstraat op 21 en 22 ju-
ni 2013 van 12.00-23.00 uur; Tentoonstelling 
Aalsmeers bloemencorso op Van Cleeffkade 15 
op 22 september 2013 van 10.00-16.00 uur; 
Ontheffing geluidshinder, Dorpsstraat 111 op 7 
juni 2013 van 20.30-01.00 uur.

t/m 13-06 Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakka-
pel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel; 
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een visstei-
ger; Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaat-
sen van een brug, vlonderpartij, trapconstructie 
en beschoeiing t.b.v. de inrichting van het pro-
ject Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelia-
laan 199, het plaatsen van een dakopbouw en 
een dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschueren-
plein, het aanleggen van kabels en leidingen; 
Zonnedauwlaan 4, het realiseren van een door-
spoelgemaal.

t/m 13-06 Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakka-
pel; Ecuadorlaan 41, het aanleggen van ka-
bels en leidingen; Mijnsherenweg 43, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Rietwijkeroord-
weg 59kwek, Rietwijkeroordweg 64/66, en par-
keerterrein Max Ghazi food, gebruiken grond als 
parkeerterrein voor festivals; Wilgenlaan 5, het 
vergroten van de woning.

t/m 19-06  Beatrixstraat 6 het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde; Legmeerdijk 287, het kappen 
van 11 bomen.

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.

scHipHol
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

Brandstofdief 
weer vrij
Aalsmeer - Op woensdag 1 mei om 
half twaalf in de avond werd door een 
getuige gezien dat er brandstof werd 
gestolen uit een vrachtwagen, ge-
parkeerd op het terrein aan de Dreef. 
Er stonden twee emmers en er lag 
een slang bij. De politie heeft hier-
voor een 36 jarige man uit Leimuiden 
aangehouden. De volgende dag is de 
man weer heen gezonden. Zo goed 
als zeker was het niet de Leimuide-
naar die diesel uit de vrachtwagen 

wilde stelen. Zelf reed de man in een 
auto met benzinemotor. 

Ruiten vernield!
Kudelstaart - Op zaterdag 4 mei 
werd door omwonenden ontdekt dat 
van het leegstaande pand van de 
bank in het winkelcentrum zeven ra-
men zijn ingegooid. Ook is een raam 
vernield met een pijp van de nabij 
gelegen, eveneens leegstaande, bi-
bliotheek. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij kunnen melding doen bij de poli-
tie via 0900-8844 of 0800-7000.

Extra controles!
Kudelstaart - De komende we-
ken gaat de politie heel regelma-
tig verkeerscontroles houden op de 
Noord-Zuidroute. Op het wegdeel 
nabij de Bachlaan wordt door veel 
automobilisten gebruik gemaakt 
van de busbaan om de rij te ont-
lopen of om sneller linksaf te kun-
nen slaan. Ergernissen hierover zijn 
groot bij mede-bestuurders. Be-
sloten is daarom om vaker te gaan 
controleren. Hou er rekening mee 
als u volgende week, na de vakan-
tie, weer in de auto stapt!

Hoofdwond 
na aanrijding

Aalsmeer - Op vrijdag 3 mei heeft 
een aanrijding plaatsgevonden op 
het fietspad naast de Burgemees-
ter Kasteleinweg. Ter hoogte van de 
Stommeerkade zijn een bromfietser 
en een fietsster op elkaar gebotst. 
De fietsster, een 48 jarige vrouw uit 
Aalsmeer, is met een hoofdwond 
overgebracht naar het Spaarne zie-
kenhuis. De bromfietser, een 22 jarige 
man uit Hoofddorp, bleef ongedeerd. 

Rijbewijs kwijt 
na teveel drank
Aalsmeer - Om half vier in de 
nacht van maandag 29 op dinsdag 
30 april is een 28 jarige automobilist 
uit Aalsmeer betrapt op rijden onder 
invloed van alcohol. In de Lakenble-
kerstraat werd de bestuurder door 
de politie tot stoppen gemaand. 
Na een blaastest werd de inwoner 
meegenomen naar het bureau. Hier 
stokte het ademanalyseapparaat bij 
980 Ugl. De Aalsmeerder heeft zijn 
rijbewijs in moeten leveren.

Hoofdwond na 
val met fiets

Aalsmeer - Op zaterdag 4 mei om 
zes uur in de avond heeft op de 
kruising Burgemeester Kastelein-
weg en de Ophelialaan een eenzij-
dig ongeval plaatsgevonden. Een 
inwoner was gevallen met zijn fiets 
en was hard op zijn hoofd terug ge-
komen. Agenten en medewerkers 
van de ambulance troffen de man 
onder het bloed aan. Hij is vervoerd 
naar het VU-ziekenhuis.
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Muziek/theater
Woensdag 8 mei:
* Hucksters live in The Shack, Schip-
holdijk 253b, Nieuwe Meer, 22u.
Donderdag 9 mei:
* Party met dj Ruan in café de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Vrijdag 10 mei:
* Glenn Miller Orchestra in Crown 
Theater, Van Cleeffkade v/a 20u.
* Partynight met dj in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u.
Zaterdag 11 mei:
* Gastdj vanaf 16u. in café de Praam, 
Zijdstraat. Vanaf 22u. Dance party.
* Hardcore Reload met dj’s in N201, 
Zwarteweg v/a 22u.
Zondag 12 mei:
* Si Kahn & The Looping brothers in 
Oude Veiling, Marktstraat, 15-18u.
* Salsa dansfeest in The Beach, 
Oosteinderweg 247a, 19.30-23.30u.
Vrijdag 17 mei:
* Luilaknacht in N201, Zwarteweg 
met bands, dj’s en barbecue v/a 
21.15u.
Zaterdag 18 mei:
* Cabaret met lokaal tintje door 
Arno v/d Heijden in Bacchus, Ger-
berastraat v/a 21u.
Zondag 19 mei:
* Antje Duvekot uit Amerika in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 15u.

Exposities
9 t/m 11 mei:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Eerste zondag 
van de maand ook open.
11 en 12 mei:
* Crash Museum in fort Aalsmeer 
in Aalsmeerbrug open, zaterdag en 
zondag 11 tot 16u.
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
Tot en met 23 juni:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raad-
huis 1937-1962’ in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. Op kinder-
kunstzolder tekeningen Russische 
kinderen en leerlingen bassischo-
len.
Tot en met 11 mei
* Schilderijen van Caroline Rul-
lens-Eijkelboom ‘Droomwerelden in 
kleur’ bij Carla de Klerk, Zijdstraat 9.

Diversen.
Vrijdag 10 mei:
* Darttoernooi bij Poel’s Eye in 
Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven 
kan tot 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Zaterdag 11 mei:
* Geraniummarkt en braderie op 
Raadhuisplein en in Zijdstraat van 
10 tot 17u.
* Nationale molendag. De Leeuw op 
Molenplein en Stommeermolen aan 
Molenvliet open van 9.30 tot 16.30u.
* Bingomiddag voor inwoners in De 
Reede, Rijsenhout v/a 13u.
* Veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20u.
Zondag 12 mei:
* Vogelbeurs in Rijsenhout bij SCW-
gebouw aan Konnetlaantje, 9.30 tot 
13.30u.
Maandag 13 mei:
* Films kijken bij Film- en Videoclub 
in ‘t Anker, Oosteinderweg 372a v/a 
20u.
Dinsdag 14 mei:
* Open huis Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan 86 v/a 10.
* Dartavond in Het Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 20u.
* Kaartavond Ons Genoegen bij OTT 
Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 15 mei:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
Tevens lunch en creatief.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Schaapscheerfeest op kinder-
boerderij Boerenvreugd, Hornmeer. 
Scheren om 10.30, 11.30, 13.30 en 
14.30u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingomiddag BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan v/a 20u.
Donderdag 16 mei:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Vergadering en bingo PCOB in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad 
v/a 14.30u.

Vergaderingen
Woensdag 15 mei:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis v/a 15.30u.
* Wijkoverleg Dorpsraad in Dorps-
huis Kudelstaart v/a 19.30u.
* Bijeenkomst Huurdersvereniging 
Kudelstaart in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Donderdag 16 mei:
* Bijeenkomst Beraad en Raad in 
gemeentehuis vanaf 20u.

AGENDA

De gastdj’s van zaterdagmiddag: Thomas Hoogervorst en Koen v/d Zwaard.

Party Night en Caribbean 
avond in café de Praam
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag ver-
zorgde DJ Marco de muziek in 
danscafé de Praam en zaterdag-
middag waren het de eigen werk-
nemers, Kelly en Linde, het publiek 
met muziek vermaakt. In de avond 
nam DJ Daniel het roer over voor 
de Disco Dance Party! Deze avond 
werd weer druk bezocht en ging 
zoals het hoort weer door tot in de 
kleine uurtjes! Op donderdag 9 mei 
presenteert de Praam een Hemel-
vaart Party die om 22.00 uur aan-
vangt. DJ Ruan zal deze avond dé 
man achter de draaitafel zijn! Vrij-
dagavond 10 mei komt DJ Henkie 
met zijn platenkoffer naar het café 
in de Zijdstraat voor een swingen-
de Praam’s Party Night vanaf 22.00 
uur! De Estafette middag wordt de-

ze week ingevuld door de vertrouw-
de gast DJ’s Thomas Hoogervorst en 
Koen van der Zwaard. Vanaf 16.30 
uur zullen zij de middag inluiden 
met hun draaikunsten! Kom gezel-
lig na de braderie een borrel ha-
len, de heren sponsoren/verloten 
twee keer een meter bier deze mid-
dag aan de gasten. Dus hou de loot-
jes bij de hand die uitgereikt worden 
bij binnenkomst! De heren geven de 
draaitafel zaterdagavond 11 mei 
graag over aan de nieuwe DJ Jim, 
die de Caribbean avond gaat verzor-
gen van muziek! De zomer is in aan-
tocht en dankzij het zandstrand bin-
nen kan in de Praam genoten wor-
den van een drankje op the beach. 
Kom allemaal in een mooie zomer-
se outfit!

Expositie tot en met 23 juni
Trouwfoto’s in Raadhuis: 
Feest der herkenning! 
Aalsmeer - Ruim 200 trouwfoto’s 
van Aalsmeerders zijn in een colla-
ge bijeengebracht en tot en met 23 
juni te zien in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat. Wekelijks komen 
daar nog trouwfoto’s bij van men-
sen die de tentoonstelling nu pas 
ontdekken. Bezoekers Maarten Buis 
(rechts op de foto naast Tinie Beite-
ma) woont al jaren in Engeland. Hij 
is even terug in Aalsmeer en waar-

deert het zeer om zoveel familie te-
rug te zien op de oude foto’s: Lan-
ge Teun en Haasje Buis, Tante Trien 
en Ome Willem, Tante Matje en Ome 
Bertus. “Bedankt KCA dat jullie dit 
bijeen hebben gebracht”, schrijft hij 
in het gastenboek. Het ‘feest der 
herdenning’ bezoeken in het Ou-
de Raadhuis kan iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur. 

Salsaparty in The Beach
Aalsmeer - Iedereen, die van een 
zonnetje houden én van latin en sal-
sa, is aanstaande zondag 12 mei 
welkom in The Beach aan de Oost-
einderweg 247a voor een swin-
gende salsaparty. Naast de weke-
lijkse salsalessen organiseert The 
Beach iedere tweede zondag van de 
maand drukbezochte salsa party’s. 
Met de toevoeging van de work-
shop op de vooravond is de zaal 
vanaf de eerste klanken direct ge-
vuld. Deze keer valt de beurt aan 
DJ Jarzino. Met zijn brede muziek-
keus, van zwoele bachata, snelle 
merengue tot pittige salsa, belooft 
het een bruisende avond te worden. 
De avond begint om 19.30 en om 
23.30 uur wordt de laatste dans in-
gezet. Speciale voor de mensen die 
van merenque houden, wordt om 

20.00 uur een workshop merengue 
gehouden. Dit is absoluut de num-
mer één dans van de Dominicaanse 
Republiek! Deze dans is door haar 
eenvoudige telling een hele goede 
manier om kennis te maken met het 
Latijns Amerikaanse dansen. 
Laat je meevoeren op de tropi-
sche ritmes, met swingende heu-
pen, volop interactie en vooral heel 
veel plezier. Na de workshop neemt 
DJ Jarzino de draaitafel over. Hij 
zal de zaal trakteren op veel muzi-
kaal lekkers! Naarmate de avond 
vordert zal de muziek steeds meer 
up tempo nummers bevatten. Hier-
door komt iedere danser aan zijn of 
haar trekken. Iedereen is welkom in 
The Beach. Gratis parkeren voor de 
deur. Voor meer informatie surf naar 
www.beach.nl. 

Negative A, Counterfeit en Skullz
Hardcore Reload in N201
Aalsmeer - Zaterdag 11 mei is al-
weer ruim twee maanden na de 
(stampvolle) eerste editie van Hard-
core Reload in N201. Hoog tijd dus 
om het stof weer eens uit de spea-
kerkasten te blazen met een snoei-
harde keur aan dj’s: NegativeA, 
Counterfeit, Skullz, Megalodon & 
The Driller, Thosba en Re-spect. Mc 
M-core zal de dj’s bij staan om ie-
dereen flink op te zwepen en hard 
los te gaan op alles wat er momen-
teel te krijgen binnen het hard-
core en industrial hardcore gen-

re. De volgende editie is ook al ge-
pland en wel op zaterdag 29 ju-
ni met als headliners niemand min-
der dan hardcoreveteraan Promo en 
één van Neerlands snelst opkomen-
de rijzende sterren op frenchcore 
gebied: Johnny Napalm! Het feest in 
de N201 aan de Zwarteweg begint 
zaterdag om 22.00 uur en de entree 
is 10 euro. Echter via divers promo-
tors zijn kortingskaarten te krijgen, 
meer info daarover is te vinden op 
het facebook-event. Minimumleef-
tijd is 16 jaar en legitimatie verplicht.

Donderdag filmpremière!
‘Yoko’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Donderdag 9 mei gaat 
in Crown Cinema de nieuwe fami-
liefilm ‘Yoko’ in première: Pia vindt 
het heerlijk om in haar boomhut te 
zitten. Maar zij is blijkbaar niet de 
enige die zich daar graag verstopt: 
op een dag vindt ze er ineens een 
raar wit wezentje. Een spannen-
de ontdekking natuurlijk. Want wat 
voor dier is dit in vredesnaam? Geen 
hond en ook geen aap. Nee, het is 
een kleine witte yeti uit de Hima-
laya. Hij heet Yoko en heeft magi-
sche krachten! De film duurt 90 mi-
nuten en is donderdag en zaterdag 
om 15.45 uur te zien, zondag draait 

‘Yoko’ om 11.45 uur. Ook te zien in 
Crown Cinema deze week en dit 
weekend, overdag: Nijntje de film, 
de Croods 3D en Zambezia: De ver-
borgen vogelstad en ‘s avonds: Iron 
Man 3 en Olympas has Fallen. Voor 
meer informatie: www.crowncine-
ma.nl. Tickets reserveren kan via 
info@crowncinema.nl of bel 0297-
753700. Wie nu kaarten boekt voor 
de bioscoop maakt nog steeds kans 
op een gloednieuwe Kia Picanto. 
De actie loopt tot 18 mei. De fees-
telijke prijsuitreiking is vrijdagavond 
18 mei in het Crown Theater aan de 
Van Cleeffkade 15.

Glenn Miller Orchestra 
live in Crown Theater
Aalsmeer - Op vrijdag 10 mei trak-
teert het Glenn Miller Orchestra op 
‘In The Miller Mood’ in Crown The-
ater Aalsmeer. Voor de liefhebbers 
van swingmuziek verzorgen zes-
tien musici, een zangeres en de vo-
calgroup The Moonlight Serana-
ders voor een onvergetelijke avond. 

Liefhebbers van echte swing en big 
band muziek zullen in vervoering 
gebracht worden. Het concert be-
gint om 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur, en via sprintprijs is de en-
tree 22,50 euro per persoon. Kaart-
jes reserveren kan via www.crown-
theateraalsmeer.nl of bel 0900-1353. 

Cabaret met lokaal tintje 
door Arno v/d Heyden
Aalsmeer - Een heel bijzonder 
Aalsmeers tintje zal Arno van der 
Heyden geven aan zijn muzika-
le cabaretvoorstelling op zaterdag 
18 mei in cultureel café Bacchus. In 
‘Zó.’ staat Arno van der Heyden op 
een vrolijke manier stil bij de warm-
te en de waarde van échte vriend-
schap. In Bacchus kunnen de be-
zoekers getuige zijn van deze unie-
ke voorstelling met verrassende lo-
kale invloeden. Arno doet ook aan 
surfen, skypen en hypen. Ontvriend 
door verre virtuele vrienden en ver-
vreemd van goede buren komt hij 
tijdens de voorstelling tot inkeer. 
Dankzij de intimiteit van een klei-
ne theaterzaal, liederlijke verha-
len en volle glazen verandert hij 
van verre buur in goede vriend. Tij-
dens de voorstelling wordt het de-
cor gevormd door live fotografie en 

verrassend herkenbare beelden en 
anekdotes. Foto’s en verhalen die 
Arno samen met pianist Bas Mul-
der en fotograaf Pjotr Wiese diezelf-
de dag al zoekende naar de loka-
le lekkernij en markante figuren uit 
het straatbeeld van Aalsmeer verza-
meld heeft. U weet niet wat u over-
komt! Arno van der Heyden is chan-
sonnier, cabaretier en presentator. 
In 1992 won hij de publieks- en per-
soonlijkheidsprijs op het Cameret-
tenfestival in Rotterdam en sinds-
dien maakte hij acht muzikale ca-
baretvoorstellingen. Arno van der 
Heyden met ‘Zó’ begint zaterdag 18 
mei om 21.00 uur in Bacchus in de 
Gerberastraat. De zaal is open van-
af 20.30 uur. De entree bedraagt 10 
euro per persoon en kaarten reser-
veren kan door een mail te sturen 
naar info@cafebacchus.info.

Luilaknacht met bands, 
dj’s en barbecue in N201
Aalsmeer - Luilak is dit jaar in de 
nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 
mei en in N201 is weer genoeg te 
doen om een nachtje door te halen: 
‘s avonds optredens van Wolfhun-
ters, Serve The Sun, Junkyard Sa-
fari en Purple Cyanide, traditioneel 
gevolgd door de midnight barbe-
cue en daarop aansluitend een dik-
ke luilakrave tot ‘s morgens vroeg 
met dj’s Keen, Alex Kipuw en Nick 
Buis. Traditioneel kan er op het wei-
land naast de N201 aan de Zwar-
teweg overnacht worden en kun je 
de volgende morgen ontbijten, op-
frissen in het zwembad en nog even 
uitbrakken. Dit jaar is gekozen voor 
een programma geheel gevuld met 
jong en regionaal talent waarvan 
bekend is dat ze heel goed weten 
hoe een feestje behoort te zijn! De 
muzikanten van Wolfhunters, Serve 
The Sun en Junkyard Safari zijn be-
paald geen onbekende gezichten op 
de regionale podia en zullen geheid 
veel mensen naar N201 toe trek-
ken voor een avondje zeer goede 

livemuziek binnen het hedendaag-
se punkrock/alternative rock gen-
re. Nieuwkomer Purple Cyanide 
bijt om 21.15 uur het spits af voor 
een lekker lange en goedgevuld 
avondje goeie bands, leuke men-
sen en veel gezelligheid. Tot op he-
den is het nachtprogramma van Lui-
laknacht in N201 beperkt gebleven 
tot bivakkeren op het weiland naast 
het jongerencentrum, maar dit jaar 
is er tot zonsopkomst een dikke lui-
lakrave opgezet die wordt afgetrapt 
door dj Keen. Deze dj heeft al eerder 
met zijn breed georiënteerde elek-
tronisch geweld de zaal op zijn kop 
heeft weten te zetten; van dupstep 
tot electro en terug, elke set van zijn 
hand is telkens weer een verras-
sing. Hij geeft na zijn set het stokje 
over aan Aalsmeerse dj’s Alexander 
Kipuw en Nick Buis die met een lan-
ge technoset diep de nacht in dui-
ken tot het weer licht wordt!
Informatie over kamperen, entree, 
kortingkaarten en nog veel meer is 
te vinden op www.n201.nl.

Mini-festival in de ‘Ouwe’
Aalsmeer - Si Kahn & The Loo-
ping Brothers Davidson uit Ameri-
ka en Kristy Cox & Lachlan David-
son uit Australië verzorgen zondag 
12 mei optredens in De Oude Veiling 
in de Marktstraat. Tevens vindt de 
presentatie van de nieuwe cd, ge-
naamd ‘Aragon Mill, the Bluegrass 
Sessions’ van Si Kahn plaats. Het in-
ternationale mini-festival begint om 
15.00 uur, duurt tot circa 18.00 uur 
en de toegang bedraagt 15 euro per 

persoon. Kaarten bestellen kan bij 
De Oude Veiling, of via scr@pieter-
groenveld.co. 
Zondag 19 mei ook alvast in de 
agenda noteren, want dan is het po-
dium van De Oude Veiling voor de 
singer en songwriter Antje Duvekot 
uit Amerika. Ook dit optreden begint 
om 15.00 uur en zijn kaarten in de 
voorverkoop verkrijgbaar in de ‘Ou-
we’ in de Marktstraat en via Pieter 
Groenveld. 

Sonority zingt Koningslied
Aalsmeer - Popkoor Sonority was 
één van de koren die dinsdag 30 
april uitgenodigd was om in Ahoy 
het Koningslied te komen zingen 
voor het nieuwe koningspaar. So-
nority was blij en vereerd met deze 
uitnodiging en met veel enthousias-
me en met een oranje noot vertrok 

het koor naar Rotterdam. Om 19.30 
uur werd verbinding gemaakt met 
de Koninklijke familie die tijdens de 
koningsvaart heeft kunnen genieten 
van een Ahoy-vol-koor dat onder 
leiding stond van Paul de Leeuw. De 
dames en heren van popkoor Sono-
rity heeft zelf ook enorm genoten!

Abba herleeft in Crown
Aalsmeer - Het theaterconcert van 
‘Abba Gold’ is een muzikaal eerbe-
toon aan de legendarische Zweed-
se band. Deze oor- en oogstrelende 
show laat de jaren zeventig en tach-
tig helemaal herleven. Op vrijdag 24 
mei is Abba Gold te zien in Crown 
Theater Aalsmeer. Alles uit de mu-
zikale glitter- en glamourwereld van 
weleer komt weer boven: de lak-
laarzen met de plateauzolen, de ro-
terende spiegelbollen en de kleur-
rijke glitterkostuums. Abba Gold is 
de succesvolste Abba show van dit 
moment. Niet alleen klinken zij net 

als Abba, ook het decor, de kos-
tuums en de choreografie lijkt spre-
kend op dat van Abba. De muzikan-
ten laten in dit swingende optre-
den alle grote hits de revue passe-
ren. Van Waterloo, Mamma Mia, Su-
per Trouper tot Dancing Queen. De 
eersteklas solisten en de uitsteken-
de band doen de unieke sfeer her-
leven van de kleurrijke jaren zeven-
tig. De show op 24 mei begint om 
20.00 uur. Er is slechts één voorstel-
ling, dus snel bieden, want: Tickets 
zijn uitsluitend online verkrijgbaar 
via www.ticketveiling.nl/abba. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Gitaarstatief
Aanbieding:

€ 10,95
Klassieke gitaar
‘Gomez’ 

 € 79,-      (rose)  

Veel leuke
muzikale
cadeaus

Lessenaar
‘Gypsy Rose’ 

€ 15,95

Klassieke gitaar
MOEDERDAGTIPS!

DÉ VIOOLSPECIALIST

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

GitaarstatiefKlassieke gitaarKlassieke gitaar
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Tini Man: “Het samen muziek maken is geweldig”

Aalsmeers Harmonie viert 100 
jarig bestaan met groots concert
Aalsmeer - Aalsmeers Harmonie 
bestaat 100 jaar en dit bijzonde-
re jubileum wordt gevierd met een 
spectaculair concert op zaterdag 8 
juni in de Crown Studio’s. 
De Harmonie werd in 1913 opge-
richt in Oost. Dertig enthousias-
te vrienden en muzikanten beslo-
ten een soort muzikaal antwoord 
te geven op de al bestaande or-
kesten in het Dorp. In bloemen-
veiling Bloemenlust werd ruim-
te gevonden om te kunnen repe-
teren. Tot de sluiting in 1973 kwa-
men de leden hier wekelijks op vrij-
dagavond bijeen. Inmiddels is nu al 
vele jaren ‘t Baken in de Sportlaan 
de plek waar op dinsdagavond ge-
oefend wordt. Aalsmeers Harmonie 
mag een ‘oudje’ zijn, maar de ambi-
tie om hier nog een eeuw aan toe 
te voegen is groot. Aalsmeers Har-
monie doet niet meer, zoals vroeger, 
mee aan concoursen, maar heeft 
gekozen om vooral plaatselijk con-
certen te geven en activiteiten op 
te luisteren. Een keer per jaar wordt 
getrakteerd op een donateurcon-
cert en vaste prik inmiddels is het 
nieuwjaarsconcert. Onlangs was 
Aalsmeers Harmonie nog te zien en 
te horen bij de opening van de Wa-
terwolftunnel van de nieuwe N201 
en aanstaande zaterdag 11 mei ma-
ken de heren en dames hun muzi-
kale opwachting tijdens de gerani-
ummarkt in het centrum. 
Het maakt de Harmonie overigens 
niet uit om wat voor een soort op-
treden het gaat, altijd draait het om 
de performance. Elk optreden moet 
perfect gaan en daar wordt hard 
voor gerepeteerd, zowel in orkest-
verband als in groepsverband (par-
tij-repetities). Ook qua kleding wor-
den afspraken gemaakt. Vroeger 
werd in uniform opgetreden, maar 
tegenwoordig is de kleding zwart. 
De heren dragen een pak en de da-
mes kleden zich ook in het zwart, 
naar keuze een rok of een broek. Bij 
bijzondere concerten zorgen de da-
mes voor een kleuraccent. 

