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LET OP:

IN VERBAND MET

HEMELVAART

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

VERSCHIJNT DE KRANT
VOLGENDE WEEK
1 DAG EERDER:
WOENSDAG 13 MEI

Vacature
van depersoneel
week: Systeembeheerder
Het beste
op de juiste plek

MATERIAAL AANLEVEREN
KAN TOT UITERLIJK
DINSDAG 10.00 UUR
u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

www.antennagroep.nl

DEZE WEEK:
Tinka en Eduardo in actie
voor kinderen in Thailand
Verbeteringen openbare
ruimte in Aalsmeer
Dag van je Leven zoekt
boten voor botendag

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

op 6 september

Ride foR the Roses
fiets mee voor het goede doel!
schrijf je in voor de
Ride for the Roses
Kijk verderop in deze krant

ZATERDAG 9 MEI

Dorpshuis Kudelstaart

Aanvang veiling 20.00 uur
Zie de pagina’s
elders in dit blad.

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-341900
✆ 06-54216222
✉ VERkoopAALSmEER@
mEERboDE.NL

Geen krant?

0251-674433

Legervoertuigen, bevrijdingsvuur, tentoonstelling en concert

Regen en wind, maar grootse
viering 70 jaar bevrijding!
Aalsmeer - Al vroeg in de ochtend van Bevrijdingsdag, dinsdag
5 mei, was het een drukte van belang in het Centrum. Aan heel veel
huizen wapperde de vlag vrolijk.
Klaar voor een warm welkom voor
de viering van 70 jaar bevrijding in
Aalsmeer met allereerst een optocht
van de legervoertuigen van de vereniging Keep Them Rolling. De eerste wagens arriveerden rond half
negen en naarmate de klok naar
de negen ging, werd het drukker en
drukker op het terrein van Studio’s
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.
Hier was het verzamelpunt voor de
optocht die later in de ochtend door
het dorp zou gaan rijden. Maar ook
in de Dorpsstraat hadden zo’n zestal legerjeeps en tankwagens hun
juweeltjes geparkeerd. Klaar om in
te haken als de stoet vanuit de achteruitgang van de Studio via de Weteringstraat en de Rozenstraat de
Dorpsstraat indraaiden op weg naar
eerst het Oude Raadhuis. Locoburgemeester Ad Verburg kwam daar,
net als zijn voorganger in 1945, per
legervoertuig aan. Voor een muzikale ontvangst droeg Sursum Corda zorg. Het harmonieorkest deed
dit zeventig jaar geleden ook! Eregast was de 90-jarige Maarten Alderden, die in 1945 mee heeft gelopen in de bevrijdingsstoet. Zowel
locoburgemeester Verburg als voorzitter Sem van Hest van de stichting 4 en 5 mei in Aalsmeer spraken
over de vrijheid en het koesteren
van dit niet zo vanzelfsprekende begrip. De ceremonie werd afgesloten
met het Wilhelmus en daarna was
het feest, net als tijdens de bevrijding in 1945 met muziek. De oudere
inwoners werden door Sursum Corda in het zorgcentrum getrakteerd
op een bevrijdingsconcert. Wie er
nog bij kon, mocht ook plaatsnemen. Aan belangstelling geen gebrek, ook niet voor de legervoertuigen van Keep Them Rolling, die
zich inmiddels opgesteld hadden in
de Zijdstraat. Veel inwoners waren
naar het dorp gekomen om de wagens van dichtbij te kunnen bezichtigen. Rond het middaguur volgde
de feestelijke optocht van de tien lopers en twee fietsers met het bevrijdingsvuur naar het Oude Raadhuis.
De groep heeft vanuit Wageningen
82 kilometer gelopen om de fakkel

in Aalsmeer te kunnen overhandigen aan locoburgemeester Verburg.
De groep werd het laatste stuk begeleid door slagwerkgroep Samba.
De eerste Aalsmeerse bevrijdingsvuurceremonie, een idee van oudburgemeester Jobke Vonk, was indrukwekkend en oogstte applaus.
Een uur later barstte het noodweer,
zoals voorspeld, los. De voorspelde
hevige regen met onweer en mogelijk hagel en harde wind was de reden dat de organisatie op het laatste moment had besloten het middagprogramma geen doorgang
te laten vinden. Geen springkussens en een gezellig samenzijn op
het Praamplein, maar zo bleek, een
goed gemaakte keuze.
Even voor twee uur klaarde het
weer op, nog wel veel wind, maar
de zon brak door. Het was droog op
het moment dat wethouder Gertjan
van der Hoeven in het Oude Raadhuis een bijzondere tentoonstelling mocht openen. Leerlingen van
Aalsmeerse en Kudelstaartse basisscholen hebben korte gedichtjes
van elf woorden gemaakt rond het
thema vrijheid, Elfjes genaamd. Verder hebben tieners van De Binding
een videoverslag gemaakt over hoe
verschillende generaties aankijken tegen vrijheid en deze werd en
wordt nog vertoond in de gemeentelijke expositieruimte. De tentoonstelling toont ook foto’s, dagboekaantekeningen,
krantenknipsels
en gedichten uit de bevrijdingstijd
van inwoners en zes kunstenaars

uit Aalsmeer tonen werken rond
het thema vrijheid. Te zien tot en
met zondag 21 juni. Een aanrader!
Na deze opening werd het stil in de
straten van het centrum. De stoet
met legervoertuigen was vertrokken
voor een tocht naar Amstelveen en
Amsterdam en in het Crown Theater begon om vier uur een uniek bevrijdingsconcert met onder andere
Mariska van der Kolck, Jasper Taconis, The Triolettes en de Koos Mark
Bigband. De presentatie was in
handen van Hans van Willigenburg
en hij vertelde tevens bijzonderheden rond de films en muziek uit die
tijd. Het concert met de naam ‘Yes,
We Meet Again’ is goed bezocht.
Rond zes uur arriveerden de voertuigen van Keep Them Rolling weer
in Aalsmeer en werden opgesteld
op het terrein van het Studiocomplex. Wie de legerjeeps en trucks in
de ochtend gemist had, kon in de
herkansing en gezien de drukte zijn
sommige inwoners misschien wel
twee keer gaan kijken… En hiermee kwam aan de viering van 70
jaar bevrijding in Aalsmeer een einde. De geplande lichtshow vanaf
half negen op het Praamplein heeft
de organisatie namelijk ook af moeten lasten. Teveel wind, maar ondanks dat het weer de feestgangers
enigszins tegenwerkte, was het een
prachtige Bevrijdingsdag. Een compliment voor de vrijwilligers van de
stichting 4 en 5 mei in Aalsmeer.
Het was een grootse viering!
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Afscheidsbijeenkomst voor
burgemeester Vonk-Vedder
Aalsmeer - Het gemeentebestuur van Aalsmeer organiseert
een afscheidsbijeenkomst voor
mevrouw drs. Jobke Vonk-Vedder. Op donderdag 21 mei van
16.30 tot 19.00 uur vindt een informele receptie plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis
aan het Raadhuisplein. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
Jobke Vonk-Vedder is burgemeester geweest van Aalsmeer
van 1 juni 2013 tot 1 mei 2015.

GEVRAAGD

Kinderkrant

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGER/STER
Aalsmeerderweg (125 kranten)