“Klarinet mijn ding”
Tini Man is al 65 jaar lid van 
Aalsmeers Harmonie. Ze is niet het 
oudste lid, zoals ze vertelt, maar wel 
het langste bij de vereniging. Oud-
ste lid is Jan Kaslander, die een paar 
jaar geleden weer is komen blazen 
bij de Harmonie. Vooralsnog komt 
‘stoppen’ niet in het woordenboek 
van Tini Man voor. “Het is nog al-
tijd heel gezellig. Vroeger gingen we 
vaker naar concoursen met de Har-
monie, maar ook onderling was er 
een klik. Ik heb er zelfs mijn man le-
ren kennen. Nu geniet ik van de jon-
gere generatie en al hun verhalen. 
Het samen muziek maken, is gewel-
dig. De sfeer onderling is echt heel 
goed.” Tini leerde het klarinetspe-
len van haar vader, ook hij was al 
jong klarinettist bij Aalsmeers Har-
monie. Haar broer speelde trombo-
ne, maar was minder gecharmeerd 
van het verenigingsleven en haakte 
uiteindelijk af. “Jammer, hij was een 
goede muzikant, vertelt Tini. Een an-
der instrument dan klarinet heeft zij 
nooit ter hand genomen. “Ook niet 
geambieerd”, vervolgt ze haar ver-
haal. “De klarinet was en is mijn 
ding.” 

Bestuurlijke inzet
In 1969 overleed de vader van Tini 
en voor haar was dit de reden om 
zich ook bestuurlijk voor Aalsmeers 
Harmonie in te gaan zetten. In totaal 
heeft zij 26 jaar in het bestuur geze-
ten, onder andere als secretaris en 
vanaf 1997 twaalf jaar als voorzitter. 
Inmiddels heeft zij haar bestuurlijke 
beslommeringen overgedragen aan 
de nieuwe generatie. De viering van 
het 100 jarig bestaan in juni kan Tini 
als een van de eerste keren strikt 
als muzikant gaan beleven. “Heer-
lijk, dat is jaren anders geweest. 
Toen moest ik van alles regelen. Nu 
bemoei ik me nergens meer mee.” 
Aalsmeers Harmonie is qua leden-
bestand al jaren stabiel. Gemid-
deld bestaat de vereniging uit rond 
de vijftig muzikanten. De leden ko-

Er wordt door de leden van Aalsmeers Harmonie hard gerepeteerd voor het 
jubileumconcert op 8 juni. Op de eerste rij, geheel links, Tini Man op klarinet.

Twaalf clubs aangemeld voor deel opbrengst: 

Kudelstaartse veiling wordt 
zaterdag groot feest!
Kudelstaart - De kavellijst voor za-
terdagavond meldde 300 kavels die 
onder de hamers van veilingmees-
ters Gert Ubink en Dick Venema ko-
men. Maar afgelopen week kwa-
men daar toch nog weer een tien-
tal mooie producten en diensten bij. 
Zaterdagavond 11 mei aanstaande 
begint de dertiende Kudelstaartse 
veiling om 20.00 uur in het Dorps-
huis. Het belooft weer een groot 
feest te worden, met onder meer een 
optreden van Rick van der Kroon en 
als surprise de komst van een ‘mys-

tery guest’. Nadat de banieren voor 
Koninginnedag waren weggehaald, 
konden op 1 mei aan de randen van 
het dorp de spandoeken voor de 
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart 
worden opgehangen. Er komt zater-
dagavond een vrijwel compleet alfa-
bet aan producten en diensten on-
der de hamer: van splinternieuwe 
Amb8-routes, via barbecueset, cac-
tussen, digitale camera, etentjes, 
fietskaarthouder, gitaar, huistaxatie, 
kappersbon, lantaarn, multi-schuur-
machine, nagelbehandeling, oldti-

Ook op het dorpshuis wordt de aandacht gevestigd op de Kudelstaartse vei-
ling. Arie Stolwijk en Hans Splinter hingen tevens aan de randen van het dorp 
spandoeken op.

mer rit, paling, rijsttafel, Sinterklaas 
en Zwarte Piet (zowel in Kudelstaart 
als in Aalsmeer), tosti-apparaat, VIP 
dag zeilregatta, winterset auto tot 
een zeiltocht voor zes personen. 
Alle kavels staan vermeld op de ka-
vellijst, die vooraf online kan worden 
geraadpleegd op www.kudelstaart.
com. Bovendien zullen bij de ingang 
voor bezoekers van het dorpshuis 
nog zo’n honderd afgedrukte ka-
vellijsten verkrijgbaar zijn. Elders in 
deze krant treft u een speciaal ka-
tern aan met de kavellijst. ‘Zeven-
tig bossen rozen voor jou!’ Die knip-
oog naar Toon Hermans maakt Eppo 
Buskermolen die de kavels heeft sa-
mengesteld. Ofwel alleen of in com-
binatie met andere voorwerpen, ko-
men zeventig bossen rozen onder 
de hamer. Daar bestaat altijd veel 
belangstelling voor, omdat de vei-
ling doorloopt tot in de kleine uur-
tjes van zondag: Moederdag! Met 
zo’n bos kun je als man dus goed 
thuiskomen. Wel even opletten, 
want de eerste komt al bij nummer 7 
aan bod en de laatste gaat weg on-
der nummer 307. Voor de kinderen 
komt speelgoed langs in de vorm 
van puzzels, goocheldozen, muziek-
kabouters, een heuse kindertrac-
tor en een zeer ruim konijnenon-
derkomen (het woord hok past hier 
niet), aangeboden door mede-Ku-
delstaarter André van Duin. Er komt 
zelfs een kubieke meter speelzand 
onder de hamer! Kudelstaart voor 
Kudelstaart is er voor alle genera-
ties en voor de opbrengsten komen 
alle Kudelstaartse clubs in aanmer-
king. 
Inmiddels hebben zich al twaalf 
clubs aangemeld om mee te dingen 
naar een bijdrage uit de veiling van 
zaterdag.

Veel animo ‘voor
Adres onbekend’

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 4 
mei werd in de doopsgezinde kerk 
het stuk ‘Adres onbekend’ opgevoerd 
door toneelgroep Cabaal. De voorstel-
ling ging over twee vrienden, een Jood 
en een Duitser. De twee zijn kunst-
handelaars en hebben een bloeiende 
galerie opgezet in San Francisco. De 
opkomst van het Nazisme in de loop 
der jaren wordt de tragische spelbre-
ker. Een indrukwekkende voorstelling, 
die zeer goed paste rond 4 mei. De 
animo was overigens goed. Een grote 
groep inwoners was naar de voorstel-
ling gekomen. 
Foto: www.kicksfotos.nl. Momenten van bezinning bij 

4 mei herdenking in Oost
Aalsmeer - Bij het pas geplaats-
te Crash Monument konden de be-
woners uit Aalsmeer Oost voor het 
eerst gezamenlijk de tweede we-
reldoorlog doden herdenken. Wel-
zijnswerker Frans Huijbrecht organi-
seerde met de wijkraad een waardi-
ge bijeenkomst waar opvallend veel 
jeugd bij aanwezig was. Bijzonder 
was de komst van oorlogsveteraan 
Rijk van Beek die vanuit het oosten 
des lands naar Aalsmeer was ge-
komen. Zichtbaar ontroerd luister-
de hij naar het kleine concert ge-
geven door Christelijke Muziekver-

eniging Sursum Corda. De elf jarige 
Thorsten Lohuis las een gedeelte-
lijk zelf gemaakt gedicht voor. ‘Twee 
minuten stilte zijn niet genoeg’. Na-
mens de gemeente sprak Robert 
van Rijn enige woorden. ‘Rekening 
houden met elkaar om in vrijheid 
te kunnen leven.’ Na de twee minu-
ten van bezinning legden wethou-
der Gert Jan van der Hoeven en ge-
meenteraadslid Van Rijn een krans, 
ook de wijkraad legde bloemen bij 
het monument dat bij de aanwezige 
bewoners veel lof oogstte. 
Janna van Zon

Mooie opkomst herdenking 
bij propeller in Kudelstaart
Kudelstaart – De dodenherden-
king van 4 mei kende in Kudelstaart 
ook dit jaar een mooie opkomst. 
Niet alleen bij het propellermonu-
ment kwamen inwoners bijeen om 
te gedenken, maar ook langs de wa-
terkant keken mensen toe. Ze zul-
len niet de woorden van de spre-
kers hebben gehoord, maar wilden 
op hun manier toch ‘samen’ stil-
staan bij de gevallenen uit de Twee-
de Wereldoorlog. Samen stilstaan 
bij slachtoffers, maar ook samen 
stilstaan bij vrede en vrijheid. ‘Vrij-
heid spreek je af’ was dan ook het 

thema van de herdenking dit jaar en 
dat werd door drie basisschoolleer-
lingen treffend in een gedicht weer-
gegeven. Ook was er een aandach-
tig oor voor Danny Tol, die namens 
de gemeenteraad over het belang 
van vrijheid sprak. Een lawaai ma-
kend vliegtuig deed geen afbreuk 
aan zijn woorden. 
Gelukkig was het na deze onder-
breking rustig, vredig bijna, en werd 
met de Last Post, uitgevoerd door 
Flora, de traditionele twee minuten 
stilte in acht genomen. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Namens de gemeente woonden AB-lid Danny Tol en wethouder Ad Verburg 
de bijeenkomst bij.

“Vrijheid spreek je af” 
Aalsmeer - Drie herdenkingsmo-
menten vonden zaterdag 4 mei in 
de gemeente plaats. De officiële ge-
meentelijke dodenherdenking vond 
plaats bij het monument in het ge-
meentehuis op het Raadhuisplein. 
Voor deze herdenking werd een 
dienst gehouden in de Karmelkerk. 
Beide plechtigheden zijn door ve-
le inwoners bezocht. Waarnemend 
burgemeester Theo van Eijk woon-
de de dienst bij en leidde de her-
denking op het plein. 
De burgemeester hield een toe-
spraak, herinnerde aan de ver-
schrikkingen tijdens de oorlog en 
gaf aan dat vrijheid belangrijk is: 
“Vrijheid spreek je met elkaar af.” 
Door leerlingen van de Jozefschool 
werden gedichten voorgelezen en 
de muziek werd verzorgd door het 
show- en jachthoornkorps. Door 
een trompettist werd de twee mi-

nuut stilte aangekondigd. Het was 
muisstil op het Plein. De stilte werd 
doorbroken door het spelen van het 
Wilhelmus en het loslaten van wit-
te duiven. Vervolgens werd de eer-
ste krans bij het monument gehan-
gen door burgemeester Van Eijk en 
nestor van de raad, Jan van der Ja-
gt. De tweede door dames van de 
Vrouwenraad en de derde door leer-
lingen van de Jozefschool. Daarna 
was er gelegenheid voor belang-
stellenden om bloemen bij het mo-
nument te leggen en eer en respect 
te tonen aan de elf Aalsmeerders 
die het leven is ontnomen in de oor-
log. Uiteraard hing de vlag halfstok. 
Het was een mooie herdenking, die 
in goede banen geleid werd door le-
den van scoutinggroep Wiol & Wil-
lem Barendsz. 

Foto: Jacqueline Kristelijn

De herdenking bij het Raadhuisplein. 

Herdenkingsgedicht van 
Eline, Bodhi en Ramon
Kudelstaart – Helaas is tijdens de herdenking van de gevallenen zaterdag 
4 mei bij het propellormonument in Kudelstaart iets misgegaan. Een drie-
tal kinderen had een gedicht willen voordragen, maar door een fout in het 
draaiboek kwamen Eline, Bodhi en Ramon niet aan bod tijdens het officië-
le ‘spreek’gedeelte. De Dorpsraad Kudelstaart, organisator van de herden-
king, betreurt de gang van zaken en biedt de drie jongeren excuses aan. 
Hierbij hun gedicht:

De Tweede Wereldoorlog
Het was een koude vorstige nacht
Ik hoorde vliegtuigen, misschien is het de Duitse luchtmacht
Ik keek geschrokken op en liep naar het raam
Toen ik daar zat voelde ik me heel eenzaam
Ineens hoorde ik bommen, ver van ons vandaan
Mam, laten we voor de zekerheid naar de kelder gaan
Na 5 dagen hoorden we het nieuws, we waren bezet
De Duitsers veranderden de wet

Mijn ouders besloten dat wij moesten onderduiken
Het maakte niet uit waar, achter kasten of in geheime luiken
We zaten op zolder, ik keek door het raampje en voelde me erg bang
Want toe ik keek, zag ik een Duitse aanhang
Ze joegen veel joden uit hun huizen en ze moesten naar kampen

Ook kwamen de Duitsers naar ons huis
Ik voelde me niet meer veilig thuis
De deur werd ingetrapt en ze kwamen naar binnen
Zullen wij de Duitsers ooit overwinnen?
Ze haalden alles overhoop en stormden de trap op
Ineens gaf iemand de deur van de zolder een keiharde schop
De Duitsers kwamen naar binnen en hielden mij stevig vast
Ze hadden ons gevonden op zolder, achter de kast
We werden opgepakt en vervoerd naar het oosten
Wie kan mij nu nog troosten?
Een NSB’er heeft ons verraden
Nu zit ik hier door hem opgesloten tussen de prikkeldraden
Ik wist niet meer hoe lang ik zou leven
Mijn hart had het bijna begeven
Opeens kwamen de bevrijders, ze gingen ons bevrijden
Na 5 jaar hoefden we niet meer pijn te lijden
5 jaar waren we onderdrukt
Maar het plan van de Duitsers is wel mislukt

Op 4 mei herdenken we de doden, dat doen we achter alle deuren
En dan zeggen we dat dit nooit meer mag gebeuren
Op 5 mei vieren we onze vrijheid
En nu zeg ik jullie gedag en nemen we afscheid 

men niet alleen uit Aalsmeer, maar 
ook uit de regio. De leeftijd van alle 
muzikanten kan wel opvallend ge-
noemd worden. Tini legt uit: “Vroe-
ger werd het spelen bij de Harmo-
nie doorgegeven van (groot)ou-
ders op kinderen en dit gebeurt nog 
wel, maar minder. De meeste le-
den zijn tussen de twintig en veertig 
jaar, daarna volgt even niets tot het 
groepje muzikanten van 60 tot 85 
jaar.” De dames bij de Harmonie be-
spelen over het algemeen de hobo, 
fluit en klarinet, de mannen nemen 
het koperwerk (trompet, trombo-
ne en bas) voor rekening en al 100 
jaar wordt het slagwerk bespeeld 
door een man. De dames hebben 
qua aantal overigens de overhand 
bij Aalsmeers Harmonie, maar niet 
ruim. Het is nipt. “De samenstelling 
wat betreft het soort instrumenten 
is momenteel heel goed”, vervolgt 
Tini. “De bezetting bepaalt veelal de 
muziekkeuze en alles klopt nu. We 
kunnen heel veel soorten muziek 
ten gehore brengen.” 

Met Karin Bloemen
Vroeger werd vooral veel klassiek 
werk ten gehore gebracht en dit 
heeft volgens Tini vooral te maken 
met het feit dat er niet zoveel ori-
gineel geschreven muziek bestond 
voor Harmonie en Fanfare. Nu kan 
een ruime keuze gemaakt worden 
en staan aanstaande 8 juni ook be-
kende songs en muziek uit musicals 
en films op het programma. Het be-
looft een gevarieerd concert te wor-
den met tevens een optreden van 
Karin Bloemen. De zangeres ver-
zorgt een eigen programma, maar 
is ook te zien en te horen met be-
geleiding van Aalsmeers Harmonie. 
Voor het jubileumconcert met the-
ma ‘Vier het met Bloemen’ zijn nog 
kaarten a 25 euro per stuk te koop 
bij de leden, via de website en in Het 
Boekhuis in de Zijdstraat. Er gaat 
een cd-opname gemaakt worden. 
Aalsmeers Harmonie staat sinds 
2005 onder leiding van dirigent Ma-
ron Teerds, tevens trombonespeler. 
Voor Tini Man is het 100 jarig be-
staan overigens alweer het vierde 
jubileum van Aalsmeers Harmonie 
dat zij mag gaan vieren. 
De eerste keer heeft zij op wel een 
heel bijzondere wijze en vast niet 
heel bewust meegemaakt: Ze kwam 
namelijk op 4 juni, de dag van de 
viering van het 25 jarig bestaan, 
ter wereld. Dit moet wel een teken 
zijn geweest om de vereniging voor 
eeuwig in het hart te sluiten! En-
thousiast geworden? 
Ga het concert (aanvang 20.00 uur) 
bijwonen en wie hierna ook in ver-
enigingsverband muziek wil gaan 
maken, is welkom bij Aalsmeers 
Harmonie. Vooral slagwerkers wor-
den met open armen ontvan-
gen! Kijk voor meer informatie op  
www.aalsmeersharmonie.nl.

Door Jacqueline Kristelijn

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden ge-
zellig gekaart in het Dorpshuis. Ieder-
een die zin heeft in een avondje kla-
verjassen, is welkom. Vanaf 20.00 uur 
worden de kaarten verdeeld. Het kla-
verjassen op 1 mei is gewonnen door 
Toon van Es met 5866 punten, op twee 
Marco van der Jagt met 5236 punten 
en op drie Hannie Houthuijs met 5203 
punten. De poedelprijs was deze week 
voor Ria van ‘t Schip met 3387 punten.
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Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zon-
dag 12 mei weer een vogelbeurs. 
Ook de laatste van dit seizoen 
wordt gehouden in het gebouw 
van voetbalvereniging SCW aan 
het Konnetlaantje. Belangstellen-
den zijn welkom tussen 9.30 en 
13.30 uur. Voor 50 eurocent kan 
iedereen naar binnen, kinderen 
onder de tien met begeleiding 
hebben gratis toegang. De Rij-
senvogel heeft weer betrouwbare 
handelaren uitgenodigd met een 
grote variatie aan tropische vo-

gels en diverse soorten grote en 
kleine parkieten. Ook bieden de 
leden van de vereniging vogels te 
koop aan. Ook niet leden mogen 
hun vogels te koop aanbieden op 
deze beurs. Ondervindt u proble-
men met het kweken van vogels, 
of wilt u ook met deze hobby be-
ginnen? Dan kunt u altijd terecht 
bij de leden van de vereniging. 

Op de beurs worden bovendien 
diverse soorten vogelvoer en vo-
gelaccessoires te koop aangebo-
den.

Uitreiking Groei en Bloei
Boeket van het jaar voor 
vrijwilliger Jos Hooijman
Aalsmeer - Ook dit jaar gaat Groei 
en Bloei een bijzonder boeket uit-
reiken aan een vrijwilliger tijdens de 
geraniummarkt aanstaande zater-
dag 11 mei. Dit jaar worden de bloe-
men overhandigd aan Jos Hooijman. 
Hij is vele jaren actief betrokken bij 
de hartstichting, verzorgt de bij-
enstal op de Historische Tuin waar 
hij ook als nodig is een rondleiding 
verzorgt. Rondom het ouderen cen-
trum Kloosterhof, waarvan hij ook 
bestuurslid is geweest, ziet hij erop 
toe dat de tuin er altijd netjes uitziet. 
Bovendien onderhoudt hij de tuinen 

van de Cliatishof met een groep-
je vrijwilligers. Via de ‘vrienden van’ 
is een rolstoel-bakfiets aangeschaft 
en wil er een oudere ergens heen 
dan is het onder andere Jos die dit 
met veel plezier verzorgt. Verder is 
Jos actief in de RK parochie, is hij 
betrokken bij de organisatie van de 
ouderendag in het gemeentehuis en 
is inzetbaar om mensen naar de Ro-
de Kruis activiteiten te brengen. Het 
zal voor iedereen duidelijk zijn: Jos 
Hooijman komt zeker in aanmerking 
om het bijzondere Groei en Bloei 
boeket uitgereikt te krijgen! 

Radio Aalsmeer nieuwe studio
Aalsmeer - Zaterdag 27 april om 
9.00 uur werd het eerste live pro-
gramma verzorgd vanuit de nieu-
we studio van Radio Aalsmeer in 
de Crown Business Studios. Na een 
aantal dagen (en nachten) hard 
werken, is het de technici van de lo-
kale omroep gelukt alles op tijd wer-
kend te krijgen en is de overgang 
vrijwel naadloos verlopen. Een ware 
topprestatie! Radio Aalsmeer heeft 
jaren vanuit haar studio op de zol-
der van het Stommeerkwartier uit-
gezonden. 
De financiële druk op de begro-
ting door de huur en energielasten 
van de ruimte aan de Baccarastraat 
werd echter te hoog. Het bestuur 
van de Stichting Lokale Omroep 
Aalsmeer was derhalve genood-
zaakt naar een oplossing te zoe-
ken en is gaan uitkijken naar een 
andere studioruimte. Het bestuur 
zocht contact met Crown Business 
Studio’s en na diverse gesprekken 
kwamen beide partijen tot de con-
clusie dat huisvesting van de lokale 
omroep in de TV Studios een waar-
devolle aanvulling kon zijn. In over-
leg werd gekozen voor een prach-
tige zichtlocatie in de grote hal van 
Crown. Een bijkomend voordeel van 
deze nieuwe ruimte is dat deze nu 

volledig toegankelijk is voor minder-
validen. Ongeveer 4 weken geleden 
is de verbouwing van een voormali-
ge winkelruimte in de Crown Busi-
ness Studios gestart. Een voorma-
lige winkelruimte werd geheel ver-
bouwd tot een mooie studioruim-
te. Daarnaast is er een keuken, 
een kantoor en redactieruimte en 
een kleine opslag. Binnen een kor-
te tijdsbestek is er enorm veel werk 
verricht, kortom een topprestatie. 
Na de verbouwing door het bouw-
bedrijf van Crown is er een schit-
terend nieuw radiomeubel op maat 
gemaakt door specialisten Arie en 
Kees van der Schilden. Daarna zijn 
de technici, allemaal vrijwilligers van 
de lokale omroep, aan het werk ge-
gaan. Binnen een zeer korte periode 
is een super mooie en moderne stu-
dio neergezet. Vrijwel probleemloos 
is afgelopen zaterdag de eerste uit-
zending gestart. Voor sommige pro-
grammamakers misschien wat on-
wennig in het begin, maar al snel zal 
Radio Aalsmeer weer als vanouds 
klinken! Radio Aalsmeer zendt da-
gelijks uit via de ether op 105.9 FM 
en via de kabel op 99.0 FM en is ook 
te beluisteren via internet: www.ra-
dioaalsmeer.nl. Het nieuwe bezoek-
adres is Van Cleefkade 15.

De nieuwe studio van Radio Aalsmeer, met op de achtergrond alvast een 
sneakpreview van het nieuw te voeren logo.