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFOVERSPREIDNET.NL

Tien inwoners laten zich 12
uur opsluiten voor Free a Girl
Aalsmeer - Free a Girl is een noodhulporganisatie en zet zich in om
jonge meisjes uit de gedwongen
prostitutie te bevrijden. De afgelopen zes jaar werden meer dan 3.300
meisjes uit bordelen in Azië bevrijd.
De stichting investeert daarnaast in
opvang, medische zorg, traumaverwerking, onderwijs en re-integratie
van de slachtoffers. De actie Lock
me up – Free a Girl is een initiatief
van Free a Girl en Wimmy Hu, horecaondernemer en algemeen adviseur van Free a Girl. Ingrid Claasen van de netwerkorganisatie BorrelAalsmeer zet zich al sinds 2010 in
als vrijwilliger voor deze Stichting en
heeft vorig jaar de Lock me up actie
naar Aalsmeer gehaald. Zelf heeft
zij zich drie keer laten opsluiten gedurende 12 uur in een hokje van 1
bij 2 meter en dit jaar fungeert zij
als teamcaptain en begeleidt in totaal twintig deelnemers. Tien deelnemers laten zich in een hokje opsluiten in restaurant Welkom Thuis
om aandacht te vragen voor kinderprostitutie en daarnaast om veel
geld in te zamelen om zoveel mogelijk meisjes te kunnen redden uit de
prostitutie. Miranda Gommans heeft
vorig jaar ook in een hokje gezeten
en helpt dit jaar mee om de deelnemers op te sluiten, te bevrijden en te
steunen tijdens hun opsluiting. Van
2 tot en met 6 juni komen er wederom twee houten hokjes te staan in
restaurant Welkom Thuis. Eigenaren
Mark Bergsma en Iris Pappot verlenen graag weer hun medewerking
aan deze mooie actie en stellen de
aankomende weken een speciaal
lunch- en dinermenu samen waarvan een gedeelte van de inkomsten
ook weer wordt afgedragen aan het
goede doel.
Tien toppers
Dinsdag 2 juni laten Ton Harte en
Marlene Lopes zich opsluiten, op
woensdag 3 juni gaan de deuren
dicht voor Erwin de Bruijn en Natasja Offerman, op donderdag 4 juni vragen Liane Nederstigt en Sasja
Brouwers in hun hokje aandacht
voor Free a Girl, op vrijdag 5 juni laten Petra de Ree en Marjanne Vleghaar zich opsluiten en op zaterdag

6 juni is het de beurt aan Liesbeth
Wegman en Patricia Schijff. Alle
deelnemers zitten van 2 tot en met
5 juni van 11.00 tot 23.00 uur opgesloten in een hokje en op zaterdag
6 juni van 9.00 tot 21.00 uur. Gedurende de opsluiting leven deze toppers op water en één bakje rijst en
zijn solidair aan de leefomstandigheden van deze meisjes. Kom deze
actievoerders dan ook een hart onder de riem steken, want confronterend is het zeker. De hokjes zijn
vanaf de Stommeerweg al zichtbaar.
Alle deelnemers kunnen financieel gesteund worden door te doneren op www.lockmeup.nl. Dat kan
al vanaf 2,50 euro. Met elke 50 euro kan een meisje worden bevrijd uit
de prostitutie.
Netwerken
Ook zijn de deelnemers op zoek
naar producten en diensten die geveild kunnen gaan worden. De opbrengst komt volledig ten goede
aan de Lock me up actie van de betreffende deelnemer. Tijdens de netwerkbijeenkomst BorrelAalsmeer op
donderdag 21 mei krijgen alle deelnemers ook letterlijk een welverdiend podium. Iedereen is welkom
om vanaf 17.00 uur te komen netwerken bij restaurant Welkom Thuis.
Wil je een product of dienst ter beschikking stellen voor de online veiling? Laat het weten en stuur een email naar info@borrelaalsmeer.nl. Jij
sluit je ogen toch ook niet voor kinderprostitutie?
Foto: Marielle Wegman

Kinderfietsje
meegenomen
Aalsmeer - Bij de naschoolse opvang aan de Machineweg is vrijdag
1 mei een Batavus Snake kinderfietsje gestolen. De fiets was niet afgesloten. De jonge eigenaar is verdrietig en hoopt dat de fiets teruggevonden wordt. De diefstal gezien
of het kinderfietsje aangetroffen?
Bel de politie via 0900-8844.
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Chinees in Open Hof Keuken