Maarten van Rossem 
opinieert en relativeert!
Aalsmeer - Op iedere stoel in de 
bovenzaal van de Oude veiling lag 
op de eerste dag van de maand mei 
een folder met daarop de werven-
de tekst: Links, rechts, vriend en vij-
and, Maarten pakt uit. En uitpakken 
deed Maarten van Rossem! Op uit-
nodiging van de Partij van de Ar-
beid afdeling Aalsmeer, Amstelveen 
en Uithoorn kwam op de dag van de 
Arbeid historicus Maarten van Ros-
sem de actualiteiten bespreken met 
een geïnteresseerd publiek dat met 
grote belangstelling op deze avond 
was afgekomen. Het is werkelijk ge-
weldig hoe deze meesterverteller 
belangrijke en ingewikkelde items 
als economie, duurzaamheid, ille-
galiteit, de verzorgingsstaat op een 
heldere en humorvolle wijze uiteen 
weet te zetten. Van Rossem lijkt voor 
het podium geboren. Op een onna-
volgbare wijze weet hij een aantal 
politici en hun partij feilloos te ka-
rakteriseren. Zo krijgt de ouderen-
partij er behoorlijk van langs en ook 
Groen Links wordt niet gespaard. De 
minister president Mark Rutte wordt 
eveneens op de hak genomen en de 
wietpas, zoals voorgesteld door mi-
nister Ivo Opstelten, vrolijk onderuit 
gehaald. Dat hij geen fan was van 
Maxim Verhagen steekt hij niet on-
der stoelen of banken. In een razend 
tempo, soms van de hak op de tak 
springend, maar altijd weer terug 
komend op het onderwerp, wordt 
de huidige regering op zo een gees-
tige wijze onder de loep gelegd, dat 
hij vele lachers op zijn op zijn hand 
krijgt. Maar laat er geen enkel mis-
verstand over bestaan. Van Rossem 
mag zo nu en dan ironisch overko-
men, wat hij zegt snijdt hout en no-

digt op zijn minst uit tot nadenken. 
“Geloof nooit wat economen zeg-
gen, zagen zij de kredietcrisis aan-
komen? Neen! Geloof geen enke-
le voorspelling binnen vijf jaar, laat 
staan tien jaar valt er niets te voor-
spellen. Het zal altijd anders uitpak-
ken dan wij denken dat het uitpakt.”
Polderaar
Van Rossem bekent dat hij meer 
een polderaar is. Liever iemand 
van pappen en nathouden. “Con-
frontatie levert niets op. De afge-
lopen tien jaar is er te veel gecon-
fronteerd. Niet uitruilen, maar com-
promissen zoeken.” Dat hij zich zor-
gen maakt over de toekomst van 
onze verzorgingsstaat staaft hij met 
een aantal voorbeelden van nabij. 
“Het gaat mij zeer aan het hart, ie-
dereen krijgt op den duur te maken 
met noodzakelijke hulp. Leg helder 
uit waar je voor staat, wat je wilt, 
maak het zo concreet mogelijk, des-
noods met de prijzen erbij. Hoe con-
creter hoe beter. Dan wordt het be-
grepen en haal je veel onzekerheid 
weg bij de bevolking. Een samen-
leving meet je af aan het geluk van 
de mens.” De PvdA staat bepaald 
niet bekend als een partij waar hu-
mor hoog in het vaandel staat. Maar 
op deze eerste meidag werd aange-
toond dat humor ook thuis hoort in 
de politiek. Bovendien kondigde de 
energieke en inspirerende voorzit-
ter Auke Ham aan dat de PvdA in 
de toekomst meer van deze midda-
gen gaat organiseren. Wanneer de-
ze dan ook weer opgeluisterd wor-
den door zangeres Saskia Veenswijk 
en gitarist Michel de Wit, dan ziet de 
toekomst er rooskleurig uit.
Janna van Zon

Vrijdag ondertekening convenant
Krachtenbundeling Crash en 
de Aircraft Recovery Group
Aalsmeerderbrug - De stichting 
Aircraft Recovery Group 1940-1945 
(ARG) en de stichting Crash ’40-’45 
gaan de krachten bundelen en nau-
wer samenwerken. Om deze nieuwe 
samenwerking te bekrachtigen, on-
dertekenen de stichtingsvoorzitters 
vrijdagmiddag 10 mei in Fort Veld-
huis een convenant. ARG en Crash 
hebben dezelfde doelstellingen en 
staan op het standpunt dat deze 
doelstellingen door samenwerking 
beter te realiseren zijn. In de afgelo-
pen maanden is al op verschillende 
manieren informeel inhoud gegeven 
aan de samenwerking en hebben 
beide vrijwilligersgroepen kennis 
met elkaar gemaakt. Met de onder-
tekening van het convenant wordt 
een officieel tintje gegeven aan deze 
belangrijke stap waarmee meer dan 
50 jaar kennis en ervaring wordt ge-
bundeld. Een van de gevolgen van de 
samenwerking is dat donateurs van 
de beide stichtingen door hun do-
nateurschap toegang hebben tot het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-’45 in het Fort bij Aalsmeer 
in Aalsmeerderbrug en het Lucht-
oorlogmuseum Fort bij Veldhuis 
bij Heemskerk. Ook wordt gewerkt 
aan het opzetten van een auto/mo-
torrit tussen de musea, waarbij alle 
tussengelegen monumenten op het 
gebied van de luchtoorlog worden 
aangedaan. Vroeger was er nog wel 
eens controverse tussen groepen die 
onderzoek deden naar neergescho-
ten vliegtuigen uit de Tweede We-
reldoorlog terwijl zij hetzelfde doel 
nastreefden; zowel het doen van on-

derzoek naar de luchtoorlog als het 
opsporen van vliegers die nog altijd 
als vermist te boek staan en te be-
werkstelligen dat zij een officieel en 
waardig graf krijgen. In de loop der 
jaren is de situatie echter veranderd. 
De betrekkingen en contacten zijn 
verbeterd. Een nauwe samenwer-
king tussen de twee stichtingen, die 
beide opereren in Noord-Holland en 
gebruik maken van een fort van de 
Stelling van Amsterdam, ligt dan ook 
voor de hand. Voor meer informatie 
over de musea kan gekeken worden 
op de websites. www.crash40- 45.nl 
en www.arg1940-1945.nl.

‘Prijsvideo’s’ bij Filmclub
Aalsmeer - Maandagavond 13 mei 
is er ter afsluiting van het clubsei-
zoen 2012 – 2013 bij de F&VA een 
bijzondere videoavond. Op de-
ze avond zullen videofilms vertoont 
worden die in de afgelopen 10 jaar 
op een clubfestival de Zilveren Ca-
mera hebben gewonnen. Het be-
looft weer een bijzondere interes-
sante clubavond te worden. Is men 
geïnteresseerd in videofilmen dan is 
deze avond zeer geschikt om eens 
kennis te maken mat de Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer. De F&VA is nog 
steeds op zoek naar nieuwe leden. 
Mensen die geïnteresseerd zijn in 
het filmen met een videocamera zijn 

van harte welkom op een van de ko-
mende clubavonden. Vooral het toe-
voegen van muziek of een titel tij-
dens het monteren op een PC van 
videoopnamen die gemaakt zijn met 
de nieuwste HD camera’s geven nog 
wel eens wat problemen. Op onze vi-
deoclub kan men altijd te rade gaan 
bij een van de deskundige cluble-
den. De clubavonden van de Film- 
en Videoclub Aalsmeer worden om 
de veertien dagen op de maandag-
avond gehouden in gebouw ’t Anker 
aan de Oosteinderweg 372a en be-
ginnen om 20.00 uur. Informatie over 
de F&VA via 023-5284564 of www.
videoclubaalsmeer.nl.

Zaterdag Nationale Molendag
De Leeuw en Stommeermolen 
gratis te bezichtigen 
Aalsmeer - Nationale Molendag 
wordt dit jaar gehouden op 11 en 12 
mei. In het hele land zetten molenaars 
van vele honderden molens de deu-
ren open voor het publiek. Ook Ko-
renmolen de Leeuw in de Zijdstraat 
en de poldermolen de Stommeermo-
len aan de Molenvliet doen mee aan 
dit evenement. Deze twee molens zijn 
alleen op zaterdag 11 mei open van 
9.30 tot 16.30 uur en zijn gratis te be-
zichtigen. Korenmolen ‘De Leeuw’ 
werd oorspronkelijk als grondzei-
ler (zonder stelling) rond 1720 ge-
bouwd op de plaats waar het hui-
dige gemeentehuis staat. De molen 
kwam daar in de plaats van een stan-
derdmolen, die in 1547 al bestond. Bij 
de bouw van het gemeentehuis is de 
fundering van deze molen terugge-
vonden. In het tegelwerk van de vloer 
van de Raadskelder is deze fundering 
uitgebeeld. Door uitbreiding van het 
dorp kreeg deze molen steeds meer 
last van windbelemmering. In 1863, 
nu dus precies 150 jaar geleden, is de 
molen daarom naar de Zijdstraat ver-
plaatst en daar op een hoge onder-
bouw gezet zodat de wieken boven 
de huizen uitstaken en zo voldoen-
de wind konden vangen. Dit jubile-
um wordt op 21 en 22 juni uitbundig 
in en rond De Leeuw gevierd. Daar-
naast is er een maal-marathon van 
150 uur vanaf zondag 16 juni 12.00 
uur tot en met zaterdag 22 juni 18.00 
uur waarbij De Leeuw non-stop, dag 
en nacht, zal draaien tot het einde 
van het jubileumfeest. Het Stommeer 
is in 1650 drooggemalen door twee 
vijzelmolens. Toen het meer een-
maal droog was gevallen hoefden al-
leen de gevallen regen en het zoge-
naamde kwelwater (dat is opkomend 
grondwater en water wat door de dij-
ken lekt) nog te worden weggemalen. 
Omdat één molen daarvoor genoeg 
bleek te zijn, werd de andere molen 
verkocht en afgebroken. De tweede 
molen werd op 4 december 1919 tij-

dens het malen door de bliksem ge-
troffen en ging vervolgens brandend 
en draaiend ten onder. Het polderbe-
stuur kocht daarop een in 1742 ge-
bouwde vijzelmolen van de Vriese-
koopsepolder. Deze molen stond aan 
de Drecht, niet ver van Bilderdam en 
werd gedemonteerd en per praam 
naar Aalsmeer gebracht. Op de fun-
dering van zijn voorganger is de mo-
len weer in elkaar gezet. Omdat de-
ze molen veel groter was dan zijn ver-
brande voorganger moesten hierbij 
wat kunstgrepen worden uitgehaald. 
Aalsmeer is hiermee aan de groot-
ste molen van de provincie Noord-
Holland gekomen. Het polderpeil van 
de Stommeerpolder ligt 5 meter on-
der de zeespiegel (NAP). De Stom-
meermolen is daarmee tevens de 
molen met de grootste opvoerhoog-
te. Op de foto die genomen is vanaf 
de molentocht is het hoogteverschil 
goed te zien. Zowel de korenmolen 
als de poldermolen zijn in Aalsmeer 
als werkend historisch werktuig be-
waard gebleven. Over de werking van 
de molen als werktuig kunnen de mo-
lenaars nog veel meer vertellen. Een 
bezoekje waard!

Vroeger bouwden men houten pramen…

Aluminium praam voor 
mannen ‘Dubbele Bojum’
Aalsmeer - Het was alweer 4 jaar 
geleden dat de mannen van de ‘Bo-
jum’ mee deden met de pramen-
race. Na twee keer de rode lantaarn 
gewonnen te hebben en diverse no-
minaties tot gezelligste en meest 
originele praam, met als hoogtepunt 
een op schaal gebouwde gele hum-
mer, was het mooi geweest. Wegens 
verbouwingen, baby’s en andere 
drukke bedoeningen namen ze de 
beslissing om hun zeer nette houten 
bok, die zij zelf uit Vinkeveen had-
den gehaald, en de erg goed lopen-
de Penta te verkopen. Maar na een 
paar jaar begon het weer te kriebe-
len en werden in korte tijd nieuwe 
plannen gesmeed. 
Eén van de origineelste echte 
Aalsmeerse houten pramen werd 
tot in detail opgemeten met touw-
tjes, gradenbogen en zelfs de stel-
ling van Pythagoras werd er op los 
gelaten om vervolgens alle maten 
tweedimensionaal op papier te krij-
gen. Na deze twee stappen werd de 
2D omgezet in driedimensionaal. De 
volgende stappen zijn in het diep-
ste geheim uitgevoerd en willen de 
mannen ook geheim houden. Uit-
eindelijk na een lang proces lag er 
tot tevredenheid een pallet met een 
stapel aluminium wat een praam 
moest gaan worden. Met hulp van 
zeer kundige vakmensen werden 
diverse onderdelen gevormd en kon 
er begonnen worden aan de daad-
werkelijke bouw. De mannen van 
de ‘Dubbele Bojum’ gingen voor 
top kwaliteit, dus speciaal uit Scot-
land werd de beste aluminiumlas-
ser uit Europa overgevlogen. Samen 
met hem kreeg hun praam lang-
zaam vorm en werd dit de eerste 

aluminium praam die op een ech-
te Aalsmeerse praam lijkt, volgens 
kenners van het eerste uur. Geen 
spantje is hetzelfde en alle onderde-
len passen op de millimeter nauw-
keurig. Het resultaat is verbluffend, 
wat een mooi exemplaar, zo een zie 
je zelden. Nee sterker, nog zo een 
bestaat niet. Na een rit op een aan-
hanger door Aalsmeer is de praam 
op ludieke wijze en onder grote 
belangstelling op Aalsmeers eer-
ste en echte helling, op de Helling 
in het dorp, te water gelaten. Uiter-
aard vloeide de champagne rijke-
lijk en kon er een eerste vaart ge-
maakt worden. Als een raket vloog 
het schip over het water. Toch gaan 

de mannen niet voor de snelheid. Ze 
willen de volle tijd benutten tijdens 
de mooiste race van het jaar en va-
ren op ‘het gemakkie’ naar de finish. 
Over het thema moet nog een keer 
uitgebreid vergaderd worden tijdens 
een tochtje over de Poel, maar het is 
gelukkig nog lang geen september. 
De mannen van de ‘Dubbele Bo-
jum’ willen iedereen bedanken die 
op wat voor manier dan ook met het 
tot stand komen van dit schitteren-
de schip heeft meegewerkt.

Bingomiddag in 
De Reede

Rijsenhout - Zaterdag 11 mei or-
ganiseert het bestuur van Zorgzaam 
Rijsenhout een gezellige bingomid-
dag in dorpshuis de Reede voor al 
haar donateurs en alle volwassenen 
uit Rijsenhout. Uit ervaring weten zij 
die altijd komen dat er naast mooie 
prijzen ook weer mooie planten en 
bloemen te winnen zijn. 
Ook wordt weer een goedgevulde 
boodschappenmand verloot. Ieder-
een kan hiervoor 1 lootje à 2 euro 
kopen. Vanaf 13.00 uur in iedereen 
welkom in het dorpshuis. De bingo 
begint om 13.30 uur. Verdere inlich-
tingen bij Monica Wies-Odijk: 0297-
348745.

De jubilarissen van ACOV. Dirk van Leeuwen en Marrie Dannijs ontbreken.

Zes jubilarissen bij ACOV
Aalsmeer - Tijdens de jaarvergade-
ring van Aalsmeers Christelijke Ora-
toriumvereniging (ACOV) op 2 mei 
was iets heel speciaals te vieren. Er 
waren maar liefst zes jubilarissen: 
Dirk van Leeuwen, Lize Rinkema en 
Nelleke Grebe zijn elk alweer 25 jaar 
lid, Marrie Dannijs en Tom Stoof ma-
ken zelfs al 40 jaar deel uit van het 

koor en Paula Broer komt al 50 jaar 
trouw naar de repetities. Met bloe-
men, een oorkonde en een cadeau-
bon werden zij in het zonnetje gezet.
De ACOV is druk bezig met het in-
studeren van onder andere het Re-
quiem van Fauré, dat op 17 novem-
ber in de Open Hofkerk zal worden 
uitgevoerd. Meer info: www.acov.nl.







Heel veel moederdagcadeau’s

Jouw Fairtrade moment 
in de Wereldwinkel
Aalsmeer - Zaterdag 11 mei wordt 
wereldwijd aandacht gevraagd voor 
het belang van eerlijke handel voor 
miljoenen boeren in ontwikkelings-
landen. Dit jaar is het thema van 
World Fair Trade Day  ‘Jouw fairtrade 
moment’. Ontbijt, borrel of lunch, op 
elk moment van de dag kun je ge-
bruik maken van een fairtrade pro-
duct. Op zaterdag 11 mei staat de 
Wereldwinkel op de braderie in de 
Zijdstraat waar een fairtrade sapje 
geproefd kan worden. Kom langs bij 
de kraam of in de winkel voor een 
gratis recept en doe inspiratie op 
voor een heerlijke fairtrade maaltijd! 
Ook voor een moederdagcadeau is 
de Wereldwinkel het juiste adres. 
Een zilveren sieraad uit Mexico, een 
kleurrijke zijden shawl uit India of 
een trendy shopper uit Senegal. 

Met een cadeau uit de Wereldwin-
kel verras je niet alleen je vrouw of 
moeder, maar lever je tegelijkertijd 
een bijdrage aan de ontwikkeling 
van vrouwen in de derde wereld. De 
Wereldwinkels stellen aan hun im-
porteurs de eis, dat zij in contac-
ten met producenten de positie van 
vrouwen serieus aan de orde stellen. 
Vrouwen verdienen onze steun om-
dat zij in de handel een kwetsbare 

rol spelen. De armoede onder vrou-
wen in ontwikkelingslanden is gro-
ter dan die onder mannen. Fairtrade 
biedt vrouwen perspectief op een 
betere toekomst. Koop je een ca-
deau in de Wereldwinkel, dan draag 
je daaraan bij. Speciaal voor Moe-
derdag verkoopt de Wereldwinkel 
een mooie geschenkdoos met vier 
heerlijke smaken kruidenthee. Zo 
genieten alle mama’s in Nederland 
van een fairtrade verwenmoment en 
helpen zij de wereld een beetje be-
ter te maken. De Wereldwinkel is dé 
fairtrade cadeauwinkel van Neder-
land. Met de verkoop van fairtrade 
producten investeert de Wereldwin-
kel in een leefbare wereld voor ie-
dereen. Elk product uit het assor-
timent is met zorg en volgens fair-
trade criteria geproduceerd en in-
gekocht. Ondernemers in ontwikke-
lingslanden krijgen op deze manier 
toegang tot de Europese markt en 
daarmee de kans een beter bestaan 
op te bouwen. De Wereldwinkels in 
Nederland maken hiermee duidelijk 
dat het in de wereld ook anders kan. 
Dat armoede wél bestreden kan 
worden. De Wereldwinkel Aalsmeer 
is gevestigd in de Zijdstraat 15. Voor 
meer informatie www.wereldwinke-
laalsmeer.nl.

Geraniummarkt en braderie 
zaterdag in het Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 11 mei 
wordt op het Raadhuisplein de jaar-
lijkse geraniummarkt gehouden en 
vindt in de Zijdstraat een brade-
rie plaats. De geraniummarkt en 
de braderie duren van 9.00 tot 17.00 
uur. Woont u in Aalsmeer dan kunt 
u op de fiets komen, want de Kika 
Koeriers brengen uw aankopen te-
gen een kleine vergoeding thuis of 
naar de parkeergarage.  Vanwe-
ge een verbouwing in het gemeen-
tehuis is de indeling van de gera-
niummarkt dit jaar iets anders dan 
gebruikelijk. Onder het toezicht oog 
van het beeld van Flora, godin van 
de lente en de bloemen dat op een 
tien meter hoge sokkel staat voor 
het gemeentehuis, wordt op het ge-
hele Raadhuisplein de geranium-
markt georganiseerd door de afde-
ling Aalsmeer van de KMTP. Twintig 
kwekers en bedrijven bieden diver-
se producten aan voor de tuin zo-
als verschillende eenjarige en vas-
te planten, siergrassen en knollen. 
Dit jaar is er ook weer een ruilmarkt 
voor al uw teveel gezaaide planten 
bij de stand van de KMTP. Ook de 
Historische Tuin is natuurlijk aanwe-
zig met hun prachtige planten die 
aangevoerd worden per praam. Bij 
goed weer verzorgt Aalsmeers Har-
monie rond 12.00 uur het traditione-
le concert. 
Voor inlichtingen over de Geranium-
markt: tel. 06-29550604. In de Zijd-
straat wordt net als voorgaande ja-
ren een uitgebreide braderie gehou-
den. Naar verwachting staan onge-
veer tachtig kramen opgesteld in 
de Zijdstraat, Punterstraat en op 
het Molenplein. Op de markt on-
der andere kleding, sieraden, kra-
len, horloges, portemonnees, boe-
ken, snoep en ander lekkers. Naast 
de vele standwerkers zijn ook win-
keliers en verenigingen vertegen-
woordigd met een kraam. Bij de di-
verse horecazaken in het centrum 
zijn voldoende mogelijkheden voor 
een drankje en allerlei lekkernijen. 
Om 13.30 uur verzorgt Aalsmeers 

Mannenkoor Con Amore een con-
cert op het plein voor de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat. Op het 
Molenplein kunnen bezoekers hun 
cadeaus voor moeder op vertoon 
van een kassabon tussen 10.00 en 
16.00 uur feestelijk laten inpakken 
door de Meer Aalsmeer inpakser-
vice. 

Gratis parkeren 
Voor wie met de auto komt: de We-
teringstraat en Punterstraat zijn 
vanwege de braderie afgesloten. 
Het Praamplein is dus alleen bereik-
baar via de Uiterweg en de Dorps-
straat. Naast het Praamplein en het 
Drie Kolommenplein (denk aan uw 
blauwe schijf) kan ook de hele dag 
gratis geparkeerd worden in de par-
keergarage van Crown Business 
Studio’s aan de Van Cleeffkade. De 
inrijkaart kan bij de receptie van de 
parkeergarage gratis omgewisseld 
worden voor een uitrijkaart. Komt 
u met de boot? Dan kunt u aanme-
ren aan het Praamplein dat bereik-
baar is vanaf de Ringvaart bij Zorg-
centrum Aelsmeer of aan de Kolen-
haven, achter watersportvereniging 
Nieuwe Meer. Wie onder de Capa-
nebrug (doorvaarthoogte 1.10 me-
ter) op de Stationsweg past, kan 
vanaf de Kolenhaven zelfs doorva-
ren naar het Stokkeland bij het ge-
meentehuis.

Kika Kinderkankerfonds!
Bij de Kika stand op de geranium-
markt staan de Kika Koeriers de he-
le dag klaar om aankopen per bak-
fiets naar de auto in de parkeerga-
rage van Crown Studio’s te bren-
gen. U betaalt hiervoor 2 euro ver-
goeding. Woont u in het Aalsmeer 
Centrum, Zuid of in de Hornmeer? 
Laat de auto dan maar thuis, want 
de Kika Koeriers brengen voor 3 eu-
ro uw aankopen helemaal thuis. Al-
le opbrengsten van de Kika Koeriers 
zijn voor het Kika Kinderkanker-
fonds. Voor meer informatie: www.
aalsmeercentrum.nl.

Fitness voor jongeren 
onder begeleiding
Aalsmeer - Zit je op de middelba-
re school en wil je graag sporten? 
Heb je een aandoening of iets an-
ders waardoor je niet zo makke-
lijk bij een gewone sportvereniging 
aansluiting kan vinden? Of ben je 
ernstig geblesseerd en wil je weer 
op het oude niveau komen? Meld je 
dan gauw aan bij Fysio en Fitness-
centrum Kudelstaart. Vanaf dins-
dag 9 april wordt een nieuwe fitness 
groep aangeboden! 
Op dinsdag kan van 17.00 tot 18.00 
uur getraind worden in de fitness-
zaal onder deskundige begeleiding. 

Omdat het een proefperiode is tot 
de zomervakantie, wordt een pro-
motiekorting aangeboden: Voor 60 
euro kan tot en met dinsdag 2 ju-
li getraind worden in het centrum. 
In juli en augustus ligt de training in 
verband met de vakantie stil, maar 
in september wordt weer gestart. 
Dan is de prijs 25 euro per maand 
(tot en met juni 2014 in twee termij-
nen van 125 euro. 
Verdere informatie bij Fysio & Fit-
ness Kudelstaart en Aalsmeer via 
0297-329635, vraag naar Casparina 
Zut of Jan-Piet Verweij.

Moederdag in De Ichtusshop 
Aalsmeer - De Ichtusshop is 
de christelijke boekhandel van 
Aalsmeer en omgeving. Meer dan 
40 vrijwilligers leveren hun bijdra-
ge om deze bijzondere winkel in ge-
bouw Irene draaiende te houden. 
Van de winst worden christelijke 
doelen onderstaand. Dit jaar zijn dit 
Tinka Langeveld en Ellise Koehorst, 
beide werkzaam bij Jeugd met een 
Opdracht, Martine en Jakar van 
Blaaderen, werkzaam bij The Na-
vigators in Leiden, de Evangelische 
Hogeschool te Amersfoort en het 
Familie Sponsor Plan naar Roeme-
nië. De Ichtusshop heeft een ruime 
collectie aan boeken, cd’s en dvd’s, 
maar ook aardige geschenkartike-
len die mogelijk het geschikte ca-

deau zijn voor deze dag. Bovendien 
krijgen alle klanten die een aankoop 
doen van 10 euro of meer een klein 
aardigheidje in verband met Moe-
derdag. Daarnaast is het binnen-
kort weer Pinksteren. Ook dit jaar 
brengt de stichting Opwekking weer 
een nieuwe opwekkingscd uit. De-
ze, maar ook de andere nieuwe op-
wekkingsmaterialen, kan reeds be-
steld worden. 
De Ichtusshop is gehuisvest in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat 12 en 
is telefonisch bereikbaar via 0297-
340349. De openingstijden zijn op 
dinsdag, vrijdag en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Kijk ook eens op 
de vernieuwde website: www.icht-
usshop.nl.

Duizenden karren met een diversiteit aan bloemen staan bij FloraHolland klaar 
voor moederdag.

Bloemen populairste cadeau
Topdrukte voor moederdag 
op bloemenveilingen Flora
Aalsmeer - Op zondag 12 mei wor-
den miljoenen moeders verrast met 
het populairste moederdagcadeau 
om te geven: kleurige bloemen of 
een mooie plant. In de aanloop naar 
12 mei moet de bloemenveiling ruim 
anderhalf keer zoveel bloemen en 
planten verwerken dan in een nor-
male week. Op de marktplaat-
sen van FloraHolland in Aalsmeer, 
Naaldwijk, Rijnsburg, Bleiswijk en 
Eelde is het dan ook topdrukte. Te-
gen de 300 miljoen snijbloemen, 
ruim 20 miljoen kamerplanten en 
evenzoveel terrasplanten zijn voor 
de moeders weggelegd. Niet al-
leen in Nederland, maar in verschil-
lende West-Europese landen wordt 
op 12 mei Moederdag gevierd. Ne-
derlandse moeders ontvangen vaak 
een gemengd boeket. Onze voor-
keur voor een boeket met diverse 
bloemen, kleuren en geuren is ook 
steeds meer de trend in het bui-
tenland. Bij de bloemist is dan ook 
een uitgebreid assortiment beschik-
baar met rozen, gerbera’s, chrysan-
ten, lelies, freesia’s en pioenrozen. 
Ook zomerbloemen en -boeketten 
zijn populair met ondermeer lisian-
thus, ranonkel en violieren. De po-
pulairste kamerplant is de potor-
chidee die regelmatig wordt voor-
zien van versiersels als strikken en 

linten. Daarnaast worden potroos-
jes, kalanchoës en hortensiaplanten 
voor zowel de kamer als de tuin ca-
deau gedaan. 
Tot slot worden moeders vaak ver-
rast met tuin- en terrasplanten in 
vele kleuren en uitvoeringen. De 
jasmijn, hibiscus, mandevilla en 
campanula zijn populair zoals ook 
terras- en perkplanten dat zijn met 
hun grote diversiteit en bonte kleu-
ren. Moederdag is in de ranglijst de 
belangrijkste bloemendag, gevolgd 
door Valentijn, Kerstmis, Internatio-
nale Vrouwendag en Pasen. Samen 
met Nederland vieren meer landen 
op de tweede zondag in mei Moe-
derdag, waaronder Duitsland, Bel-
gië, Italië, Zwitserland en de Ver-
enigde Staten. Engeland, Spanje en 
Portugal hebben deze dag al achter 
de rug terwijl de moeders in Frank-
rijk, Polen en Zweden nog heel even 
geduld moeten hebben. De moeder-
dagvieringen in West-Europa zijn 
op de internationale marktplaatsen 
van FloraHolland goed merkbaar in 
sterk stijgende verkopen. De econo-
mische situatie lijkt daarop weinig 
invloed te hebben. Dit komt onder 
andere omdat het assortiment bloe-
men en planten zo groot is, dat er 
voor elk wat wils is in alle prijsklas-
sen.

Kudelstaartse Kelsey Gielen wint 
vakwedstrijd brood en banket
Aalsmeer - De in Kudelstaart 
woonachtige Kelsey Gielen is op 
donderdag 25 april eerste geworden 
bij de vakwedstrijd brood en banket. 
Zij volgt deze opleiding sinds sep-
tember aan het ROC te Leiderdorp. 
Het thema van dit jaar was ‘dieren’. 
Kelsey ging hiermee aan de slag. 
Vele ideeën werden uitgewerkt en 
op papier gezet en met nog twee 
weken te gaan werd definitief voor 
het thema ‘boerderij dieren’ geko-
zen. 

Op maandag 22 april werden de de-
finitieve eindproducten gemaakt. 
Het schietincident op school gooide 

nog wat roet in het eten, maar ge-
lukkig ging de dag erna de school 
weer open en kon iedereen op volle 
kracht vooruit. En toen kwam de dag 
waar men al weken mee bezig was, 
de bewuste donderdag. Van 08.00 
tot 11.00 uur mocht een ieder zijn 
of haar etalage inrichten en daar-
na was het de beurt aan de vakjury 
en publieksjury  om een oordeel te 
gaan vellen op originaliteit en crea-
tiviteit. Om 20.00 uur  was de prijs-
uitreiking en werd de winnaar be-
kend gemaakt. Er waren maar liefst 
350 punten te verdienen en tot Kel-
sey’s grote verbazing haalde ze er 
292 en werd hiermee de winnaar.  

Zonnebloemvrijwilligers starten 
lotenverkoop op geraniummarkt
Aalsmeer - Vrijwilligers van Zon-
nebloemafdeling Aalsmeer maken 
zich op voor de Nationale Zonne-
bloemloterij 2013. Op 11 mei wor-
den de loten à 2,- euro op de gera-
niummarkt verkocht. De opbrengst 
komt ten goede aan de Zonne-
bloemactiviteiten voor zieken, ge-
handicapten en hulpbehoevende 
ouderen. De loterij is een belangrij-
ke inkomstenbron voor de Zonne-
bloem, om ook in de toekomst aan 
de toenemende vraag naar huisbe-
zoek, dagactiviteiten en aangepaste 
vakanties voor de doelgroep te vol-
doen. Wie een lot koopt, helpt het 
landelijke Zonnebloemwerk moge-

lijk te maken, maar ondersteunt ook 
de activiteiten die lokaal worden 
verzorgd. Voor meer informatie over 
het plaatselijke Zonnebloemwerk 
in Aalsmeer kan contact opgeno-
men worden met mevrouw T. Zelen 
via 0297-341739. De trekking vindt 
plaats op 28 oktober. In de prijzen-
pot zitten 5.020 geldprijzen, waar-
onder de hoofdprijs van 15.000 eu-
ro. Zonnebloemloten à 2,- euro zijn 
te koop via vrijwilligers of te bestel-
len op www.zonnebloem.nl. Men-
sen kunnen vanaf 28 oktober 2013 
via de website, of via het service-
nummer 0900-0633 achterhalen of 
hun lot in de prijzen gevallen is. 

Hulleman bakt supertaart
Aalsmeer - Ter ere van het 30 ja-
rig bestaan van kapsalon Hairtrends 
in het AMC heeft bakkerij Hulleman 
een taart van maar liefst 30 meter in 
de vorm van een ‘H’ gebakken. De 
taart weegt een kleine 200 kilogram 
en  is goed voor 2000 personen. 
“Dit soort opdrachten zijn altijd leu-
ke uitdagingen”, aldus Marco Hul-
leman. “We hebben een belangrijk 
deel van de werkzaamheden voor-
bereid in onze banketbakkerij. Ver-
volgens hebben we de taart in delen 

naar het AMC vervoerd. Daar heb-
ben we de taart opgebouwd, opge-
spoten en voorzien van fruit, logo’s 
en andere decoratie. Alles bij elkaar 
hebben we er zo’n 20 uur werk aan 
gehad.” Patiënten, bezoekers, mede-
werkers en studenten, ze reageer-
den allemaal erg enthousiast op de-
ze indrukwekkende traktatie. En dat 
was goed te merken. Om 10.30 uur 
werd er gestart met aansnijden van 
de taart en om exact 12.30 uur was 
de taart helemaal op.

GezondheidsWinkel op bezoek 
bij imker Michel Merlet
Aalsmeer - De zuidelijke regio’s 
van Spanje en zijn mediterrane 
kustlijn zijn met hun milde klimaat 
en middelhoog gebergte ideaal voor 
het houden van bijen. In Spanje 
vindt men dan ook de grootste po-
pulatie bijen van de Europese Unie. 
In het oostelijk gedeelte van Span-
je zijn zelfs dorpjes te vinden waar 
meer dan 50 procent van de bevol-
king imker is. Met zo’n achtergrond 
is het logisch dat Spanje de natuur-
lijke leverancier is van honing voor 
de Europese Unie. 

Door het klimaat en de verschei-
denheid aan wilde bloemen kunnen 
de imkers het hele jaar door wer-
ken. In 1926 begon de familie Mer-
let met het houden van bijen. 75 
Jaar later is achterkleinzoon Merlet 
de imker. De huidige imkerij is ge-
vestigd in Castellon de la Plana. Met 
zijn 500 meter hoogte en grote ver-

scheidenheid aan wilde bloemen is 
dit het ideale gebied voor het hou-
den van bijen. De bijen vliegen hier 
onder andere over wilde bergbloe-
men, bossen, rozemarijn, lavendel, 
oranje bloesem, citroenbomen, tijm, 
eucalyptus, kastanjebomen, Rodo-
dendron en amandelvelden. Door 
deze verscheidenheid ontstaat een 
heerlijke zachte honing. Bij de fami-
lie Merlet komen de goede aspec-
ten van moderne technologie en het 
eeuwenoude vakmanschap van de 
imker samen. Enerzijds is de imkerij 
volledig biologisch en wordt er en-
kel gebruik gemaakt van wilde bloe-
men. Anderzijds beschikken zij over 
de meest moderne techniek waar-
mee zij de honing koud kunnen ver-
werken en verpakken. De G&W Ge-
zondheidsWinkel is op bezoek ge-
weest bij Michel Merlet. Producten 
van deze ‘bijenkoning’ zijn verkrijg-
baar in de winkel in de Zijdstraat.
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Laptops gestolen
Kudelstaart - Op donderdag 2 mei 
is ingebroken in een woning in de 
Haya van Somerenstraat. De die-
ven hebben zich toegang tot het 
huis verschaft door aan de achter-
zijde het cilinderslot uit te boren. De 
dieven zijn er vandoor gegaan met 
twee laptops. De inbraak heeft tus-
sen kwart over zes en elf uur in de 
avond plaatsgevonden. 
Overigens was dit weer de enige in-
braak deze week. De politie is blij 
met de oplettendheid van alle inwo-
ners. Regelmatig wordt gebeld na 
het zien van mogelijke onraad. Blij-
ven bellen, blijft het advies van de 
politie. Agenten komen liever voor 
niets, dan dat zij te laat komen.

Glazenwassers 
en inbraken

Kudelstaart - In Kudelstaart zijn 
vorige week glazenwassers uit ht 
Oostblok aan het werk gegaan. De 
heren boden hun diensten aan bij 
verschillende families. Opvallend is 
dat enkele dagen later in een nabij 
gelegen huis bleek ingebroken te 
zijn. De politie heeft een en ander 
in onderzoek. De bestelbusjes van 
de Oostblok-mannen zijn reeds in 
beslag genomen. Deze bleken niet 
verzekerd en in slechte staat te ver-
keren. Mocht een voor u onbekende 
glazerwasser aanbellen, weiger de 
diensten en meld het voorval bij de 
poltie via 0900-8844 of 0800-7000.

Cheque aan jongeren Oost 
overhandigt door wethouder
Aalsmeer - Zaterdag 27 april 
heeft wethouder Rik Rolleman een 
cheque van 2.440 euro overhandigt 
aan jongerenwerk in Oost. Het be-
drag wordt gebruikt voor de organi-
satie van een ‘bruggenfestival’. Ben 
Beka, een van de jongeren in Oost, 
kwam al een tijdje terug op het idee 
om een bruggenfestival te organise-
ren. Hij wil hiermee de bruggen tus-
sen de nieuwbouw en de oudbouw 
in Oost symbool laten staan om de 
sociale verbinding tussen deze twee 
gedeelten te verbeteren en verster-
ken. Bij de overhandiging waren 
naast wethouder Rik Rolleman, een 
aantal jongeren waaronder Ben Be-
ka, Gerrit Mets wijkteamchef Oost, 
Samuel Reiziger jongerenwerker, 
Sem van Hest wijkvoorzitter Oost en 
de Bijzondere Opsporingsambtena-
ren (BOA’s) Paul de Vries en Arjen 
Veenstra aanwezig. Het bedrag van 
de cheque was bijeengebracht door 
de BOA’s van de gemeente. Zeven 
jaar lang hebben zij gevonden voor-
werpen verzameld. Een gedeelte 
hiervan was nooit opgehaald. Deze 
gevonden goederen zijn nu verkocht 
en de opbrengst is ter beschik-
king gesteld aan het jongerenwerk 

in Oost. Wethouder Rik Rolleman: 
“Wat ik zo mooi hieraan vind is dat 
de Boa’s zelf met het idee kwamen 
om dit bedrag aan jongeren in Oost 
te geven omdat zij het jongeren-
werk een warm hart toedragen en zij 
het belangrijk vinden dat er ook wat 
wordt gedaan voor de jeugd in Oost.” 
Ben Beka: “Ik vind het heel positief 
dat de gemeente deze cheque aan 
ons heeft gegeven. Hiermee heb-
ben we een startbedrag voor het or-
ganiseren van een bruggenfestival. 
Ik denk dat de bruggen in Oost ons 
nog te veel scheiden, terwijl ze ons 
juist bij elkaar kunnen brengen. Met 
de organisatie van het bruggenfes-
tival hoop ik dat hier verandering in 
komt en dat de mensen meer met el-
kaar in contact komen.” Ook jonge-
renwerker Samuel Reiziger is bijzon-
der positief over dit initiatief van de 
jongeren. “Er bestaat nu een kloof 
tussen de bewoners van het oude en 
het nieuwe gedeelte. Ik vind het ge-
weldig dat de jongeren open staan 
voor verbetering van de onderlinge 
contacten en hier ook zelf initiatief 
in nemen.” De datum van het brug-
genfestival wordt later in het jaar be-
kend gemaakt.

Wethouder bezoekt Dorpsraad 
Kudelstaart in september
Aalsmeer - Wethouder Van der 
Hoeven zal niet op 15 mei het Wijk-
overleg van Dorpsraad Kudelstaart 
bezoeken. Dan is namelijk de jaar-
vergadering waar het jaarverslag zal 
worden doorgenomen. 

Op het programma is dan geen 
ruimte meer om met de wethouder 
van gedachte te wisselen. Per abuis 
was eerder gemeld dat dit wijk-
overleg op 8 mei zou zijn, maar dit 

moet dus 15 mei zijn. De wethouder 
Wijkgericht werken doet een ronde 
langs alle wijkraadbijeenkomsten. 
Hij heeft al een bezoek gebracht 
aan wijkraad De Dorper en aan 
Wijkraad Hornmeer en zal binnen-
kort Wijkraad Oost bezoeken. Op 11 
september bezoekt hij wel het Wijk-
overleg van Dorpsraad Kudelstaart. 
De wethouder is aanwezig voor de 
beantwoording van vragen en het 
aangaan van gesprekken.

Collectanten welkom
Mooie opbrengst Fonds 
Gehandicapten Sporten
Aalsmeer - Begin van de maand 
april is er weer gecollecteerd voor 
het Fonds Gehandicapten Spor-
ten (FGS). Door meerdere mensen 
is gevraagd wat er precies gebeurt 
met geld wat er tijdens de collecte 
wordt opgehaald. Een gehandicap-
te sporter wil net als ieder ander ge-
woon lekker bezig zijn met zijn of 
haar activiteit. Daarbij zit de beper-
king niet in de sporter zelf, maar in 
de middelen die hem of haar ter be-
schikking staan. Vaak zijn daarvoor 
aanpassingen nodig. Denk hierbij 
aan sportrolstoelen, extra begelei-
ding, aangepaste douches en toilet-
ten. Of bijvoorbeeld een lift om ie-
mand het zwembad in te laten of op 
een paard te tillen. FGS wil dat mo-
gelijk maken. In de vorm van on-
der andere subsidies aan sportver-
enigingen met een bestaand of ge-
pland aanbod voor gehandicapten-
sport. De belangrijkste bron van in-
komsten van FGS is de jaarlijkse lan-
delijke collecte. Veel sportverenigin-
gen zien het belang om ook sporten 
voor gehandicapten mogelijk te ma-
ken. Helaas zijn zij vaak niet in staat 
om alle kosten voor aanpassingen 

te dragen. FGS kan deze verenigin-
gen helpen. Zij kunnen een bijdra-
ge aanvragen voor de aanschaf van 
speciaal sport- en spelmateriaal, fi-
nanciering van sportevenementen, 
het realiseren van bouwtechnische 
aanpassingen aan sportaccommo-
daties of voor innovatieve projecten 
met als doel sportstimulering voor 
gehandicapte sporters. Een deel van 
de opbrengst van de collecte (25%)
mag de collectecoördinator schen-
ken aan een sportvereniging waar-
aan hij/zij verbonden is als vrijwil-
liger. In dit geval is dat Stichting 
Paardrijden Gehandicapten Amstel-
land en Meerlanden (SPGA). Dit is 
een paardijvereniging voor mensen 
met een verstandelijke beperking. 
Dankzij de inzet van enkele enthou-
siaste collectanten is in Aalsmeer 
een totaalbedrag van 1.556,88 euro 
opgehaald. Het fonds is alle collec-
tanten zeer dankbaar en hoopt dat 
er volgend jaar nog een paar zullen 
bijkomen. Heeft u interesse om vol-
gend jaar voor dit goede doel te col-
lecteren? Neem dan contact op met 
Arjen Exel via arjenexel@gmail.com 
of 06-54785265.

Zonnige opening vissteiger 
aan de Molenvliet 
Aalsmeer - De lentezon scheen 
vrijdagmiddag vrolijk toen Liesbeth 
Verwey van Eigen Haard en wet-
houder Ad Verburg de schaar zet-
ten in het lint en zo de vissteiger 
aan de Molenvliet officieel openden. 
De steiger, die ook geschikt is voor 
mensen met een lichamelijke be-
perking, is er gekomen op initiatief 
van de Werkgroep Behoud Serin-
genpark e.o. Vanuit het Eigen Haard 
Fonds kregen zij een bedrag om dit 
project te financieren. Zowel Rijn-
land als de gemeente Aalsmeer ver-
leenden hun medewerking en het 

resultaat is een ruime vissteiger die 
ook toegankelijk is met een rolstoel. 
Vanaf het bankje kan behalve van de 
dobber ook genoten worden van het 
uitzicht op de Molenvliet en de mo-
len. En natuurlijk van het Seringen-
park waar vanaf deze week de se-
ringen weer gaan bloeien. Er staan 
122 variëteiten in dit monumenta-
le park aan de Ophelialaan waarvan 
de oudste, Charles X, al in 1831 in 
Aalsmeer in cultuur was. De komen-
de weken is het park met zijn kleu-
ren en geuren en de nieuwe steiger 
dan ook zeker een bezoekje waard. 

Grote opkomst bijeenkomst 
Kerken betrokken bij 
nieuwe taken gemeente
Aalsmeer - Tijdens een druk be-
zochte bijeenkomst in het gemeen-
tehuis hebben de Aalsmeerse ker-
ken kennis genomen van de laatste 
ontwikkelingen rondom de nieuwe 
taken voor de gemeenten. 

Op het gebied van langdurige zorg, 
jeugdzorg en het aan het werk hel-
pen van inwoners die op eigen 
kracht geen plek op de arbeids-
markt kunnen vinden, nemen de 
verantwoordelijkheden van de ge-
meenten aanzienlijk toe. Wethouder 
Ad Verburg: “De opkomst bij de-
ze bijeenkomst en de wijze waarop 
de kerken hun betrokkenheid heb-
ben getoond, geeft het gemeen-
tebestuur vertrouwen dat we sa-
men belangrijke stappen kunnen 
zetten. Alle 12 kerken in gemeente 
Aalsmeer waren vertegenwoordigd.” 
Deze bijeenkomst is mede georga-
niseerd omdat verschillende kerken 

hebben aangegeven hun steun aan 
kwetsbare burgers te willen uitbrei-
den. Tijdens de avond kwam naar 
voren dat dit streven niet altijd ge-
makkelijk uitgevoerd kan worden. 
Samen met de betrokken organisa-
ties wordt bekeken hoe dit het beste 
kan worden georganiseerd. De Vrij-
willigerscentrale Aalsmeer en het 
Mantelzorg Steunpunt hebben ge-
schetst hoe zij de kerken bij deze 
taken kunnen helpen. In het tweede 
gedeelte van de avond hebben de 
kerken verteld welke maatschap-
pelijke taken zij allemaal uitvoeren 
en hoe zij hier een nog actievere in-
vulling aan kunnen geven. Voor de 
gemeente is het van groot belang 
om alle informele vormen van on-
dersteuning te omarmen en te sti-
muleren aangezien de nieuwe ver-
antwoordelijkheden gepaard zullen 
gaan met kortingen op de voor deze 
taken beschikbare budgetten. 

VVD: “Wij willen diepte 
in Aalsmeerse Poel”
Aalsmeer - Op vrijdag 26 april leg-
de de VVD fractie van het Hoog-
heemraadschap Rijnland een werk-
bezoek aan Aalsmeer af. VVD 
Aalsmeer vroeg met dit werkbezoek 
aandacht voor het grootste bevaar-
bare gebied en plas van Nederland 
ten einde de mogelijkheden voor 
varen en toerisme voor Aalsmeer 
te vergroten. Op de vraag van VVD 
Rijnland wat de lokale VVD fractie 
wenste, gaf de fractie aan: “Wij wil-
len maar één ding. Wij willen diepte 
in Aalsmeer.” Hiermee vroeg de lo-
kale fractie aandacht voor het bag-
geren. Na introductie van zowel de 
lokale fractie als VVD Rijnland, werd 
er nog op de plas gevaren en kon 
de VVD Rijnland fractie met eigen 

ogen zien dat de baggerdepots (ook 
die van de gemeente) niet worden 
gebruikt, terwijl er grote opdrach-
ten voor grondaanvulling zijn. Er 
wordt momenteel maar circa 20.000 
kubieke meter per jaar gebaggerd. 
Aalsmeer loopt circa 400.000 kubie-
ke meter baggeren achter. Per jaar 
zou er circa 40.000 kubieke meter 
gebaggerd moeten worden om de 
wateren op diepte te houden.

VVD Aalsmeer benadrukte het we-
derzijdse belang voor zowel de ge-
meente Aalsmeer als hoogheem-
raadschap Rijnland: “Beweging van 
het water is interessant voor Rijn-
land en beweging op het water is 
interessant voor Aalsmeer.”

Leeg baggerdepot in Aalsmeer.

Weer poging tot 
diefstal van Audi
Aalsmeer - Op vrijdag 3 mei is ge-
probeerd een auto te stelen in de wijk 
Oost. Om half zes in de morgen ging 
het alarm van snelle Audi af. De eige-
naar kreeg deze melding via zijn tele-
foon. Toen hij ging kijken, was de dief er 
al vandoor gegaan. Al drie keer eerder 
is de Audi doelwit van dieven geweest. 
De eerste keer wisten de dieven er van-
door te gaan met de auto, die overigens 
wel snel weer werd terug gevonden. De 
twee andere keren blijf het bij pogingen.

Man valt uit zijn
scootmobiel
Aalsmeer - Op woensdag 1 mei om 
kwart over twaalf in de middag is de 
hulp van de politie en de brandweer 
ingeroepen voor een onwel gewor-
den man. De 70 jarige Aalsmeerder 
was uit zijn scootmobiel gevallen 
en kon niet op eigen kracht in het 
voertuig komen. Agenten en brand-
weerlieden hebben de man weer ‘in 
het zadel’ geholpen.

Aanmelden vanaf nu mogelijk
Meer huurwoningen beschikbaar 
binnen project Mijnsheerlyckheid
Aalsmeer - In het nieuwe centrum 
van Kudelstaart nadert het bouw-
project Mijnsheerlyckheid zijn vol-
tooiing. Woningcorporatie Habi-
on realiseert in samenwerking met 
Zorgcentrum Aelsmeer een unie-
ke woonzorgzone waar wonen, wel-
zijn en zorg optimaal samen gaan. 
Woongebouw Heerlyckheid biedt 33 
huurappartementen voor ouderen 
die dienstverlening en zorg bij de 
hand willen hebben. In het gebouw 
komt ook een wijksteunpunt. In au-
gustus is Heerlyckheid klaar voor 
bewoning. Aan de overkant van het 
nieuwe plein komt woongebouw 
Mijnsheerenhof met 60 huurappar-
tementen voor ouderen. Dit woon-
gebouw bood oorspronkelijk koop-
appartementen. Omdat de verkoop 
stagneerde, heeft Habion het ge-
bouw overgenomen en de ontwik-
keling omgezet naar huurapparte-
menten. Mijnsheerenhof wordt aan 
het eind van het jaar opgeleverd. De 
toewijzing van de huurwoningen in 
de beide complexen start in mei. 

Omdat het nu om meer woningen 
gaat, wordt de inschrijving opnieuw 
geopend. Eerdere belangstellenden 
houden voorrang. De belangstelling 
voor de 33 huurwoningen in Heer-
lyckheid was twee jaar geleden bij 
de start van de projectontwikkeling 
zo groot dat de aanmelding na korte 
tijd werd gesloten. Uit ruim 200 aan-
meldingen zijn destijds 80 personen 
geselecteerd. Zij hebben onlangs 
opnieuw een brief ontvangen. De 
geselecteerde personen behouden 
hun eerste voorkeursrecht en krij-
gen voorrang bij de woningtoewij-
zing. Anders dan ten tijde van hun 
aanmelding kunnen zij nu ook voor 
een appartement in Mijnsheeren-
hof kiezen. Zij kunnen hun inschrij-
ving nu definitief maken, als zij vol-
doen aan een inkomenstoets. Daar-

voor geldt namelijk nieuwe regelge-
ving van de overheid. 

Inkomensgrens 
In beide woongebouwen zijn appar-
tementen met lagere en met hoge-
re huren. Heerlyckheid biedt voor-
al zogenoemde sociale woningen. 
Anders dan voorheen geldt voor die 
woningen nu een strikte inkomens-
grens. De wet- en regelgeving voor 
corporaties is, na de start van de 
ontwikkeling van de woningen, zo 
veranderd dat deze woningen alleen 
toegewezen mogen worden aan be-
woners met een bruto inkomen la-
ger dan 34.229 euro per jaar. Als 
mensen uit de groep van 80 gese-
lecteerden een hoger inkomen heb-
ben dan kunnen zij kiezen uit een 
zogenoemde ‘vrije sector’ woning. 
Vooral Mijnsheerenhof biedt wonin-
gen met dit huurniveau. Een ande-
re recente keuze van de overheid is 
het zogenoemde scheiden van wo-
nen en zorg. Mensen met een indi-
catie van zorgzwaarte 1 tot en met 
3 kunnen niet meer gesubsidieerd 
(AWBZ) in een zorgcentrum wo-
nen. Dat geldt voor een aantal per-
sonen op de wachtlijst van Zorgcen-
trum Aelsmeer. Zij konden zich des-
tijds nog niet aanmelden voor huur-
woningen en dreigen nu tussen wal 
en schip te vallen. Zij krijgen bij de 
tweede toewijzingsronde met voor-
rang een woning aangeboden. De 
verwachting is dat na de eerste toe-
wijzingsronde nog niet alle appar-
tementen besproken zijn. Daarom 
kunnen mensen, die belangstelling 
hebben, zich vanaf vandaag aan-
melden als belangstellende. Zij krij-
gen dan alle informatie toegestuurd 
en worden te zijner tijd uitgenodigd 
voor een informatiemiddag. Belang-
stellenden kunnen contact opne-
men met Van der Linden Vastgoed-
management, telefoon 036-5330077. 