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

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

KERKDIENSTEN
Zondag 10 mei
en hemelvaartsdag
Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18.
Zondag dienst om 10u. met dhr.
Gerrit van Klaveren. Tevens crèche
en peuterdienst.
Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart.
Zondag dienst om 10u. Spreker: Fineke Janssen. Babyoppas, kinderen tienerwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan.
Zondag diensten om 10u. en
16.30u. met ds. M. Hogenbirk. Donderdag 14 mei Hemelvaart, dienst
om 10u. met ds. M. Hogenbirk.
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55.
Zondag 10u. dienst met ds. Wies
Blomjous uit Aerdenhout. Collecte voor Jeugdwerk. Opvang 0-4 jaar
via oppas@dgaalsmeer.nl.
Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a.
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247.
Zondag 10u. dienst met ds. J. van
Popering. Donderdag 14 mei Hemelvaart, dienst 10u. met ds. T.H.P.
Prins.
Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. E.J.
Westerman. Organist: W. Spaargaren. Om 18.30u. Meeting Point met
Jan Wegman. Donderdag 14 mei
hemelvaart, dienst 10u. met ds. E.J.
Westerman. Organist: F. van Santen.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag dienst om 10u. met ds.
R.A. Houtman uit Ede. Organist C.
Verschoor. Donderdag 14 mei Hemelvaart, dienst om 10u. met dhr.
R. Verkaik uit Hardinxveld. Organist: M. Noordam.
Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug.
Zondag 10u. Samenkomst met dovenvertolking en vertaling in Engels. Spreker: Martijn Piet. Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor
kinderen.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg
751, Rijsenhout. Zondag diensten
om 10u. met ds. H.J. Zuidhof uit Urk
en 16.30u. met ds. C.D. Affourtit uit
Amsterdam. Donderdag 14 mei Hemelvaart, gez. dienst met CGK om
10u. met ds. M. Hogenbirk.
RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg.
Vrijdag 10u. in zorgcentrum
Aelsmeer eucharistieviering met L.
Seeboldt. Zaterdag 17u. in Kloosterhof woordcommunieviering met
N. Kuipers. Zondag in Karmelkerk
om 10.30u woordcommunieviering
m.m.v. Karmelkoor. Om 14u. Poolse
diensten met Krzysztof. Donderdag
14 mei Hemelvaart, eucharistieviering om 10.30u. in Karmelkerk met
L. Seeboldt. Om 14u. Poolse dienst.

Aalsmeer - Op vrijdag 15 mei wordt
vanaf 18.00 uur weer een maaltijd
geserveerd in het Baken in de Sportlaan 86. Op het menu staan Chinese gerechten. De kosten bedragen
4.50 euro per persoon. Vanaf 17.45
is de deur open en de maaltijd eindigt om ongeveer 20.00 uur. Het doel

Cheque OSA voor weeshuis
Aalsmeer - In de maand april is
opnieuw een subsidiecheque uitgereikt door OSA. Dit keer aan de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer.
De kledingbeursgroep van de
Doopsgezinde Gemeente heeft op
28 maart een kledingbeurs gehouden waarbij veel kleding is verkocht.
De opbrengst is bestemd voor het
weeshuis Kinkole in Kinshasa, Congo. In het weeshuis worden straatkinderen opgevangen uit Kinshasa
en wordt er gezorgd voor een goe-

de toekomst voor de kinderen. De
opbrengst van de kledingbeurs was
2.500 euro. Penningmeester Stef
Holling van OSA mocht dit bedrag
verdubbelen met hetzelfde bedrag
van 2500 euro. Voor dit geld kunnen de kinderen een mooi Kerstfeest hebben in december in nieuwe kleding en kunnen leermiddelen
worden aangeschaft. Meer informatie over het weeshuis is te vinden op
de website: www.kinkole.com. Meer
weten over OSA? Kijk dan op www.
osa-aalsmeer.nl.