Vrijwilliger aan het woord
Jan Damen: “Dit had ik 
veel eerder moeten doen”
Aalsmeer - Aan het woord is Jan 
Damen (64). Ruim een half jaar 
werkt hij nu als vrijwilliger bij Dag-
centrum Hortensialaan, een dag-
bestedingscentrum voor senioren 
met een verstandelijke beperking in 
Aalsmeer. Jan had wat tijd over en 
wilde daarom aan de slag als vrij-
williger. Het liefst iets met mensen 
en iets praktisch. Via de vrijwilligers-
centrale Aalsmeer kwam hij terecht 
bij de Hortensialaan. Hier zorgt hij 
samen met de cliënten van het dag-
centrum op de donderdag- en vrij-

dagochtend voor de koffie en de 
lunch. Jan: ”Vanaf het moment dat 
ik hier binnen kwam, wist ik, dit is 
het. De manier waarop ik ontvangen 
werd, het contact met de mensen. 
Schitterend vind ik het. Het geeft zo 
veel voldoening dat je hier echt iets 
kan betekenen, zowel voor de men-
sen als het personeel.” Yvonne Slof-
stra, vrijwilligerscoördinator bij het 
dagcentrum beaamt dit: “Door vrij-
willigers als Jan, kunnen we onze 
mensen net dat beetje extra aan-
dacht en begeleiding geven, waar 
we zelf niet altijd meer aan toe ko-
men. Door Jan kunnen onze cliën-
ten bijvoorbeeld meehelpen in de 
keuken en bij het klaarzetten van de 
koffie en de lunch. Iets wat voor ons 
misschien zo vanzelfsprekend is, 
maar voor hen van grote betekenis. 
Onze mensen zijn altijd erg blij als 
Jan er is. En als hij een keertje niet 
kan, wordt hij ook echt door hen ge-
mist.” Terwijl Yvonne vertelt, komt 
één van de bezoekers van de dag-
opvang Jan halen. De tafel moet ge-
dekt, anders zijn ze niet op tijd klaar. 
“Geweldig toch?”, zegt Jan. Breed 
lachend gaat hij aan de slag. Ook 
aan de slag bij dagcentrum Horten-
sialaan (O.T.T.)? Of benieuwd naar 
andere vacatures? Kijk op: www.
vrijwilligerscentrale-amstelland.nl.

Hans Pluckel van VVD Rijnland.
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Vakantieadresjes gezocht voor 
Franse en Duitse kinderen
Aalsmeer - Via Europa Kinderhulp 
komen elke zomer kinderen naar 
Nederland voor een korte vakan-
tie. Deze kinderen kijken reikhal-
zend uit naar de zomervakantie. Ho-
pelijk krijgen ze weer een kans om 
hun vaak zorgelijke situatie even te 
mogen verruilen voor een té gekke 
vakantie bij vakantieouders in Ne-
derland. Wilt u ook graag met hart 
en ziel iets doen voor een ander in 
plaats van louter alleen geld ge-
ven? Dan bent u bij Europa Kinder-
hulp aan het juiste adres! De orga-
nisatie is op zoek naar vakantieou-
ders die daadwerkelijk iets kunnen 
betekenen voor kinderen die moe-
ten opgroeien in zorgelijke situaties. 
Geef een kind de vakantie van zijn 
of haar leven. Geen dure fratsen of 
luxe uitjes, maar gewoon meedraai-
en in uw gezin. Zo’n vakantie geeft 
deze kinderen vaak een andere, po-
sitieve kijk op het leven en dat pakt 
niemand hen af. U kunt heel veel 
betekenen voor een kind! De vakan-
tieperiode voor kinderen uit Noord-
Frankrijk is van 7 tot en met 25 ju-
li, uit Berlijn van 8 tot en met 25 ju-
li, uit Hannover van 15 juli tot en met 
2 augustus en uit Parijs van 20 juli 
tot en met 9 augustus. Europa Kin-
derhulp weet dat het niet niks is om 
ruim twee weken een kind van een 

ander in huis te hebben. Daarom 
wordt veel aandacht aan de voor-
bereiding besteed en ook tijdens de 
verblijfsperiode staan gastouders er 
niet alleen voor. Eén van de doel-
stellingen die Europa Kinderhulp 
nastreeft is dat vakantieouders hun 
vakantiekind mogen terug vragen. 
Als het goed klikt, is er dus de mo-
gelijkheid om het kind opnieuw uit 
te nodigen. Naast Duitse en Franse 
kinderen komen er ook kinderen uit 
Nederland en Oostenrijk. Voor meer 
informatie: www.europakinderhulp.
nl, familie Pool: 023-5272560, Elly 
Dantuma: 0251-238407 of Jolanda 
Langedijk: 072-5039231.

Nieuwsgierig publiek tijdens 
de open dag Slechtvalken
Aalsmeer - Een bewogen maand 
was april voor het Slechtvalken paar 
in de watertoren. Het broedende 
vrouwtje Sleggie verwond en ver-
dreven door de jonge, vrouwelij-
ke nieuwelinge Sidonia, die vervol-
gens een relatie aan ging met het 
broedende mannetje Youngster. 
Om meer vragen van nieuwsgieri-
gen te beantwoorden, organiseerde 
de werkgroep Slechtvalk Aalsmeer 

afgelopen zondag 5 mei een open 
dag en van deze mogelijkheid om 
meer te weten te komen over deze 
beschermde vogels was niet tegen 
dovemansoren gezegd. Eer was veel 
publiek naar de watertoren geko-
men. Of alle vragen naar tevreden-
heid zijn beantwoord? Kijk voor de 
actuele stand van zaken op www.
slechtvalkaalsmeer.nl. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Informatie-bijeenkomst 
Huurdersvereniging
Aalsmeer - De Huurdersvereni-
ging Kudelstaart (HAK) organiseert 
op woensdag 15 mei een informa-
tie en thema bijeenkomst in buurt-
huis Hornmeer in de Roerdomplaan 
3. Voor deze avond is de heer E. Me-
ijerman van Steunpunt wonen Am-
sterdam bereid gevonden een voor-
lichting te geven en vragen te be-
antwoorden. Bij huurders van Ei-
gen Haard zullen er zeker vragen 
liggen op het gebied van huurprij-
zen en de liberalisatie van huurhui-
zen waar men graag een antwoord 
op wilt hebben. Ook het verhuurbe-
leid gaat duidelijk uitgelegd worden. 
De Huurdersvereniging kan en wil 

graag iedereen op deze avond de 
mogelijkheid geven om met de juis-
te antwoorden en duidelijkheden 
weer naar de huurwoning terug te 
keren! Bijpraten kan verder ook over 
de bewonerscommissies van waar-
uit het bestuur is samengesteld. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur en 
gestreefd wordt om 22.00 uur af te 
ronden. 
Wie interesse heeft om deze avond 
bij te wonen, wordt verzocht zich 
vóór 13 mei aan te melden via be-
avandoorn@huurdersverenigin-
gaalsmeerkudelstaart.nl of telefo-
nisch via 0297 870349 tussen 18.00 
en 19.00 uur.

Eerste woningen gereed!
Vlag gaat uit in Spoorlaan
Aalsmeer - De eerste twee half-
vrijstaande woningen aan de Spoor-
laan zijn gereed. De bewoners heb-
ben op 7 mei, binnen 100 werkbare 
dagen na de start van de bouw, de 
sleutels van hun woning ontvangen.
Nadat de bewoners zelf hun ei-
gen plattegrondindeling, uitbrei-
dingen, afbouwwensen en startda-
tum van de bouw hebben bepaald 
zijn de woningen per stuk gebouwd. 
De vrijstaande woning, die nu wordt 
gebouwd, wordt nog voor de zomer-
vakantie opgeleverd. Deze woning 
is gedurende de bouw op afspraak 
te bezichtigen, zodat geïnteresseer-

den de ruimte en kwaliteit zelf kunt 
ervaren. Direct na de bouwvakantie 
slaan drie nieuwe families de eerste 
paal van hun eigen woning en kun-
nen zij na 100 werkbare dagen de 
sleutels in ontvangst nemen en ook 
op deze mooie locatie gaan wonen.
Voor bezichtiging en meer informa-
tie kan contact opgenomen wor-
den met Herman Weijers via 0297-
366029 of weijers@homewonen.
nl. Tevens kan voor meer informa-
tie en een persoonlijk gesprek ook 
een bezoek gebracht worden aan 
het Wooncentrum ‘De Tuinen van 
Aalsmeer’ aan de Stommeerweg 1.

Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag
Geen inzameling huisvuil 
Rijsenhout - Op Hemelvaartsdag 
en tweede Pinksterdag zamelt De 
Meerlanden geen huishoudelijk af-
val in. Het afval van bewoners, dat 
normaal op die dag wordt ingeza-
meld, wordt op een andere dag op-
gehaald. Bewoners kunnen deze 
vervangende dag vinden op de af-
valkalender. Deze is vanaf dit jaar 
ook via de digitale afvalkalender (af-
valkalender.meerlanden.nl) of via de 
Meerlanden App te vinden. De mi-
lieustraten zijn ook op die dagen 
gesloten. Op vrijdag 10 mei zijn de 

milieustraten geopend volgens nor-
male openingstijden. De Meerlan-
den heeft begin 2013 een nieuwe 
digitale afvalkalender en de Meer-
landen App geïntroduceerd. Met de 
digitale afvalkalender en de Meer-
landen App is altijd de meest actu-
ele informatie rondom de inzame-
ling van afval beschikbaar. Daar-
naast bieden beiden informatie over 
de verwerking van verschillende af-
valstromen. De Meerlanden App is 
beschikbaar in de Google Play Store 
en de App Store.

Veiling Stop Kindermisbruik 
tijdens BorrelAalsmeer
Aalsmeer - Dit keer vindt in ver-
band met Hemelvaart de netwerk-
bijeenkomst van @BorrelAalsmeer 
op 16 mei plaats, de derde don-
derdag van de maand, in Studio’s 
Aalsmeer vanaf 17.00 uur. Naast het 
netwerken en speedmeeten vindt 
ook ook een veiling plaats voor Stop 
Kindermisbruik. Tienduizenden jon-
ge meisjes alleen al in India zitten 
opgesloten in bordelen in een hok-
je van 1 bij 2 meter en worden elke 
dag mishandeld en misbruikt. Stich-
ting Stop Kindermisbruik geeft pri-

oriteit aan de strijd tegen kinder-
prostitutie en helpt meisjes uit de 
prostitutie te ontsnappen. @Borre-
lAalsmeer wil hier ook graag een fi-
nanciële bijdrage aan leveren en 
roept ondernemers en winkeliers op 
om een product of dienst beschik-
baar te stellen voor deze veiling. 
Voor meer informatie over de veiling 
of om aan te melden voor deze net-
werkbijeenkomst, kan contact op-
genomen worden met de organisa-
toren Ingrid Claasen en Eveline van 
Daal via info@borrelaalsmeer.nl.

Aalsmeer - Lopen of fietsen in 
Aalsmeer en overal valt het op, le-
ge blikjes, lege pakjes sigaretten, 
kauwgom verpakking en plastic. 
Twee maal per week wordt ons afval 
opgehaald, maar het zwerfvuil blijft 
liggen. Wat vinden we ervan? Zitten 
we te mopperen op de jeugd die al-
les achteloos weggooit, op de pro-
ducenten die zich verzetten tegen 
statiegeld? Bij mij heeft het in elk 
geval een negatief effect op het ple-
zier van lopen of fietsen. Ga ik lie-
ver naar het bos of het duin, daar 
ligt in elk geval minder afval. Tot ik 
het zat was om mijn plezier te la-
ten vergallen. Nu ik niet meer werk 
heb ik meer tijd, ook tijd dus om iets 
aan mijn ergernis te doen. Zo loop 
ik op de dagen dat de containers 
aan de weg staan met een vuilzak 
langs de straat. Als u goed oplet ziet 
u waar in Oost ik ongeveer woon, 
want daar zijn de bermen schoon, 
tenminste redelijk schoon. Zwerfvuil 
heeft namelijk de neiging om steeds 
opnieuw op te duiken. Wat mij op-
valt is dat het zeker niet alleen de 
jeugd is die alles weggooit. Veel vuil 
ligt op de hoeken van de straat, bij 
de stoplichten. Even stoppen, raam-
pje open en de auto is weer schoon. 
Wat me ook opvalt zijn de opmer-
kingen, meestal positief, maar ook 
gemopper dat ik afval in een vreem-
de container gooi, ook al wordt die 
zo geleegd. We ruimen ons afval 
dus zelf wel op en houden onze au-
to, onze container en onze zakken 
goed schoon, daar hoort geen af-
val. Beseffen we niet dat de open-
bare ruimte ook van ons is? Het zijn 
de straten, de stoepen en de plant-
soenen die voor ons worden aange-
legd. De natuur dan, die is van nie-
mand dus daar mag je gerust je vuil 
achterlaten. Natuurlijk niet, want 
de natuur moeten we in ons landje 
zwaar verdedigen, anders wordt hij 
verkocht en volgebouwd. De natuur 
is dus ook van ons en in bezit van 
overheden of verenigen waar velen 
lid van zijn, waar we zuinig op zijn. 
Er is maar één oplossing, ons afval 

hoort in de afvalcontainer en de ge-
meente zorgt dat die wordt geleegd 
en zorgt voor de verwerking van ons 
afval. Dat lukt al voor meer dan 90% 
van ons afval, maar niet voor het 
zwerfvuil dat vlak naast de afval-
bak is terecht gekomen. Als we in 
Aalsmeer niet alleen onze container 
netjes aan de weg zetten, maar dan 
ook nog even het zwerfvuil dat 10 
meter, voor ruim behuisde mensen 
25 tot 50 meter, om de bak heen ligt 
oppakken en weggooien? Dan blij-
ven onze straten netjes. Het is niet 
veel werk als je het elke twee we-
ken doet.

Dit is natuurlijk voor veel mensen te 
veel gevraagd, dus hoop ik alleen 
dat ook u nog even geniet van de 
schone bermen. In elk geval wil ik 
de mensen bedanken die me onder-
weg een hart onder de riem steken, 
de mensen die me wel zouden wil-
len sponsoren, maar net nu geen jas 
of shirt met de bedrijfsnaam heb-
ben liggen en alle mensen die half 
lege containers aan de straat zet-
ten zodat ik niet met een al te zwa-
re zak hoef te zeulen, bedankt. Als 
er iemand is die me wil helpen om-
dat in een groepje werken gezelliger 
is dan alleen, kan hij of zij contact 
opnemen via 06- 40037557. Men-
sen die vinden dat deze vrijwilligers 
na afloop wel koffie met een gebak-
je hebben verdiend en wat bete-
re grijpertjes mogen doneren. 1 Eu-
ro doet al heel veel. Banknummer is 
707763304. 

Een gewone burger en inwoner 
van Aalsmeer.

Zwerfvuil, ergernis of opruimactie

ingezonden

Zwerfvuil op de Hoge Dijk, bij de Machineweg.

Open hof keuken: Saladebuffet
Aalsmeer - Op vrijdag 17 mei om 
18.00 uur is er weer een open hof 
keuken. Er staat een saladebuffet 
klaar. De kosten bedragen 4 euro. 
Iedere belangstellende is van harte 
welkom in het Baken aan de Sport-
laan 86. Vanaf 17.45 uur is de deur 

open en de maaltijd eindigt om-
streeks 20.00 uur. Het doel van de 
open hof keuken is de ontmoeting. 
Opgeven kan via de email: diaco-
nie@pgaalsmeer.nl of via het tele-
foonnummer van de diaconie: 06-
41700923.

Bingo-avond bij OTT door 
jongeren Rode Kruis 
Streek – Vrijdag 26 april deden 
ruim 25 bewoners van Ons Twee-
de Thuis (OTT) en hun begeleiders 
mee aan een gezellige bingoavond 
in woonvoorziening Hankstraat in 
Hoofddorp. De gasten kwamen uit 
OTT Hankstraat en OTT Fanny Blan-
kers-Koenlaan. OTT is de woon-
stichting voor mensen met een ver-
standelijke beperking. 
Deze bingoavond werd georga-
niseerd door vrijwilligers van het 
Jongeren Rode Kruis, afdeling 
Aalsmeer en Uithoorn. Binnenkort 
zijn nog meer activiteiten gepland 
met woonvoorziening de Hank-
straat, die vast even gezellig wor-
den als de bingoavond. Voor deze 
activiteiten zoekt het Jongeren Ro-
de Kruis nog jongeren en scholie-
ren die zich vrijwillig willen inzetten 
om mensen te helpen, bijvoorbeeld 

in het kader van de Maatschappe-
lijke Stage. Wil jij het Jongeren Ro-
de Kruis helpen bij activiteiten voor 
ouderen of mensen met een beper-
king of wil je meer informatie over 
wat het Jongeren Rode Kruis doet? 
Mail naar jongerenrodekruis@hot-
mail.nl, of kijk op www.facebook.
com/JongerenRodeKruis of volg @
jjrodekruis op twitter.

Rekelhof en Westeinder Rondvaart
Visserijdagen in Aalsmeer
Aalsmeer - Visserijbedrijf Rekel-
hof en de Westeinder Rondvaart or-
ganiseren deze lente en zomer de 
Aalsmeerse visserijdagen. Op de za-
terdagen 18 mei, 15 juni, 13 juli en 
17 augustus vinden deze Aalsmeer-
se visserijdagen plaats. 
De speciale vaartochten gaan over 
het boven- en onderwaterleven op 
de Westeinderplassen. Met de open 
rondvaartboten wordt gevaren naar 
visser Theo Rekelhof op de plas. 
De visfuiken worden opgehaald en 

hierbij vertelt Theo alles over de 
vangst in dit zo bijzondere binnen-
water. 
Natuurlijk komt tijdens de vaartocht 
de paling aan bod, maar ook zeker 
de meerval, waarvan bekend is dat 
er behoorlijk grote exemplaren le-
ven in de Poel! 
Leuk voor oud en jong en zo dicht-
bij! Informatie over de Aalsmeer-
se visserijdagen, bij de Westeinder 
Rondvaart via info@westeinder-
rondvaart.nl of bel 0297-341582.

Instappen voor de visserijdagen bij de Westeinder Rondvaart is een aanrader, 
maar zelf de hengel uitgooien kan ook heel leuk en ont- of inspannend zijn. 
Aalsmeer heeft een vissteiger aan de Stommeerweg met uitzicht op de water-
toren. Want vissen mag in de Poel, echter alleen met een vispas van hengel-
sportvereniging Vislust. De hengelsportvereniging heeft haar eigen voorschrif-
ten voor het vissen in Aalsmeer! Secretaris is de heer Pieterse, telefoon 0297-
322198. Voor algemene informatie: www.vispas.nl.

Originele tekeningen gevonden
Watertoren: Herkennings-punt 
aan de Westeinderplassen
Aalsmeer - In 1927 is de waterto-
ren aan de Westeinderplassen ge-
bouwd naar een ontwerp van archi-
tect H. Sangster. De 50 meter ho-
ge, vierkante watertoren bestaat 
uit een constructie van vier zware, 
in het zicht gelaten, gewapend be-
tonnen kolommen op de hoeken en 
vier lichtere kolommen halverwe-
ge de gevelvlakken, welke op re-
gelmatige niveaus met elkaar ver-
bonden zijn door koppelbalken. Aan 
twee kanten van de hoekkolom-
men zijn smalle lichtopeningen aan-
wezig. De voet van de toren is ge-
heel ommanteld met beton, maar 
naar boven toe wordt de construc-
tie steeds lichter en zijn de ruimten 
tussen de constructie opgevuld met 
paars-rode baksteen. De betoncon-
structie heeft ook een tweede func-
tie, aangezien deze is opgenomen 
binnen de architectonische vorm-
geving van de toren, volgens de op-
vattingen van Art Deco. Naar boven 
toe liggen de gevels in reliëf door 
drie op elkaar geplaatste, naar bo-
ven toe twee keer verbredende be-
tonnen vlakken. In 2010 is de wa-
tertoren, sinds 2002 rijksmonument, 
gerenoveerd. Het betonwerk is her-
steld, er zijn schilderwerkzaamhe-
den uitgevoerd en er is op de bega-
ne grond een pantry en een toilet-
groep geplaatst. Ook is een nieuw 
hek geplaatst, is het voorterrein op-
nieuw ingericht en is dakverlichting 

aangebracht. Op 10 februari 2011 
was de feestelijke heropening. Leuk 
weetje: In februari 2012 zijn de ori-
ginele bouwtekeningen van de wa-
tertoren gevonden. De tekenin-
gen lagen in een pand in Amster-
dam. Bij deze renovatiewerkzaam-
heden kwam een oude bruine ko-
ker te voorschijn. In eerste instan-
tie was de koker al bij het afval ge-
gooid, maar er werd toch even de 
moeite genomen om in de koker te 
kijken en hier zaten de tekeningen 
van de watertoren van Aalsmeer in. 
De koker bevatte overigens ook te-
keningen van de watertoren van 
Groningen die eveneens door archi-
tect Sangster is ontworpen. Ondui-
delijk is nog van wie de tekeningen 
zijn geweest en hoe ze in Amster-
dam terecht zijn gekomen.
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kinder- en jeugdkrant
Dinsdag start inschrijving 
voor kindervakantieweek
Aalsmeer - Dinsdag 14 mei om 9.00 
uur start de inschrijving voor de kin-
dervakantieweek! Van 5 tot en met 
10 augustus vindt dit altijd gezellige 
evenement voor kinderen in de leef-
tijdsgroep 6 tot en met 12 jaar plaats 
op het terrein van atletiekvereniging 
Aalsmeer aan de Sportlaan 43a. De 
kindervakantieweek wordt georga-
niseerd door stichting de Binding, 
jeugd- en jongerenwerk Aalsmeer 
en Kudelstaart, en biedt plaats aan 
totaal 150 kinderen. Op maandag 
bouwen de kinderen in groepen een 
hut. Deze hut is hun verzamelplaats 
voor de rest van de week. Door de 
week heen zijn er verschillende ac-
tiviteiten, zoals zeskamp, knutse-
len, sporten en is er natuurlijk ruim 
de tijd om de hut helemaal in stijl 
te bouwen en te versieren. De da-
gen duren van 10.00 tot 16.00 uur. 
Ruim 35 vrijwilligers begeleiden de 
kinderen de gehele week bij de ac-
tiviteiten. Opgeven voor deze week 
kan door een email te sturen naar 
kindervakantieweek@debinding.nl 
met naam, adres, woonplaats, ge-
boortedatum en eventuele bijzon-

derheden. Deelnemen kost 20 euro 
per kind. Deze 20 euro kan overge-
maakt worden op het rekeningnum-
mer van Stichting de Binding. Na de 
aanmelding volgt een bevestigings-
mail. De inschrijving is pas com-
pleet wanneer de 20 euro is overge-
maakt. De Binding vindt het belang-
rijk dat de KVW voor iedereen toe-
gankelijk is. De prijs mag nooit een 
reden zijn om niet deel te nemen. 
Helaas is dit wel de werkelijkheid. 
Er wordt daarom om een extra gift 
gevraagd, bovenop het inschrijfgeld 
van 20 euro. Deze gift wordt be-
steed aan hen die het inschrijfgeld 
niet kunnen betalen en wel heel 
graag zouden willen meedoen. Wie 
denkt voor dit potje in aanmerking 
te komen, kan contact op met Len-
neke Heijjer via 0297-326326 of via  
lenneke@debinding.nl. De aan-
vraag wordt strikt vertrouwelijk be-
handeld. 
Voor meer informatie kan een email 
gestuurd worden naar de organi-
satie of bel Tessa Westerhof: 06-
14929662 of Manon Zwart: 06-
10520969.

Afzwemfeesten in Waterlelie
Aalsmeer - Zondag 21 april wa-
ren er weer een afzwemfeesten in 
zwembad De Waterlelie voor vele 
kinderen van de zwemlessen voor 
de diploma’s A, B en C. De groep 
voor het A-diploma mocht als eer-
ste beginnen. Met hun kleding aan 
stonden alle kinderen in de dou-
che te wachten om naar binnen te 
gaan. In een lange rij en op gezel-
lige muziek kwamen ze de zwem-
zaal binnen. Iedereen was toch wel 
een beetje zenuwachtig, misschien 
de ouders nog wel het meest. Maar 
alles ging erg goed en de aanwezi-
ge zwemjuffen en -meesters waren 
dan ook dik tevreden over het ge-
toonde resultaat. Daarna waren er 
nog drie groepen voor A en B aan 
de beurt. Zij mochten al duikend en 
onderwater zwemmend hun zwem-
kunsten laten zien en dat deden ze 

allemaal uitstekend. Als laatste was 
de groep van 38 C-kandidaatjes aan 
de beurt. Het C-diploma is de kers 
op de taart en deze kinderen lieten 
zien dat zij onder allerlei omstan-
digheden zich prima kunnen red-
den in het water. Met en zonder kle-
ding werd het gehele programma in 
een vlot tempo afgewerkt en het ni-
veau was prima. Alle afzwemmer-
tjes hebben het uitstekend gedaan, 
want na afloop kreeg iedereen zijn 
of haar felbegeerde diploma uitge-
reikt. Op dinsdag 23 april was er nog 
een groepje van 18 kinderen aan de 
beurt om af te zwemmen. Zij wa-
ren op zondag 21 april verhinderd of 
ziek. Het volgende afzwemfeest voor 
de diploma’s A en B staat gepland 
op zondag 26 mei. De namenlijsten 
van de afzwemmers zijn te vinden 
op: www.esa-aalsmeer.nl.

Actie leerlingen De Brug
Aalsmeer - Leerlingen van groep 8 
van de PCBS De Brug in Oost heb-
ben, folders en winkelwagenmunt-
jes uitgedeeld aan het winkelend 
publiek bij winkelcentrum Nieuw 
Oosteinde. Deze actie is onderdeel 
van de campagne van Veilig Verkeer 
Nederland: ‘Te hard in de bebouwde 
kom, daar zijn geen excuses voor’. 

Kort geleden controleerde de poli-
tie de snelheid van de passanten op 
de Hoofdweg in Kudelstaart en op 
de Hornweg in Oost. Er zijn ‘te hard 
rijders’ op de bon geslingerd. Hou 
u aan de maximum snelheid, want 
de politie gaat de komende tijd va-
ker snelheidscontroles houden in 
Aalsmeer.

Inloop Binding Oost en Zolder
Aalsmeer - Verveel je je thuis een 
beetje? Niemand om mee te spelen? 
Kom dan op dinsdagmiddag naar 
de Binding Zolder in Kudelstaart en 
op woensdagmiddag naar de Bin-
ding Oost aan de Machineweg. Daar 
staat altijd wat lekkers en limona-
de voor je klaar en er is internet en 
televisie. Ook is er een volwasse-
ne aanwezig waar je gezellig mee 
kunt kletsen, maar natuurlijk zijn er 
ook altijd andere tieners. Of het nu 
rustig is of druk, het is altijd gezel-

lig bij de Binding. Regelmatig wordt 
er iets georganiseerd,zoals bijvoor-
beeld koekhappen, cartoon teke-
nen, toneelstukjes maken en nog 
veel meer. Tieners mogen zelf ook 
een activiteit organiseren als ze dat 
willen. Zo zijn er al meiden geweest 
die een modeshow hebben georga-
niseerd en een pooltoernooi. Kortom 
is er genoeg te doen bij de Binding. 
Kijk voor meer informatie op www.
debinding.nl of neem contact op met 
Inge via inge@debinding.nl.

“Thema herkenbaar voor kinderen”
Inspiratie op kunstzolder!
Aalsmeer - “Groep zeven is met 
veel plezier op de fiets gestapt om 
een bezoek te brengen aan de kin-
derkunstzolder. Vorig schooljaar zijn 
we ook geweest, toen vonden de 
kinderen het ook al fanatstisch. Nu 
een nieuw thema: de liefde. 
Herkenbaar voor de kinderen. Wat 
leuk hoe de kinderen mogen ver-

tellen over wat ze zien in de schil-
derijen. 
Annefie laat de kinderen echt in hun 
waarde. Daarna mogen de kinderen 
zelf creatief aan de slag. Een heerlij-
ke ochtend en dat in Aalsmeer! Vol-
gend jaar komen we weer!”, aldus 
juf Leonore, van groep 7b van de 
Antoniusschool.

‘De oorlog in jouw dorp’
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
avond 3 mei verzorgde Theodore 
van Houten een lezing over zijn on-
langs verschenen boek ‘De oorlog 
in jouw dorp’. De bijeenkomst vond 
plaats in de bibliotheek en werd bij-
gewoond door een gemêleerd ge-
zelschap. Inwoners van jong tot oud 
kwamen luisteren naar de verhalen 

van Theodore, met ook wetenswaar-
digheden die hij niet in zijn boek 
heeft verwerkt. “Indrukwekkend”, al-
dus een bezoeker na afloop. Met het 
boek ‘De oorlog in jouw dorp’ wor-
den projecten over de Tweede We-
reldoorlog op basisscholen in de 
gemeente opgezet. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Heel gezellig Snoopykamp!
Kudelstaart - De buitenschoolse 
opvang van kinderopvang Snoopy 
heeft in de meivakantie allerlei leu-
ke activiteiten gedaan. Zo zijn ze 
naar de manege gegaan en heb-
ben de kinderen geleerd hoe je een 
paard moet verzorgen. Ze zijn naar 
Jeugdland geweest in Nieuw Ven-
nep en de kinderen hebben daar 
hutten gebouwd. Ze hebben kik-
kers gevangen in Nieuwveen en al-
lerlei weet-jes geleerd over kikkers. 
De watertafel op de BSO is met het 
mooie weer aangezet, dus de kin-
deren hebben zich op de BSO ook 
goed vermaakt. 

De oudste kinderen zijn met het 
Snoopy kamp mee geweest dat dit 
jaar gehouden werd in Alphen aan 
de Rijn. Daar hebben ze een speur-
tocht gedaan en marshmallows ge-
bakken en een kampvuur gemaakt 
na de bonte avond. De kinderen 
hebben zelf de regie voor dit kamp 
in handen gehad en hebben vooraf 
vergaderd wat er op het kamp ge-
daan ging worden. Ook tijdens het 
kamp hadden de kinderen volle-
dig inspraak over de georganiseer-
de activiteiten. Het was een heel ge-
zellig Snoopykamp en een gezellige 
meivakantie bij Snoopy! 

Bijna China Town weekaatje
Aalsmeer - Nog ruim een week en 
dan gaat Het leukste Pinksterweek-
end van start! De voorbereidin-
gen zijn in een vergevorderd stadi-
um. De poort is al bijna klaar en nu 
wordt ook het kampterrein verder 
opgebouwd. China Town Aalsmeer 
gaat echt vorm krijgen! Donderdag-
avond 16 mei zal een groep vrijwil-
ligers de tenten opbouwen. Vrijdag 
17 mei worden de laatste versierin-
gen aangebracht en gaat het kamp-
weekend om 19.00 uur beginnen! 
242 Kinderen en een 60-tal vrijwil-
ligers gaan er een gezellig weekend 
van maken. Na de feestelijke ope-
ning gaan de ouders naar huis en 
gaan de kinderen sporten. Bij alle 
sporten zijn de kinderen op één of 
andere manier met elkaar verbon-
den. Een goede samenwerking is 
dus heel belangrijk. Zaterdag staat 
het Poldersporten op het program-
ma. De organisatie heeft een aan-
tal spelen bedacht en deze met hulp 
van een groep vrijwilligers uitge-
zet in het Hornmeerpark. De avond 
wordt gevuld met de disco. Op zon-
dag wordt het Chinees Circus ge-
speeld. Diverse onderdelen wor-
den voorgedaan, waarna de kinde-
ren zelf aan de slag gaan. Jongle-
ren, balanceren, goocheltrucs, Chi-
nese bordjes draaien, een Chinese 
estafette lopen en (echte!) loempia’s 
vouwen zijn straks onderdelen waar 
de kinderen hun hand niet meer 
voor omdraaien. Om 15.00 uur mo-
gen de ouders en andere belang-
stellenden komen kijken naar het-
geen de kinderen deze dag hebben 

geleerd. Tevens laat iedereen nog 
iets leuks zien waar echt alle deel-
nemers aan meedoen. Zorg dat u dit 
niet gaat missen. De oudermiddag 
is van 15.00 tot 17.00 uur. Het uitge-
breide programma, de indelingen en 
nog veel meer is terug te vinden op 
de website: www.weekaatje.nl. 

Vrijwilligers gezocht
Om alles voor elkaar te krijgen heeft 
de organisatie veel vrijwilligers no-
dig. Vooral bij het afbreken van 
het kampterrein is er nog hulp no-
dig. Lijkt het u/jou leuk om ook een 
steentje bij te dragen? Geef u dan 
op via genoemde website. Voor aan-
melden of vragen, kan ook een e-
mail gestuurd worden naar info@
weekaatje.nl of bel met José via 06-
40298352 of Aster via. 06-54914288.

Tijdrit voor 
jeugd UWTC
Uithoorn - Dinsdag 14 mei staat bij 
UWTC weer een tijdrit op het pro-
gramma voor de jeugdleden. Deze 
wordt tijdens de training verreden. 
Donderdag 16 mei is er een lange 
tijdrit bij de Hoef. Jeugdrenners uit 
categorie 6 en 7 mogen ook mee-
doen en rijden één ronde van 8 ki-
lometer. De rijders vanaf nieuwelin-
gen rijden twee rondes, dus 16 ki-
lometer. Aanvang 19.00 uur. Start-
plaats op de Hogedijk. Voor meer 
informatie: www.uwtc.nl. 

Kunstschilder in de dop
Teddy Kleijberg (7) gaat 
schilderen op Duinrell
Aalsmeer - Veertig kunstschildertjes 
in de dop mogen vandaag, woens-
dag 8 mei, de megawand inkleuren 
op Duinrell in Wassenaar. Voor het 
inkleuren van deze megawand, dat 
plaatsvindt bij de Kikkerachtbaan en 
de familieachtbaan Dragonfly, gaven 
zich 200 kinderen op. Uit dit aantal 
zijn 45 kinderen ‘getrokken’ die een 
eigen ontwerp mochten insturen. De 
vijf leukste worden ingekleurd door 
hun ontwerpers, ieder op een eigen 
paneel van een halve meter lang, 

naast de algemene wand van 35 me-
ter die de overige veertig kinderen in-
kleuren. Één van de vijf kinderen, die 
hun eigen ontwerp inkleuren is Teddy 
Kleijberg (7 jaar) uit Aalsmeer. Onder 
toeziend oog van gastheer Rick de 
Kikker gaat het inkleuren om 10.00 
uur van start onder leiding van stu-
denten en medewerkers van Grafisch 
Lyceum Rotterdam, Nimeto en Duin-
rell. Rick wordt geassisteerd door de 
heer Roderick van Zuylen van Nije-
velt, directeur van Duinrell.

Bloemschikken bij Lievepop
Aalsmeer - Op BSO Lievepop zijn 
de kinderen gestart met een work-
shop bloemschikken. 

Enthousiast zijn de kinderen bij de 
eerste workshop gestart met het 
maken van corsages, een heel ge-

priegel maar de resultaten mochten 
er zijn. De volgende workshop was 
een tafelstukje maken en vervol-
gens het maken van een heus boe-
ket. Alle stukjes mochten natuurlijk 
mee naar huis worden genomen. Al 
met al zeer geslaagde workshops.

Wethouder Rolleman spreekt 
met jongeren over pesten
Aalsmeer - Vrijdag 19 april was de 
nationale ‘Dag tegen Pesten’. Wet-
houder Rik Rolleman greep de-
ze kans aan om in groep 8 van de 
basisschool De Brug te praten met 
kinderen over pesten en de gevol-
gen ervan. Wethouder Rik Rolleman: 
“Pesten komt helaas veel voor. 
Op scholen en sportverenigingen 
worden kinderen en tieners da-
gelijks gepest, maar ook online 
via sociale media en mobiele tele-
foons. Daarom vraagt ik hier ex-
tra aandacht voor op de nationa-
le Dag tegen Pesten.” De kinderen 
in de klas vonden pesten via inter-
net het ergst omdat iedereen dit kan 
lezen. Je gaat dan aan jezelf twijfe-
len en denkt: ‘Ben ik dan echt zo?’ 
Erover praten met elkaar, de leraar 
je ouders kan hierbij helpen maar 
is ook lastig omdat soms het pes-
ten daarna nog erger wordt. Om te 

laten zien wat pesten met je doet 
deelde wethouder Rolleman aan ie-
der kind in de klas een papiertje uit. 
Daarna vroeg hij aan alle kinderen 
dit te verkreukelen, erop de te stam-
pen maar het niet te verscheuren. 
Daarna vroeg hij aan de kinderen 
het papiertje weer glad te strijken 
en er sorry tegen te zeggen. Maar 
hoe vaak ze ook sorry tegen het pa-
piertje zeiden de kreukels gingen er 
niet uit. Rolleman: “Dit is wat er ook 
gebeurd met pesten, je kan daar-
na sorry zeggen maar het haalt niet 
de littekens weg die zijn gemaakt.” 
Na het gesprek met de wethou-
der kregen alle kinderen een ‘You 
are Good’ armbandje. Deze band-
jes staan ervoor dat iedereen goed 
is. De gemeente heeft deze band-
jes gekocht en een deel van de op-
brengst van dit bandje gaat naar de 
Kindertelefoon en Sensoor.
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Zaterdag 11 mei:

AALSMEER
WV-HEDW  1 -  Aalsmeer  1 14.30 u
Aalsmeer  4 – VEW  4 14.30 u
Aalsmeer  5 – HBC  2 14.30 u
Aalsmeer 6 – RAP  12 14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1 – Overbos  Vet.2 14.30 u

Vrouwen
Diemen  VR.1 - Aalsmeer VR.1 10.45 u

RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1 – Overbos Vet.2 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
DIOS  C2 - J.A.United C2 12.30 u 
DIOS  C5 - J.A.United C4 13.00 u
AMVJ  C1 - J.A.United  C5 10.00 u

Pupillen
J.A.United D2 – FC.Amsterdam  D2 11.15 u 
J.A.United D4 – Buitenboys  D5 11.15 u
Sp.Martinus  E2 - J.A.United E3 9.30 u 
Abcoude  E5 - J.A.United  E4 11.00 u
J.A.United E7  - Pancratius  E11 9.30 u
Legm.vogels  F2 - J.A.United  F1 11.00 u
J.A.United F3 – Swift  F5 9.00 u
J.A.United F4 – NFC  F2 9.00 u
J.A.United F6G – Abcoude  F6 9.00 u
Legm.vogels  F8 - J.A.United  F8 12.30 u
AMVJ  F4 - J.A.United F9 9.30 u
KDO  F6M - J.A.United F11 10.15 u

Meisjes
J.A.United  MB.1 – Schoten  MB.1 11.00 u
J.A.United  MB.2 – TABA  MB.1 11.00 u
J.A.United MD.1 – Overbos  MD.3 11.00 u
Abcoude  ME.1 - J.A.United  ME.1 9.00 u

RKDES
Pupillen
RKDES E7 – Abcoude  E 10 9.30 u

RKDES F3 – Pancratius  F6 11.00 u
Badhoevedorp  F4 - RKDES F4 10.15 u

Meisjes
RKDES ME.1 – Ouderkerk  ME.1 9.30 u

SCW
Legmvogels  1 - SCW 1 14.30 u
SCW 3 – Nieuw Sloten  2 14.00 u
Roda’23  Vet.1 - SCW Vet.1 14.30 u
ABNAMRO  Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u
Roda’23 Vet.2 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW C1 – Beverwijk  C1 10.30 u
ZSGO/WMS  C1 - SCW C2 9.30 u

Pupillen
SCW D1 – Overbos  D2 9.00 u
Hoofddorp  D11 - SCW D2 12.15 u
SCW E2 – Amstelveen E4  9.00 u
Ouderkerk  F9 - SCW F4 9.00 u

Meisjes
Buitenveldert  MD.1 - SCW MD.1 8.45 u
VVC  ME.1 - SCW ME.1 9.00 u

Zondag 12  mei:
RKAV
RKAV 1 – NFC  1 14.00 u
Arsenal  3 - RKAV 3 12.30 u
RKAV 4 – Arsenal  9 11.30 u
RKAV 5 – Swift  11 14.00 u
RKAV 6 – Sp.Martinus  7 11.30 u

RKDES
Soest  SO  1 - RKDES 1 14.00 u
Arsenal  2 - RKDES 4 12.30 u
RKDES 6 – RAP  9 14.00 u
RKDES 7 – HBC  8 12.00 u

Junioren
Roda’23  B6 - RKDES B2 9.30 u
Pancratius  C5 - RKDES C3 9.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Sportpassie van jong tot oud
Aalsmeer - Op zaterdag 25 mei 
kan iedereen, van jong tot oud, 
sportverenigingen bezoeken, ko-
men kijken naar demonstraties en 
sporten zelf uitproberen.  Iedereen 
kent Jeu de boules van de vakan-
tie in Frankrijk, maar dit kan ook in 
Aalsmeer! Er wordt elke dag naast 
de kinderboerderij gespeeld en op 
25 mei tussen 10.00 en 17.00 uur 
zijn er demonstraties en kan er 
meegespeeld worden. Vissen al-
tijd eens willen proberen? Dat kan 
bij Hengelsportvereniging Vislust 
Aalsmeer! Bij het Zwanenwater aan 
de Machineweg worden demon-
straties gegeven en kan iedereen 
een hengel proberen uit te gooien. 
Voor kinderen is er een voorproef-
je van de vislessen die de vereni-
ging in juni wil organiseren. Bad-
mintonclub Flower Shuttle is in De 
Bloemhof te vinden tussen 11.30 en 
13.00 uur. Er zijn demonstratiewed-

strijden, maar belangrijker; er lig-
gen rackets en shuttles klaar, zodat 
belangstellenden zelf kunnen proe-
ven aan de badmintonsport. In de 
Proosdijhal gaat de RKDES-hand-
bal-jeugd tussen 10.00 en 13.00 uur 
aan de slag onder leiding van Erik 
van der Wel (bondscoach dames 
onder 17 jaar). Ook niet leden zijn 
van harte welkom om mee te doen 
en te ervaren hoe leuk handbal is! 
’s Middags van 13.00 tot 15.00 uur 
spelen de dames en heren-senio-
ren in the Beach demonstratiewed-
strijden beach handbal tegen Fiqas 
Aalsmeer. Als je daar toch bent, 
schuif dan meteen aan voor een 
van de Beachvolleybal clinics die 
gegeven worden door onder ande-
re oud-olympiër Richard Schuil. Dit 
is pas een deel van het aanbod van 
Sportpassie Aalsmeer. Kijk voor alle 
programma’s op www.sportpassie-
aalsmeer.nl. 

Willem Kamerman wint bij 
klaverjasclub CAV
Aalsmeer - Op vrijdagavond 26 
april heeft klaverjasclub CAV het 
44ste seizoen afgesloten met een 
heerlijk diner. 
Dertien leden plus twee vaste re-
serves kaarten van eind september 
tot en met eind april iedere maan-
dagavond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Er is dit seizoen 29 avon-

den gekaart om de fel begeerde 
eerste prijs. Als eerste is Willem Ka-
merman met 178441 punen geëin-
digd, op de voet gevolgd door Ba-
rend Wegman en op drie Piet Tulp. 
Co Bijlemeer behaalde met 63 mar-
sen de marsenprijs, de poedelprijs 
ging naar Tijs van den Bijtel met 
172555 punten.

Zaterdag sluit inschrijving
Stratentoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Zondag 26 mei 
wordt voor de 28e keer in de his-
torie het Stratentoernooi  georgani-
seerd. Het toernooi vindt plaats op 
sportpark Calslagen, het onderko-
men van voetbalvereniging RKDES. 
Het toernooi staat ook dit jaar weer 
in het teken van sportiviteit en ge-
zelligheid. Mede daarom is de Fair 
Playcup misschien wel de belang-
rijkste prijs. Op de velden van RK-
DES wordt vanaf 9.30 uur afgetrapt, 
dit zal de gehele dag gebeuren on-

der begeleiding van muziek van DJ 
Jan Springintveld. De wedstrijden 
staan onder leiding van de diver-
se scheidsrechters. Eén van de be-
langrijkste regels is dat er verplicht 
twee dames in de teams aanwezig 
moeten zijn. Voor de kleintjes zal er 
een springkussen aanwezig zijn. Het 
aanmeldingsformulier is te vinden in 
clubblad de Treffer en staat op de 
website: www.rkdes.nl.  Inschrijven 
is mogelijk tot en met aanstaande 
zaterdag 11 mei 18.00 uur.

Seizoen begonnen in Breukelen

Multi’s klaar voor start 
Eredivisie Triathlon
Aalsmeer - De kop is er af voor 
het Oceanus/Multi Triathlon Team. 
Afgelopen weekend begon het tri-
athlonseizoen. Onder erg pretti-
ge weersomstandigheden werd in 
Breukelen de eerste triathlonwed-
strijd van het seizoen gehouden. 
Het Oceanus/Multi Triathlon Team 
werd door vier deelnemers verte-
genwoordigd op de kwarttriathlon 
(1km zwemmen, 40 km fietsen en 
10 km lopen) Alle vier eindigden zij 
in de top tien van hun leeftijdsca-
tegorie. In de damesstartserie start-
te Carla van Rooijen als één van de 
favorieten. Zij kwam als vijfde uit 
het zwembad, maar had halverwe-
ge het fietsparcours haar concur-
renten al bijgehaald. Tijdens het af-
sluitende looponderdeel vergroot-
te de Aalsmeerse haar voorsprong 
verder om als eerste dame te fini-
shen. Zo kon Carla dus weer met de 
bloemen in haar rugtas terug naar 
Aalsmeer fietsen. Tony Blom zet-
te van de vier teamleden de snel-
ste tijd op de klokken. Hij finishte na 
2:04:11 uur als 16e overall en vijfde 
in zijn leeftijdscategorie Heren40. 
Jeroen Hijstek uit Nieuw-Vennep en 
Hans de Groot uit Uithoorn konden 
ook tevreden terug kijken op hun 
wedstrijd. Jeroen finishte in 2:15:33 
uur als zevende in de categorie He-
ren50. Hans de Groot finishte in 
diezelfde categorie als achtste in 
2:19:51 uur. Al met al was het alvast 
een goed begin van een mooi tria-
thlonseizoen. 

Eredivsie Triathlon
Terwijl de Eredivisie Voetbal net de 
ontknoping heeft bereikt staat de 
Lotto Eredivisie Triathlon juist op het 
punt van beginnen. Na het succes-
volle eerste jaar van deze nieuwe 
spectaculaire competitie voor ver-

enigingsteam begint zaterdag het 
tweede seizoen. Het Oceanus Tria-
thlon Team doet uiteraard ook weer 
mee met het herenteam, dat vorig 
jaar nog achtste wist te worden in 
de eindstand. Het Oceanus Triathlon 
Team bestaat dit seizoen uit jonge 
toppers en ervaren rotten. Junioren 
Menno Koolhaas en Jeffrey Reijn-
ders staan al sinds de finale van de 
Eredivisie 2012 te trappelen om op-
nieuw hun snelle voeten te laten 
zien. Zij leren elke wedstrijd meer 
bij over hoe zij de concurrentie te 
snel af kunnen zijn. Binnen het team 
steken zij veel op van Sander Berk 
(deelnemer Olympische Spelen Pe-
king 2008) en de sprinters Martin en 
Raymond Pet. Ook teamcaptain Pie-
ter van der Meer draait al heel wat 
jaren mee in de triathlonsport. Sa-
men zullen zij zorgen dat de con-
currentie het paars voor de ogen zal 
zien. Het doel voor 2013 is in ieder 
geval handhaving in de Eredivisie. 
Oceanus richt zich op ‘het linker-
rijtje’, want de 8e plek van vorig jaar 
smaakt toch zeker naar meer! De 
eerste wedstrijd van de Eredivisie 
is de Teamtriathlon van Enschede. 
Hierbij wordt ’s ochtends een indi-
viduele supersprint afgewerkt (175 
meter zwemmen, 7,4 km fietsen en 
2 km lopen). ’s Middags staat er dan 
nog een teamwedstrijd op het pro-
gramma waarbij een sprinttriathlon 
(475 meter zwemmen, 19 km fietsen 
en 5 km fietsen) als team van vier 
wordt volbracht. Dit is te vergelij-
ken met een ploegentijdrit: dus sa-
men zwemmen, fietsen en lopen. De 
opstelling van het team zal zijn: Jef-
frey Reijnders, Martin Pet, Raymond 
Pet en Pieter van der Meer. Volg de 
verrichten van het Eredivisieteam 
van het Oceanus Triathlon Team op: 
www.multi-triathlon-team.nl.

The Beach Outdoor open!
Aalsmeer - Vanaf 1 mei kan er vol-
op genoten worden op The Beach 
Outdoor velden. Aan de voorzijde 
van het restaurant Het Strandpavil-
joen zijn twee outdoor velden gere-
aliseerd. Hierdoor bestaat de moge-
lijkheid om zowel binnen als buiten 
te genieten van de tropische sferen 
van The Beach. Heerlijk sporten op 
het zand, loungen op het uitgebrei-
de terras, genieten van een hapje en 
drankje in de zon op het terras van 
Het Strandpaviljoen, alles kan deze 
zomer bij  The Beach! En bij slecht 
weer gaan we gewoon naar binnen! 
Afgelopen weekend werd er al vol-
op gebruik gemaakt van de buiten-
velden tijdens het Maandtoernooi in 
The Beach. Bij de 4 x 4 allround ca-
tegorie die buiten werd afgewerkt 
was het de ervaring van de Opa’s 
die zorgde voor de ongeslagen eer-
ste plaats in de Pro poule. Met na-
me conditioneel werden zij flink op 

de proef gesteld door de andere 
teams; Hope, Bongo en de Kanon-
nen. In de Future poule kwamen de 
teams Wervelwind, Streepjes, Ge-
blokt en de Lifeguards uit. Zij haal-
den net niet genoeg punten in de 
voorrondes om naar de Pro poule te 
gaan. Na 6 spannende wedstrijden 
kwam team Wervelwind, met drie 
keer winst, als winnaar uit de pou-
le. Vanwege de zomerperiode is het 
eerste volgende indoor maandtoer-
nooi in september. The Beach orga-
niseert deze zomer voor bedrijven 
voor de elfde keer het Regionale be-
drijventoernooi. De kwalificatiewed-
strijden vinden plaats op 14, 21 en 
28 mei. De gekwalificeerde teams 
spelen uiteindelijke de finale op 4 
juni, met als hoofdprijs een Zomers 
Beachtoernooi voor het hele bedrijf. 
Inschrijven voor de beachtrainingen 
of het bedrijventoernooi zijn terug te 
vinden op www.beach.nl.

Favorieten maken het waar 
in Wielerronde Amstelveen
Amstelveen - Organisator WTC De 
Amstel kijkt terug op een succesvol 
verlopen 9e Wielerronde van Am-
stelveen. Voor de thuisrijders waren 
er twee podiumplekken: Julia Evers 
werd tweede bij de Dames, en Pierre 
Deen pakte het brons bij de Masters 
40+, maar ook inde andere wedstrij-
den lieten de regionale toppers zich 
van voren zien.  Meer dan 200 ren-
ners en rensters raasden onder pri-
ma weersomstandigheden over het 
bochtige parcours in de Westwijk, 
met in alle vier de categorieën sterke 
winnaars en mooie wedstrijden. Bij 
de Nieuwelingen (jongen 15/16 jaar) 
eindigde de wedstrijd nog in een 
massasprint met de Lissenaar Thier-
ry Bouckaert als winnaar voor Tom 
Wijfje uit Ter Aar en Jeroen van Goor 
uit Wilnis als derde. De Amstelren-
ners lieten zich in de finale een beet-
je wegdrukken met Sander Luijken 
uit Aalsmeer als 14e. Daarna was er 
in geen enkele wedstrijd meer een 
massasprint. De Masters 40+ was 
een one-man show van Haarlemmer 
Brian Burggraaf.  Hij won na een so-
lo met ruime voorsprong. De orga-
niserende vereniging had drie man 
in de top 10: Pierre Deen op de 3e 
plaats, Ouderkerker Auke Broex op 
de 6e plaats en Nico Kingma als 9e. 
Voor het eerst ging er ook een da-
mespeloton van start in Amstelveen 

en ook dat leverde een fraaie koers 
op met een hoofdrol voor de Ouder-
kerkse Julia Evers. Evers nam al snel 
met twee andere meiden een voor-
sprong en ondanks pogingen van 
o.a. de Amstelveense Femke Markus 
om het gat te dichten bleven de drie 
vooruit. Evers kwam in de eindsprint 
nipt te kort om Jip van den Bos uit 
Oostknollendam te kloppen, maar 
mocht zeker tevreden zijn met haar 
tweede plek. Femke Markus werd 8e 
en de Ouderkerkse Yvette Broex 25e. 
Het klapstuk van de dag was de 
Amateurs en Juniorenwedstrijd over 
60 kilometer. Deze wedstrijd werd 
uiteindelijk een prooi voor de jonge 
Jordy Beuker uit Huizen. Beuker, vo-
rig jaar nog actief bij de Elite zon-
der contract was de sterkste van een 
kopgroep van 16 die na een spette-
rende wedstrijd met steeds wisse-
lende kansen op de streep afkwam. 
Voordat het zover was hadden veel 
renners het geprobeerd. Met na-
me Mijdrechtenaren Henk de Jong 
(10e) en Imo de Pruijssenaere (7e) 
waren actief, maar ook de Amstelve-
ner Michael Kortekaas (12e) en Am-
stelrenner Roel Gerritsen (9e)waren 
actief. In de eindsprint was Beuker 
(neef van oud- Tour de France ren-
ner René Beuker) de Rotterdammer 
Rik de Voogd en Voorburger Robbert 
Schaap ruimschoots te snel af.

SV Omnia 2000 Wedstrijdturnen
Nilou verenigingskampioene!
Aalsmeer - Op donderdag 25 april 
werd de finale van de onderlin-
ge competitie  wedstrijdturnen ge-
houden in gymzaal De Baccara. 
In december werd de eerste wed-
strijd geturnd en nu de finale. Na 
twee wedstrijden wordt de balans 
opgemaakt. Eerst telt de plaatsing 
bij  beide wedstrijden en bij gelij-
ke klassering wordt er naar de pun-
ten gekeken. In totaal streden er 42 
turnsters onder leiding van train-
sters Anneke Nap, Mariet Tas, Ilse 
Vergoossen en Gerda Kockelkorn 
om de prijzen. 
Helaas konden Dewy Lemmens, 
Shania Bleeker, Esther Veenstra en 
Kirsten Kniep niet mee doen. Voor 
de prijsuitreiking werd een wed-
strijdje ‘radslagen op de balk’ ge-
turnd. De turnsters, die hieraan mee 
wilden doen, kregen hiervoor twee 
kansen. De radslagen moeten ach-
ter elkaar en heen en weer geturnd 
worden zonder van de balk te vallen. 
Na de eerste ronde stond GuoXin 
Verhoef bovenaan met 16 radsla-
gen. Jasmin Aileen maakte er 13. 
Maar in de tweede ronde haalde 
Jasmin er 17 en zo won zij een be-
kertje met daarop het aantal radsla-
gen. De wisselbeker voor de hoog-
ste plaatsing op officiële KNGU-
wedstrijden ging dit jaar naar Isa 
Verzeilberg, die bij de regiokampi-
oenschappen in de vierde divisie 
op de vijfde plaats eindigde en nu 
nog door mag naar de districtskam-

pioenschappen. Guoxin Verhoef, de 
winnares van 2012,  reikte haar de 
beker uit. De wisselbeker voor de 
verenigingskampioene 2013  van 
SV Omnia 2000 is uitgereikt aan Ni-
lou Spring in ’t Veld. Zij nam de be-
ker over van Tanya Karoui, die he-
laas niet zelf aanwezig kon zijn om 
de beker te overhandigen. 

De trainsters en turnsters van SV 
Omnia 2000 kunnen terugkijken op 
een geslaagde finale van de onder-
linge competitie wedstdrijdturnen 
onder toeziend oog van vele en-
thousiaste familieleden! De uitsla-
gen zijn te vinden op www.svom-
nia.nl. 

Biljartvereniging Aalsmeer  
Joop Hogervorst bokaal 
voor team Arnold Heuzen
Aalsmeer - Hogervorst aan de wieg 
gestaan bij de oprichting van  Bil-
jartvereniging Aalsmeer. Inmiddels 
is hij 82 jaar speelt nog wekelijks 
zijn partijen mee in de woensdag-
middag clubcompetitie en op vrij-
dagmiddagen  in de bondscompe-
titie voor recreanten met zijn team. 
Als oud bestuurder en erelid heeft 
Joop zijn naam verbonden aan de 
bokaal, die te winnen is tijdens het 
jaarlijks terugkerende evenement 
dat gespeeld wordt als de bonds-
competitie op de vrijdagmiddag ten 
einde is. Het toernooi werd afgelo-

pen donderdag 2 mei voor de veer-
tiende keer gespeeld in het clubge-
bouw in de Hornmeer. 
Er werd gespeeld  met de vier re-
creanten teams die Biljartvereniging 
Aalsmeer  rijk is. Ieder team bestaat 
uit vier personen en in één dag ma-
ken zij uit welk team de wisselbo-
kaal mee naar huis mag nemen voor 
een jaar. Het team van Arnold Heu-
zen mocht de eerste prijs in ont-
vangst nemen uit handen van  Piet 
Volwater, wedstrijdleider van de re-
creanten in het district Veen en Rijn 
Streek.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart - Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavon-
den gezellig gekaart in het Dorps-
huis. Iedereen die zin heeft in een 

avondje klaverjassen, is welkom. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Het klaverjassen op 1 mei 
is gewonnen door Toon van Es met 
5866 punten, op twee Marco van 
der Jagt met 5236 punten en op drie 
Hannie Houthuijs met 5203 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Ria van ‘t Schip met 3387 punten.
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Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 14 mei 
houdt kaartclub Ons Genoegen 
haar laatste speelavond van dit sei-
zoen. Er wordt vanaf 19.30 uur ge-
kaart in het gebouw van Ons Twee-
de Thuis in de Hortensialaan. De 
zaal gaat om 19.00 uur open. Tij-
dens de speelavond wordt tevens 
het eindklassement over het afge-
lopen seizoen bekend gemaakt. Wie 
zin heeft in een avondje kaarten of 
rummicuppen is welkom. Koffie en 
thee staan klaar en zijn bij de prijs 
inbegrepen. De vorige speelavond 
is gewonnen door Willem Busker-
molen met 5124 punten, op twee Els 
Vergeer met 4928 punten en op drie 
Ben Overdijk met 4787 punten. De 
beste rummicupper bleek Riet Bek-
kers met 51 punten. Ons Genoe-
gen is op zoek naar mensen die het 
bestuur op de kaartavonden in het 
nieuwe seizoen willen ondersteu-
nen. Aanmelden kan bij: N. Bekkers 
via 0297–327123.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 10 mei vanaf 
20.00 uur staat weer koppelkaar-
ten op het programma bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Ie-
dereen is welkom. Vanaf 19.30 uur 
staat de koffie klaar. Het klaver-
jassen op 3 mei is gewonnen door 
Maaike Spaargaren met 5440 pun-
ten, op twee Kees Noordhoek met 
5310 punten en op drie Ans Does-
wijk met 5247 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan Cor Knol met 
3699 punten.

Frayo clubkampioen van 
biljartclub Apollo
De Kwakel - De biljartcompeti-
tie van 2012 – 2013 is beëindigd. Er 
werd gespeeld in 2 blokken van 17 
weken. Aan het einde van het eer-
ste blok gaf Frayo al zijn visitekaartje 
af door op 5 december winterkam-

pioen te worden. Voor het algemene 
clubkampioenschap moest er ech-
ter doorgestreden worden tot het 
einde van de competitie. Het luk-
te Frayo om zijn voorsprong te be-
houden. Hij eindigde met een pun-

Lody van Ginkel, Piet Hooyman en clubkampioen Frayo Fritschy

tentotaal van 555. Op de tweede 
plaats, maar met een ruime achter-
stand, Henk Helmig met 528 pun-
ten, direct gevolgd door Edy van 
den Berg 523 punten. De poedel-
prijs is dit jaar veroverd door Bram 
van Klaveren met 341 punten. En 
er waren nog drie prijzen te verde-
len: Eén voor de procentueel hoog-
ste serie. Gewonnen door Lody van 
Ginkel met 31 caramboles. Dit was 
47,62 % van zijn te maken carambo-
les. Voor de kortste partij. Deze ging 
wederom naar Frayo Fritschy met 9 
beurten. En voor de Runnerup-cup. 
Voor het procentueel beste gemid-
delde. Deze wisselbeker ging naar 
Piet Hooyman. Omdat Apollo een 
biljartclub van 55 plussers is, gaat 
het elke woensdagmiddag om het 
gezellig samen zijn, maar er wordt 
ook wel degelijk gestreden om de 
winst. Wie zin heeft om lid te wor-
den, kan hiervoor contact opnemen 
met de wedstrijdleider Henk Helmig 
via 06-20656631.

Het is beslist niet nodig dat u heel 
goed kunt biljarten. Het is wel han-
dig als u dit al eens heeft gedaan. 
Er wordt elke woensdagmiddag van 
12.30 tot 17.00 uur gespeeld in Fort 
De Kwakel. 

Zomerbridge 
in Leimuiden

Leimuiden - Bij Partycentrum Ke-
ijzer in de Dorpsstraat 30 organi-
seert Bridge ‘86 iedere maandag-
avond zomerbridgedrives van 13 
mei tot en met 26 augustus, met 
uitzondering van 20 mei, 29 juli en 
5 augustus. Er wordt om 19.45 uur 
met spelen gestart en deelnemers 
kunnen zich vanaf 19.15 uur aan de 
zaal inschrijven. De kosten bedra-
gen 4 euero per paar. Iedere maan-
dagavond valt er voor de winnaars 
en twee andere te bepalen paren 
een fles wijn te verdienen. Ook be-
ginners zijn van harte welkom, om-
dat er voor hen een aparte lijn is. In-
formatie is in te winnen bij Truus van 
der Meer via 0172-508936 of http://
www.nbbclubsites.nl/club/9041.

Nel en Tini winnen laatste 
sjoelavond Oostend
Aalsmeer - Oostend heeft afgelo-
pen donderdag 2 mei het sjoelsei-
zoen afgesloten met een gezellige 
speelavond. Na drie keer vijf bakken 
gesjoeld te hebben is het koppel Jo-
pie de Vries met Adri Bleeker als 
eerste geëindigd met 1407 punten. 

Op twee Nel Joore met Tini v/d Mer-
bel met 1341 punten. Deze twee 
koppels mochten toen strijden om 
de eerste plaats op de nostalgische 
oude bak met 32 stenen. Zij hebben 
elk vier keer gegooid en het win-
nende koppel werd Nel Joore met 
Tini v/d Merbel met 373 punten. Zij 

kregen elk een leuke prijs. Hierna 
werd het weer tijd voor een drank-
je met een bitterbal, om vervolgens 
de groepswinnaars van het seizoen 
bekend te maken. Om als groeps-
winnaar in aanmerking te komen, 
moest men twaalf keer gesjoeld 
hebben in het seizoen. De winnaars 
zijn in groep 1 Siem Kooy met 122,9 
gemiddeld, in groep 2 Jopie de Vries 
met 114,6 gemiddeld, in groep 3 Ri-
ta van Zelderen met 108,4 gemid-
deld en in groep 4 Tini v/d Merbel 
met 103,4 gemiddeld. Zij zijn allen 
getrakteerd op een boeket bloemen 
en een cadeaubon.

Fietstocht rond Stelling 
van Amsterdam 
Uithoorn - De inschrijving voor de 
fietstocht Rondje Stelling op zater-
dag 7 september is op 1 mei ge-
opend met een spectaculaire actie. 
De eerste honderd deelnemers die 
zich nú laten registreren op www.
rondjestelling.nl voor de toertocht 
rond Amsterdam krijgen een gra-
tis wielershirt als promotie voor de 
vroegere verdedigingslinie. Vanaf 
de start bij het fort aan de Drecht 
in Uithoorn voeren twee afstanden 
in westelijke richting naar Aalsmeer 
en Haarlemmerliede waarna de kor-

te afstand door de stad terug fietst 
naar De Ronde Venen en de lange 
afstand De Stelling ten noorden van 
Amsterdam aandoet. Het Rondje 
Stelling is een jaarlijks terugkerend 
evenement in de Stellingmaand 
september wanneer diverse forten 
van de vroegere verdedigingslinie 
geopend zijn voor publiek. Op za-
terdag 7 september vindt de twee-
de editie plaats van de succesvol-
le toertocht van de Uithoornse Wie-
ler Trainings Club (UWTC). Het initi-
atief om de vroegere verdedigingsli-

nie dichter bij de bewoners te bren-
gen wordt ondersteund door Cul-
tuurcompagnie de uitvoerende par-
tij aan het cultuurbeleid van de pro-
vincie Noord-Holland. Er zijn twee 
afstanden (85 en 170 kilometer) die 
beiden op 7 september starten tus-
sen 7.00 en 9.00 uur. 

Er zijn rust en verzorgingsplekken 
bij forten langs de route. Voor Uit-
hoorn is dit het fort aan de Drecht 
en voor deelnemers ten noorden 
van Amsterdam is een start- en foe-
rageermogelijkheid bij fort Veldhuis 
in Heemskerk. De langste afstand is 
een sportieve uitdaging over het he-
le monument van 46 forten en slui-
zen en de korte afstand loopt van-
af Uithoorn tot het fort bij Vijfhui-
zen ook over deze linie. Verkeerslu-
we en in het groen verscholen fiets-
paden voeren daarna de deelne-
mers aan deze afstand dwars door 
de stad Amsterdam om in de pol-
der De Rondehoep weer samen te 
komen met de lange afstandrijders 
voor de laatste kilometers naar de 
finish. Online inschrijven kan via 
www.rondjestelling.nl. Het inschrijf-
geld bedraagt 5 euro voor de 85 ki-
lometer en 6 euro voor de 170 ki-
lometer, inclusief routebeschrijving, 
verzorging onderweg en het gra-
tis shirt voor de eerste inschrijvers. 
Voor het evenement zijn beide rou-
tes ook op GPS beschikbaar.

Patrick Haring clubkampioen 
bij Sjoelclub Aalsmeer
Kudelstaart - Donderdag 25 april 
was de laatste competitieavond van 
Sjoelclub Aalsmeer in het Dorps-
huis. In 4 klassen werd gestre-
den om de punten. Patrick Haring 
is algemeen clubkampioen gewor-
den. In de hoofdklasse bereikte hij 
de hoogste eer. Op twee is Albert 
Geleijn geëindigd en op drie Kees 
Kuijpers. In de klasse A werd Paul 
van den Berg kampioen, op twee 
Wijnand Spring in ’t Veld en op drie 
Joke Schagen. 
In de klasse B bleek Hans Buijs de 
beste sjoeler, gevolgd door Pim van 
der Meer en Dirk Mol. In de klasse 
C tot slot wist Nico Verhaar eerste te 

worden, op twee Adje de Leede en 
op drie Mirjam van den Berg. Vrij-
dag 26 april werd de laatste avond 
van de interclubcompetitie gehou-
den, die in de A-klasse overtui-
gend gewonnen is door Aalsmeer 1. 
Dit team bestond uit Albert Geleijn, 
Patrick Haring, Henk Brozius en 
Wijnand Spring in ’t Veld. Aalsmeer 
2 met Tiny Amsing, Sjaak Siebe-
ling, Marja Spring in ’t Veld en Wim 
van Leeuwen eindigde op de vijfde 
plaats. Op 18 mei is de slotavond 
van het seizoen en op donderdag 5 
september start de competitie weer. 
Voor meer informatie zie www.sjoel-
clubaalsmeer.nl.

ZABO ronde 16 in Bloemhof 
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO Aalsmeer wordt 
zaterdag 11 mei voortgezet met de 
16e speelronde. Speellokatie is dit-
maal sporthal de Bloemhof aan de 
Hornweg. 
Publiek is van harte welkom bij de 
ZABO en de toegang tot de tribu-
nes van de sportzaal is gratis. Het 
volledige programma luidt als volgt: 
om 18.35 uur begint Polish Shooter 
tegen Amsec Beveiliging. Om 19.20 
uur is de aftrap van FC East Euro-

pe tegen Pottenshop. Om 20.05 uur 
treedt Odido aan tegen Piller Sport. 
Om 20.50 uur speelt Choekie’s Hair-
salon tegen Heemhorst Watersport 
en om 21.35 uur is er als afsluiter 
LEMO tegen LEMO Gaat Los. Stand 
vooraf: LEMO 15-33, Piller Sport 15-
29, Choekie’s Hairsalon 15-29, Po-
lish Shooter 15-29, FC East Europe 
15-23, Heemhorst Watersport 15-
22, Odido 15-21, Amsec Beveiliging 
15-15, Lemo Gaat Los 15-14, Pot-
tenshop 15-0. 

Buitenbad Waterlelie bijna 
klaar voor de zomer!
Aalsmeer - Het wordt beter weer 
en wat is het lekker om onder een 
heerlijk zonnetje een duik te nemen 
in het buitenbad van zwembad De 
Waterlelie. Momenteel wordt er de 
laatste hand aan de voorbereidin-
gen voor het nieuwe zomerseizoen 
gelegd. De baden zijn inmiddels 
gevuld met water, alle perrons zijn 
schoongemaakt, het buitenmeubi-
lair staat klaar en de nieuwe para-
sols zijn binnen! Het zwembad biedt 
zwem- en waterplezier voor alle 
leeftijden. Er is een ondiep bad voor 
de allerkleinsten met daarbij een 
speelterreintje. Ook heeft het zwem-
bad buiten een groot speel- en diep 
bad met een grote brede glijbaan, 
duikplank en diverse speelattribu-

ten. Ook beschikt De Waterlelie over 
een grote ligweide waar heerlijk van 
het zonnetje genoten kan worden. 
Naast de ligweide is de kiosk waar 
hapjes, drankjes, snoepjes en ijsjes 
te verkrijgen zijn. Het buitenbad is 
geopend bij goede weersomstan-
digheden en een minimale water-
temperatuur van 18 graden. Wan-
neer het buitenbad niet geopend 
is, kan het publiek wel genieten van 
een gedeelte van het buitenterrein. 
Met een hekwerk is een gedeelte 
van de velden afgezet, zodat er bin-
nen gezwommen en buiten gere-
creëerd kan worden. Voor de actu-
ele openingstijden kan gebeld wor-
den naar: 0297-322022 of kijk op 
www.esa-aalsmeer.nl.

Meerwandelen voor goed doel
Hoofddorp - Voor de zesde keer op 
rij organiseren de Lionsclub Haar-
lemmermeer en wandelsportvereni-
ging Stevo het evenement ‘Meer-
wandelen’ voor een goed doel. Op 
zaterdag 18 mei is dit jaar het wan-
delfeest. Er kan gewandeld worden 
over verschillende afstanden. De fa-
miliewandeling, voor de wandelwa-
gens, de rolstoelen en scootmobiles, 
is 5 kilometer lang. De overige af-
standen zijn 10, 15 of 25 kilometer. 
Meerwandelen staat voor drie doel-
stellingen. Ten eerste, meer wande-
len, sportief en actief bezig zijn. Ten 
tweede, meer zien van de mooie 
plekjes van de Haarlemmermeer. 
Ten derde, meer geld voor een goed 
doel. Dit jaar evenals vorig jaar, het 
prachtige initiatief van Marthen 
Bakker met zijn Stichting Pixels te-
gen Darmkanker. Een nog een veel 
te veel voorkomende vorm van kan-

ker, waar nog veel onderzoek voor 
nodig is. De start is om 8.00 uur 
op het Raadhuisplein in Hoofddorp 
voor de 25 kilometer. De andere af-
standen starten, na het startschot 
door de wethouder van sportzaken 
Michel Bezuijen, om 9 uur precies. 

Op het plein en langs de routes is 
van alles te beleven. Maar liefst 9 
koren en/of orkesten zullen hun 
beste beentje voorzetten. Op het 
Raadhuisplein zal fanfarekorps Ex-
celsior haar favoriete deuntjes bla-
zen en shantykoor De Brulboei-
en uit Aalsmeer laat zeemansliede-
ren klinken. Deelname aan dit wan-
delfeest kost slechts 5.00 euro bij 
voorinschrijving via www.meerwan-
delen.nl of 6.00 euro aan het star-
bureau. Er kan gestart worden tot 
13.00 uur. De wandeling is voor oud 
en jong een belevenis.

Jaap wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaartmid-
dag in het Dorpshuis. Klaverjassen 
en jokeren staan op het programma 
en er is ook gelegenheid voor rum-
micub en hartenjagen. Op donder-
dag 2 mei is het klaverjassen ge-
wonnen door Jaap Spaargaren met 
5014 punten, gevolgd door Huub 
Bouwmeester met 4976 punten en 
Henk van Wichen met 4915 punten. 
Het jokeren is gewonnen door Jan-
ny Lubbert met 119 punten.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
15 mei vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 1 mei is gewon-
nen door Dirk Tromp met 5677 pun-
ten. Op twee Engeltje Jongkind met 
5548 punten en op drie is Tom Ver-
laan geëindigd met 5476 punten.

Bingo bij De Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 15 mei 
is de maandelijkse bingo van buurt-
vereniging de Pomp in ’t Baken in 
de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 uur is 
iedereen van harte welkom, lid of 
geen lid, jong of oud, gezelligheid 
en spanning staan voorop. Er wor-
den 10 rondes gespeeld met gevari-
eerde prijzen en 1 hoofdprijzenron-
de met 2 waardevolle hoofdprijzen. 
Deze avond zal voor dit seizoen de 
laatste zijn, in september start al-
weer het nieuwe seizoen. Telefoni-
sche informatie kan verkregen wor-
den bij de secretaresse van de ver-
eniging, Caroline Ramp via 0297-
344107. 

Het Oosterbad bestaat 
al vijfentachtig jaar!
Aalsmeer - Zwembad Het Ooster-
bad loopt als een rode draad door 
het leven van bedrijfsleider Loekie 
Brommer-Lucassen. Zij is al veer-
tig jaar betrokken en vertelt: “Als 
meisje van een jaar of tien waren 
mijn ouders destijds in dienst van 
de vereniging het Oosterbad, van-
daar. Toen ik vijftien jaar was gaf ik 
al zwemles. Uiteraard had ik hier-
voor alle diploma’s behaald, maar 
ik begon natuurlijk als assistente.” 
Inmiddels is Loekie zweminstruc-
trice, maar doet zoveel meer voor 
de vereniging. Vijf jaar is zij ertus-
sen uit geweest en heeft ze andere 
dingen opgepakt, maar sinds twee 
jaar staat ze weer aan het hoofd. 
Vol passie vervolgt ze haar verhaal: 
“Het Oosterbad is al in 1928 opge-
richt. De hoofdreden hiervoor was 
dat er in Aalsmeer-Oost een aan-
tal kinderen waren verdronken en 
dat een paar initiatiefnemers von-
den dat er een zwembad moest ko-
men waar kinderen leerden zwem-
men. Eén van die initiatiefnemers is 
meneer Trommel en de toevalligheid 
wil dat zijn dochter, geboren in het-
zelfde jaar, inmiddels mijn schoon-
moeder is. Volgt u het nog? Lydia 
Fokker-Trommel gaat daarom het 

officiële openingsmoment van dit 
jaar verzorgen en hijst aanstaan-
de zaterdag 11 mei de vlag om één 
uur. Hierbij doe ik een oproep aan 
iedereen om daarbij aanwezig te 
zijn en voor vijfentachtig jarigen in 
het bijzonder. Alle mensen van het 
geboortejaar 1928 krijgen een leuk 
presentje aangeboden. Het eerste 
kind dat het overigens aandurft om 
het zwembad in te duiken (de tem-
peratuur is nog geen veertien gra-
den), krijgt bovendien een heerlijk 
taartje. Wie durft?”

Belangrijke data
Het Oosterbad is een erkende ABC 
lesinstantie. Op 1 juni begint het 
lesseizoen weer. Samen met Saskia 
Offerman zal Loekie de zwemlessen 
gaan verzorgen. “Leuk detail is ook 
dat mijn tweelingdochters Denise en 
Natasha inmiddels al hun diploma’s 
hebben behaald om ook zwemles-
sen te gaan geven. Ze zijn bijna ze-
ventien jaar en ik ben bijzonder trots 
dat de geschiedenis zich op deze 
manier voortzet. Ze hebben stage 
gelopen in verschillende zwemba-
den en zijn er klaar voor. Uiteraard 
houd ik de supervisie met mijn bij-
na veertig jaar ervaring.” Op 21 ju-

ni zal er een feestavond plaatsvin-
den in het Oosterbad, waarbij ieder-
een aanwezig mag zijn. De bekende 
band ‘De Klugt’ uit Aalsmeer Oost 
treedt dan op en er zal tussendoor 
discomuziek worden gedraaid voor 
ieder wat wils. Het jaarlijks terug-
kerende midzomernachtzwemmen 
zal tevens op die avond zijn. Maar 
door het vijfentachtig-jarig be-
staan zal er een extra feestelijk tint-
je aan vast zitten. Vanaf zeven uur 
is iedereen aanwezig voor een hapje 
en een drankje. Dus allemaal even 
in de agenda’s noteren. De toe-
gang is gratis. Loekie zegt tot slot: 
“De abonnementen zijn overigens 
tot 31 mei in de voorverkoop. Voor 
slechts veertig euro kan er het he-
le seizoen bij ons gezwommen wor-
den. We hebben de prijzen expres 
niet verhoogd, want denken graag 
met de mensen mee in deze tijd van 
crisis. Op 25 mei doet Het Ooster-
bad trouwens mee met de ‘Sport-
passie Aalsmeer’. Van een tot vijf uur 
mag iedereen bij ons komen zwem-
men en spelen. De toegang voor dit 
evenement is tevens geheel gratis.” 
Zwemvereniging Het Oosterbad is 
te vinden aan de Mr. Jac. Takkade 
nummer 1. Voor openingstijden en 
overige informatie kan op de web-
site www.hetoosterbad.nl gekeken 
worden of bel 0297-327280. 
Door Miranda Gommans

Loekie Brommer-Lucassen.

Goede tijden voor 
de AV junioren 
Aalsmeer - Op vrijdag 3 mei heb-
ben twee junioren van Atletiekver-

eniging Aalsmeer deelgenomen 
aan de Track Meetings, georgani-
seerd door de Utrechtse verenigin-
gen Phoenix. Corné Timmer, C-ju-
nior nog, liep wederom een snel-
le 1500 meter mee met de B-junio-
ren. Hij werd zesde in 4.25.45 minu-

ten en verbeterde zichzelf weer. B-
junior Evert Bunschoten is meer van 
de sprintafstanden. Hij liep op de-
ze vrijdagavond zijn eerste 200 me-
ter wedstrijd van dit seizoen en was 
gelijk snel met een tijd van 25.89 se-
conden, goed voor plaats acht.
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Voetbal zaterdag
VVAalsmeer grijpt laatste 
kans en wint van Z.O.B.
Aalsmeer - VVAalsmeer heeft door 
de 4–1 overwinning op Z.O.B. de 
nacompetitie voor promotie nog 
in eigen hand. Dan zal er zaterdag 
aanstaande wel afgerekend moe-
ten worden met de kampioen WV-
HEDW. Dat zal niet zonder slag of 
stoot gaan, maar bij winst is er een 
toetje: De nacompetitie. Aalsmeer 
heeft onder ideale omstandighe-
den zowel wat betreft het weer als 
het veld, een leuke wedstrijd aan 
het talrijke publiek getoond. Al in 
de eerste helft had Aalsmeer ruim 
afstand van Z.O.B. moeten nemen, 
maar of doelman Erik Slaaf of het 
vizier stond niet op scherp. Met de 
rust stond het nog steeds 0–0. De 
tweede helft was aantrekkelijk met 
vele kansen en doelpunten. Een in-
schattingsfoutje tussen doelman 
Ray Smidt en Burak Sitil bracht het 
enige tegendoelpunt op het score-
bord. Aan Aalsmeerzijde troffen Tom 
Doeswijk tweemaal en Calvin Kos-
ter en Salih Yildiz het doel. Scheids-
rechter Julio Barrales floot een pri-
ma partij in deze sportieve wedstrijd. 
Aalsmeer zonder de geblesseer-
de Dirk Jan van der Meer en Tim 
Millenaar was vanaf de eerste mi-
nuut alert. Z.O.B. had niets te win-
nen of te verliezen. Al in de tweede 
minuut legde uitblinker Tom Does-
wijk de bal terug vanaf de achterlijn, 
maar kwam niet verder dan een cor-
ner. In de 7e minuut eenzelfde situ-
atie. Nu was het Vincent Krabben-
dam die vanaf de achterlijn voor-
trok. Weer zat er niets anders in dan 
een corner. Een reële kans kwam in 
de 10e minuut. Uit een goed aange-
sneden vrije trap van Noud Bruch-
ner konden drie Aalsmeerspelers op 
rij niet tot scoren komen. Aalsmeer 
had een groot overwicht, maar was 
voorin te gehaast. Het veldspel was 
leuk om te zien. Knap combinerend 
ging het tot de 16-meterlijn goed. 
De beste kans kwam in de 18e mi-
nuut. Uit een voorzet van Burak Sitil 
(overal aanwezig) kwam Calvin Kos-
ter vrij voor doelman Erik Slaaf. De-

ze was in de eerste helft niet te pas-
seren en bleef er een corner over. 
Ook een kopbal van Tom Does-
wijk in de 28e minuut wist hij met 
de toppen van zijn vingers tot cor-
ner te verwerken. Behoudens een 
paar corners was Z.O.B. niet bij 
machte om het de Aalsmeer defen-
sie moeilijk te maken. En zo bleef 
het na 45 minuten gewoon 0–0. 
Aalsmeer ging in de tweede helft 
weer ten aanval. Een goede combi-
natie in de 55e minuut tussen Vin-
cent Krabbendam en Calvin Kos-
ter werd door laatst genoemde be-
heerst achter de doelman gescho-
ten, 1–0. Twee minuten later weer 
Calvin Koster die uit een diepte pass 
van Thomas Harte deze keer rake-
lings overschoot. De 2–0 kwam uit 
een dieptepass van Peter Neuvel op 
Tom Doeswijk. Na eerst Sonny Smit 
van zich af te schudden omspeelde 
hij de doelman en scoorde beheerst. 
Een beoordelingsfout van Burak Si-
til en Ray Smidt stelde Bas Veltme-
ijer in staat om 2–1 te scoren, wat 
het laatste wapenfeit was van Z.O.B. 
in deze wedstrijd. De mooiste treffer 
kwam in de 77e minuut. Een schot 
van Peter Neuvel werd nog wegge-
stompt door Erik Slaaf, maar in de 
rebound kapte Tom Doeswijk eerst 
zijn tegenstander uit en toen werd 
de goalie op het verkeerde been ge-
zet, 3-1. Een fraaie goal. Wissel 84e 
minuut: Bart de Jong voor Vincent 
Krabbendam (geblesseerd). Een af-
standschot van Salih Yildiz in de 87e 
minuut huppelde via de handen van 
doelman Slaaf over de doellijn, 4–1. 
Wissel 88e minuut: Mark Ruessink 
voor Calvin Koster. Doelman Slaaf 
voorkwam nog een doelpunt in de 
90e minuut. Uit een vrije trap van 
Chico van Soelen tikte hij de bal uit 
de kruising. Aalsmeer kan zich op-
maken voor de wedstrijd zaterdag 
11 mei tegen WV-HEDW. Aanvang 
14.30 uur. Locatie Sportpark Mid-
denmeer, Radioweg in Amsterdam. 

Jack van Muijden 

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
de persintroductie van het HiBRA 
seizoen. De klassieke motorsport 
leeft in Nederland, dit is ook te zien 
aan de vele regionale teams en cou-
reurs. Dit seizoen gaan negen teams 
uit de regio Aalsmeer meedoen aan 
de drie enduranceraces in Neder-
land. Op 19 mei is de eerste 3 uurs  
motorrace in Oss tijdens het open 
Nederlands kampioensschap weg-
racen. Afgelopen zaterdag was de 
eerste demorace van het nieuwe 
seizoen in Hierden. Cees Eikelen-

boom uit Aalsmeerderbrug behaal-
de  in de 750 cc klasse de tweede 
plaats met zijn HiBRA Kawasaki uit 
1982. Arjan Gordijn  viel net buiten 
de prijzen met zijn Simson 50 cc.
Aanstaande zaterdag 11 mei is de 
volgende demorace op de Lutten-
bergring in Raalte. Op dit vermaar-
de circuit komen ook veel buiten-
landse coureurs van weleer aan de 
start. Op 14 en 15 september zijn 
de 3 uurs en demo races weer in 
Aalsmeer op de wegen van bedrij-
venterrein Hornmeer.

Zwemmen lange baan
Goud, zilver en brons 
voor Oceanus masters
Aalsmeer - Ook dit jaar werd het 
Open Nederlands Kampioenschap 
masters lange baan gehouden in 
Eindhoven in het weekend van 3,4 
en 5 mei. In alle vroegte reisden zes 
Oceanezen af naar Eindhoven om 
op de eerste dag deel te gaan ne-
men aan vier programma onderde-
len. Om 09.00 uur werd begonnen 
met de 1500 vrije slag. Annette de 
Visser, Margreet v/d Pol en Katin-
ka Elders gingen zich klaar maken 
voor deze zware afstand. Annet-
te wist maar liefst 19 seconde van 
haar tijd af te zwemmen en finishte 
in 20.59,85 wat haar Brons op lever-
de. Margreet haalde ook 20 secon-
de van haar  tijd af en werd daar-
mee Nederlands Kampioen in haar 
leeftijdsklasse. Katinka beleefde een 
primeur waar ze al jaren hard voor 
traint, ze werd Nederlands Kam-
pioen in de categorie 50+. Na de 
pauze was het de beurt aan Ronald 
Grove en Annette op de 200 wis-
sel, Annette kaapte het brons weg 
in de tijd van 2.59,35 wat haar te-
vens een persoonlijk record ople-
verde. Ronald werd keurig 4e in 
een tijd van 2.45,48. Als slot num-
mer van deze sportieve dag wer-
den nog drie persoonlijke records 
gezwommen  door Ronald, Annette 
en Margriet op de 200 vrij , wat ook 
nog een zilveren medaille opleverde 
voor Tineke van Diggelen. Zaterdag 
4 mei begon het in de zwemarena 
met de 400 vrij dames, Katinka zat 
net iets boven haar tijd en goed voor 
plek 5, Annette wist het brons op te 
halen. Deze dag werd de Oceanus 
ploeg versterkt met Arjan Bellaart. 
Hij zwom zijn race in een 4.51,61 
en werd hiermee Nederlands kam-
pioen. Net voor de middag gingen 
Margriet, Ronald, Arjan en Annet-
te zich klaar maken voor de 4 x100 
wisselslag estafette. Het werd een 
tijd van 5.14,07 en hiermee werd de 
ploeg overtuigend Nederlands kam-
pioen, wederom goud. Op de 200 

rug werd Katinka helaas gediskwa-
lificeerd  door een foutief keerpunt 
en haar behaalde persoonlijk record 
kwam hiermee te vervallen. Tine-
ke zwom een keurige race en werd 
hiermee 4e. Na de dames was het 
de beurt aan Arjan om zich te stor-
ten op zijn favoriete nummer met 
een tijd van 2.33,72 goed voor zilver. 
En daar was hij dan, de 200 vlinder, 
het koninginnennummer van Mar-
griet, met de tijd van haar concur-
rente op haar netvlies en onder aan-
moediging van de Oceanus ploeg 
wist ze beslag te leggen op het zil-
ver. De 100 meter vrije slag was een 
sterk bezet veld, Ronald moest ge-
noegen nemen met een 8e plaats 
en zwom maar net boven zijn in-
schrijftijd. Zondag 5 mei de laat-
ste dag van dit geweldige evene-
ment met wederom zwemmers van-
uit alle delen van Europa. Deze och-
tend mochten  de heren beginnen 
met de 1500 meter vrije slag. Voor 
Oceanus kwam Arjan aan de start, 
tot aan 1100 meter ging het goed 
en toen kwam de man met hamer, 
hij herpakte zich snel en finishte in 
19.46,47 en werd hiermee Neder-
lands kampioen. Margreet en An-
nette wisten het zilver en brons weg 
te kapen op de 800 vrije slag. Bij de 
4 x 100 vrije slag estafette mix wis-
ten de magische 4 het zilver veilig 
te stellen. Na 20 minuten rust mocht 
Ronald  aantreden op zijn favoriete 
nummer de 200 school, het leverde 
hem plaats 4 en een persoonlijk re-
cord op in de tijd van 3.03,62. Met 
nog 1 afstand op het programma zat 
het er bijna op, de 400 wissel, zowel 
Ronald, Arjan als Margriet wisten 
alle drie het zilver te bemachtigen. 

Eindconclusie: De Oceanus masters 
zijn na drie dagen strijden met 5 x 
goud, 9 x  zilver en 3 x brons huis-
waarts gekeerd. Op naar het Euro-
pees kampioenschap te Eindhoven 
begin september. 

Opbrengsten voor MS Fonds
Team van Van Buren gaat 
Mont Ventoux beklimmen
Aalsmeer - Op 20 mei gaat Niels 
van Buren uit Aalsmeer met Team 
van Buren meedoen aan het evene-
ment Klimmen tegen MS. Voor de 
strijd tegen Multiple Sclerose gaat 
Niels samen met zijn vader en broer 
de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk 
1,2 of zelfs 3 keer beklimmen. De re-
den dat Niels meedoet is dat hij zelf 
MS heeft en er voor wil zorgen dat 
hij nu en in de toekomst bergen kan 
blijven beklimmen. Dit kan alleen 
door onderzoek naar MS te blijven 
doen. Ongeveer 375 deelnemers 
doen dit jaar mee aan Klimmen te-
gen MS. De meeste deelnemers 
kennen de ziekte MS van dichtbij: 
hebben een familielid, vriend, col-
lega met MS of hebben zelf MS. 
Met hun deelname aan Klimmen te-
gen MS willen zij MS patiënten een 
hart onder de riem steken en samen 
vechten voor een wereld zonder 
MS. Daarnaast is Klimmen tegen 
MS een belangrijke inspiratiebron 
voor MS patiënten om, ondanks al-
le tegenslagen, ook te blijven kijken 

naar alle mogelijkheden die er nog 
wel zijn. Niels wordt onder andere 
gesteund door zijn medeleden van 
Ronde Tafel 110 de Meerlanden. Al-
len komen uit Aalsmeer en omstre-
ken. De Ronde Tafel is een actie-
ve en inspirerende organisatie die 
zich regelmatig inzet voor de maat-
schappij. De Ronde Tafel zet zich 
onder andere in om onderzoek naar 
de bestrijding van MS te financie-
ren. In Nederland hebben ongeveer 
17.000 mensen de ziekte MS, we-
reldwijd ongeveer 2,5 miljoen men-
sen. Deze chronische ziekte van het 
centrale zenuwstelsel is nog niet te 
genezen. De ziekte heeft verschil-
lende gezichten, waar de ene pa-
tiënt bijvoorbeeld nog in staat is de 
Mont Ventoux beklimmen is de an-
dere patiënt afhankelijk van een rol-
stoel. Alle opbrengsten van Klim-
men tegen MS gaan rechtstreeks 
naar het Nationaal MS Fonds. Meer 
informatie over het evenement is te 
vinden op www.klimmentegenms.nl 
en www.nationaalmsfonds.nl.

Voetbal zondag
RKDES degradeert naar 
derde klasse
Kudelstaart – Al weken zat degra-
datie er voor RKDES al in, maar het 
team van Hajo Hendriks wist in de 
slotfase van de competitie punten te 
verzamelen. Tegen SDO uit Bussum 
viel dan toch de beslissing. In de 
13e en laatste thuiswedstrijd waren 
de gasten uit Bussum de sterkste en 
RKDES verloor met 0-1. Door dit re-
sultaat was het verblijf in de twee-
de klasse  helaas beperkt tot een 
jaar en spelen de Kudelstaarters 
volgend jaar weer in de derde klas-
se. De wedstrijd kwam maar matig 
op gang. In het eerste deel speelde 
de wedstrijd  zich hoofdzakelijk af 
op de helft van RKDES. SDO kreeg 
een aantal goede kansen, maar RK-
DES-sluitpost René Jonker hield zijn 
doel schoon. Na een kwartier spe-
len kreeg RKDES wat meer vat op 
het spel. Goed opgezette aanval-
len van Steef Hoogwerff Kroon en 
Edwin van Maris brachten geen re-
sultaat. Vooral aanvallend was er te 
weinig steun voor de Kudelstaart-
se sleutelspelers. In de 30ste minuut 
kreeg RKDES een grote kans. Een 
prachtige steekpass van Edwin van 
Maris, zette Steef Hoogwerff Kroon 
vrij voor SDO doelman Rolf Haze-
laar, die ternauwernood redde. Bei-
de teams probeerden het nog wel, 
maar de ruststand bleef zoals de 
wedstrijd begon, 0-0. In het begin 

van de tweede helft een fel star-
tend RKDES. Maar de Kudelstaar-
ters creëerden vooral voorin te wei-
nig mogelijkheden. Rond de 60e mi-
nuut kreeg SDO een aantal grote 
kansen en RKDES bleef een achter-
stand bespaard.
In de 70e minuut verdiende RK-
DES een strafschop. Steef Hoog-
werff Kroon werd van achter onder-
uit gehaald. De overigens goed lei-
dende scheidsrechter Van Loen be-
oordeelde dit anders. De tegenzet 
van SDO werd de Kudelstaarters fa-
taal. Geheel vrij kon SDO aanval-
ler Sven Peereboom inkoppen. RK-
DES op een 0-1 achterstand. Deze 
klap kwam het team van trainer Ha-
jo Hendriks niet meer te boven en 
verloor de wedstrijd met 0-1. Door 
dit verlies is RKDES definitief gede-
gradeerd. Na het kampioenschap 
van vorig jaar en promotie naar de 
tweede klasse, moet RKDES vol-
gend jaar het in de derde klasse 
weer opnieuw gaan proberen. Na-
tuurlijk was de teleurstelling na de 
wedstrijd groot, maar zoals voorzit-
ter Frans Kuipers terecht opmerkte: 
‘’RKDES is een mooie club en staat 
als een huis, volgend jaar gaan we 
weer voor het kampioenschap.” Pro-
gramma 12 mei: Soest 1 tegen RK-
DES 1 vanaf 14.00 uur.
Ad Verburg

Triathlon 
Uitstekende prestaties voor 
Jeffrey Reijnders in Turkije
Aalsmeer - Op zondag 28 april is 
Jeffrey van start gegaan voor zijn 
eerste ETU-cup triathlon wedstrijd 
van dit seizoen in Antalya (Turkije). 
Hij heeft hier een mooie 27e plaats 
behaald. Aan de start stonden 62 ju-
nioren uit heel Europa, waaronder 2 
Nederlanders. Het zwemonderdeel, 
bestond uit 750 meter zwemmen in 
de Middellandse zee en begon met 
een beach start. Jeffrey ging goed 
van start en met een flinke sprint 
in zee, had hij zich los gezwom-
men van de grote groep, uiteindelijk 
kwam hij als vierde zwemmer het 
water uit en in de wisselzone had hij 
al twee atleten ingehaald. Als twee-
de begon hij aan het fietsonderdeel, 
vier ronden van 5 kilometer fietsen. 
Na één ronde kwam Jeffrey als eer-
ste door in een kopgroep van zeven.  
Ondertussen kwamen de achter-
volgers er aan en met de kopgroep 
werd een grote groep van 40 atleten 
gevormd. Nu werd het  spannend, 
40 atleten die allen de wisselzone 
in komen, fiets in de rekken zetten, 
loopschoenen aan en verder gaan 
met het laatste gedeelte, 5 kilometer 
hardlopen. Als tiende kwam Jeffrey 

de wisselzone in, maar helaas werd 
hij afgesneden en kwam samen met 
zes andere atleten (inclusief fietsen) 
ten val. Opstaan en verder gaan, de 
temperatuur was inmiddels al opge-
lopen tot 35 graden, en samen met 
pijn in z’n voet begon dit zijn tol te 
eisen. Achteraf met een zwaar ge-
kneusde voet, heeft hij de wedstrijd 
netjes uitgelopen en kwam met een 
tijd van 00:56:24 als 27e over de fi-
nish, eerste Nederlander en zeer te-
vreden. Jeffrey heeft 2 jaar geleden 
definitief de overstap gemaakt van 
wedstrijdzwemmer naar triathleet 
en traint bij het NTC in Sittard. Als 
wedstrijddoel  had hij van zijn trai-
ner/coach Sander Berk, meegekre-
gen om in de kopgroep te zwemmen 
en proberen in de kopgroep te blij-
ven fietsen. Bij een ETU-cup (Euro-
pean Triathlon Union) staat de top 
van Europa aan de start. Dit zijn he-
le mooie wedstrijden om aan deel te 
nemen. De komende weken staan 
wedstrijden in Nederland op de 
planning, en in de zomer reist Jef-
frey voor 2 ETU-cups af naar Tsje-
chië en Hongarije. Meer weten over 
Jeffrey: www.jeffreyreijnders.nl.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Ilona op prijzenjacht!
Kudelstaart - Ilona had bij het der-
de en laatste zaterdag toernooi (het 
Blind koppel toernooi) bij de dart-
club Poel’s Eye in het Dorpshuis van 
Kudelstaart de hoogste uitgooi van 
de avond. Dit was goed voor een 
mooie beker. De aandacht van Ilo-
na ging echter alweer uit naar het 
einde van het seizoen van de Poel’s 
Eye. Er zijn namelijk nog maar twee 
speelavonden te gaan en ook hier 
kan zij in de prijzen vallen. Ilona is 
dus op prijzenjacht. Hoewel vele 
darters voor de gezelligheid deel-
nemen, of eventueel voor de prij-
zen in één van de vier niveaus, wor-
den er op elke speelavond ook pun-
ten uitgedeeld. Deze punten worden 
in een stand gegoten en uiteinde-
lijk komt er aan het eind van het sei-
zoen een Top Tien bij de Poel’s Eye 
uitgerold. Het bereiken van de Top 
Tien is altijd een strijd op zich. Met 
nog twee speelronden te gaan wor-
den de contouren daarvan steeds 
duidelijker. De nummer elf van de 
stand, Arnold Sluys, heeft een ach-
terstand van acht punten op de 
nummer tien, Danny de Hartog. Dit 
gat is weliswaar redelijk groot, maar 
ook weer niet onoverbrugbaar. Op 
een avond zijn namelijk maximaal 
20 punten te verdienen. De kans dat 
Danny stijgt is echter groter, want 
zijn achterstand op Gilbert van Eijk 
is slechts twee punten, terwijl Ron-
lad Baars daar weer boven staat met 

vier punten meer. Daar boven staan 
drie darters redelijk safe in de Top 
Tien, maar stiekum hopen zij nog op 
een podium plaats. Erik Jan Geel-
kerken, Gerard Bak en Davey Mon-
sees, respectievelijk vijfde, zesde 
en zevende, zullen de laatste twee 
speelavonden dan wel goed moeten 
presteren, want hun achterstand 
ligt tussen de 12 en 15 punten. Tjitte 
Miedema en Ilona van Emden kijken 
echter niet alleen onder of boven 
hen, maar vooral ook naar elkaar. 
Zij staan op dit moment gedeeltelijk 
derde. De tweede plaats is ook nog 
niet onmogelijk, want Marco Corne-
lisse heeft een voorsprong van vijf 
punten. De allerbelangrijkste plaats 
is echter in handen van Danny Zorn. 
Hij leidt de stand met een riante 
voorsprong en zou zich de komen-
de speelavond al van de titel kun-
nen verzekeren. Maar, kampioen of 
Top Tien aspiraties ten spijt, ieder-
een van man tot vrouw en van jong 
tot oud, is van harte welkom om ge-
zellig te komen darten in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Ook nieuwe-
lingen zijn natuurlijk altijd welkom. 
De volgende speelavond is morgen, 
vrijdag 10 mei in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro en de minimum leeftijd is 15 jaar. 
Meer informatie over de dartclub is 
te vinden op de website www.poel-
seye.nl.

Hockeyclub Qui Vive 50 jaar!
De Kwakel - Hockeyclub Qui Vive 
uit Uithoorn bestaat dit jaar 50 jaar! 
Dat wordt gevierd, en wel een heel 
jaar lang! Vijftig jaar lang bloeide en 
groeide de vereniging, en op dit mo-
ment heeft de club meer dan dui-
zend leden. 
De beleving van hockey in al zijn 
facetten, zoals promoties, degra-
daties, trainingen, toernooien en 
teamfeesten, heeft door de jaren 
heen veel betekend voor de leden 
zelf, en ook voor de vele bezoeken-
de clubs uit binnen- en buitenland. 

Op zaterdag 22 juni gaat het jubi-
leumjaar van start met een officië-
le receptie, gevolgd door een me-
ga-reünie-diner voor leden en oud-
leden. In de loop van het jaar staat 
er nog veel meer op het program-
ma om deze mijlpaal te vieren, zo-
als hockeytoernooien, diverse fees-
ten voor jong en oud en een heuse 
interland! Voor meer informatie over 
het lustrum van Qui Vive zie www.
quivive.nl. Voor deelname aan de re-
unie kan een mailtje gestuurd wor-
den aan lustrumreünie@quivive.nl.

Klassieke motorraces
Cees Eikelenboom tweede

Aanlegsteigers grote en kleine boten

Shoppen per boot in het 
centrum van Aalsmeer
Aalsmeer - Wie per boot bood-
schappen wil doen of wil gaan 
shoppen in het centrum heeft diver-
se locaties om aan te meren. Bood-
schappensteigers noemt de ge-
meente ze zelfs en dit heeft te ma-
ken dat maximaal twee uur aange-
legd mag worden. Het Stokkeland is 
een mogelijkheid voor kleine vaar-
tuigen om de touwen vast te kno-
pen en het centrum in te gaan. Het 
Stokkeland verder ontdekken is 
overigens een aanrader. Het Stok-
keland is het grootste en mooiste 
groene park in het centrum, opge-
sierd met beelden en zitbankjes en 
zelfs een picknicktafel voor recre-
anten. Grotere boten kunnen via de 
Ringvaart het centrum bezoeken. 
Bij het Praamplein wacht een nieu-
we en lange aanlegsteiger. Langs de 
waterkant zijn bankjes, plantenbak-
ken en prullenbakken geplaatst. Er 

wordt door de gemeente nog ge-
praat over de realisatie van een re-
creatief centrum op het Praamplein 
met onder andere mogelijkheden 
voor (water)toeristen om van wa-
tervoorzieningen gebruik te maken. 
Stroom kan wel al ‘getapt’ worden. 
Ook heel nabij het centrum bevindt 
zich de Kolenhaven. Ook deze plek 
is zo´n drie jaar geleden in een ge-
heel vernieuwd jasje gestoken. Een 
prachtige, rustieke plek om de boot, 
zowel grote als kleine exemplaren, 
te stallen. 
Aan het einde, nabij het pontje naar 
watersportvereniging Nieuwe Meer, 
staan bankjes waar vanaf alle wa-
tersport-activiteiten heerlijk beke-
ken kunnen worden. Bij de Kolen-
haven aan de Stationsweg is het 
mogelijk om water te tappen en 
stroom af te nemen. Er kan hier ook 
overnacht worden. 
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