Vrijwilligers altijd welkom bij Rode Kruis

Zonovergoten start van
rolstoelwandelseizoen
Aalsmeer - Op 21 april is het rolstoelwandelseizoen geopend en
trok een optocht van 32 gasten met
33 vrijwilligers langs de Uiterweg.
Vanwege werkzaamheden aan de
Buurt waren er twee verkeersregelaars van de gemeente bij, zodat de
groep veilig restaurant
In de Zotte Wilg bereikte. Na koffie en thee met luxe gebak, memoreerde Jan Kwak, coördinator activiteitencommissie van het Rode
Kruis, dat op 14 april 2006 het eerste rondje gemaakt werd met gasten van ’t Kloosterhof en de andere
week vanuit Zorgcentrum Aelsmeer
om bij elkaar op de koffie gaan, of
onderweg een boodschap te doen.
“Het doet mij heel veel deugd te zien
dat velen, die er toen bij waren, nu

hier ook weer bij zijn. Deze mensen
hebben dus al 9 jaar een deel van
hun vrije tijd besteed aan het duwen
van gasten in een rolstoel. Geweldig, mensen dat jullie dit nog steeds
doen en we hopen nog vele jaren
en we hopen dat er nieuwe vrijwilligers bijkomen.” De coördinator van
het rolstoelwandelen, Marie Kluinhaar, overhandigde een zonnig boeket bloemen aan de heer Schwegler als dank voor de vlotte bediening
van het personeel voor de 65 mensen op het zonterras. Ieder genoot
daarna van advocaat of een verfrissend drankje met lekkere hapjes.
Na twee uur begon de terugtocht.
Allen kijken terug op een goede en
zonovergoten start van het rolstoelwandelseizoen.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394.
Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, Schouwstraat. Zondag 10u.
dienst dhr. E. Kramer uit Aalsmeer.
Donderdag 14 mei hemelvaartsdag,
dienst 9.30u. met ds. J. Vrijhof.
Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 10u. dienst met ds. M.J. Zandbergen uit Waddinxveen. Donderdag 14 mei hemelvaart, dienst 10u.
met ds. J. van Dalen.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag 9.30u. dienst o.l.v. parochianen m.m.v. dames- en herenkoor.
Donderdag 14 mei hemelvaartsdag,
dienst 9.30u. met ds. Samuel m.m.v.
dames- en herenkoor.
Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt Seringenhorst, Parklaan 27.
Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond
in gebouw Heliomare, Zwarteweg
98, 20u. Op 11 mei met evangelist
Jacques Brunt.
Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen
voor Radio Aalsmeer wekelijks uitzendingen. Zondag van 10 tot 11u.
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel
99.0 en ether 105.9.

van de Open Hof Keuken is ontmoeting en deze mogelijkheid om gezellig met elkaar te zijn, is voor iedereen
toegankelijk. Opgeven kan via het
emailadres diaconie@pgaalsmeer.nl
of neem telefonisch contact op met
de diaconie via 06-41700923. Opgeven kan tot zondag 10 mei.

Help Paulien
Helpen op
geraniummarkt
Aalsmeer - De stichting Help Paulien Helpen staat zaterdag 9 mei
aanstaande op de Geraniummarkt
op het Raadhuisplein met uitzonderlijke planten zoals Pleione Tonggariro (winterharde Tibetaanse
dwerg orchidee) en Opiopogon planiscapus Niger (zwart gras). Beide

Fietstocht langs
natuurhotspots
Aalsmeer - Binnenkort barst de
Nationale Vogelweek in heel Nederland weer los. Daarom organiseren
Vogelbescherming Nederland en
Sovon Vogelonderzoek de Nationale
Vogelweek van 16 tot en met 24 mei.
De natuur is dan op z’n mooist! In
elke provincie zijn er vogelexcursies,
wandelingen, workshops en andere
leuke vogelactiviteiten, onder leiding van enthousiaste en deskun-

Tinka en Eduardo in actie
voor kinderen in Thailand
Aalsmeer - Woensdagavond 22
april was Tinka Langeveld in de
Open Hof Kerk om te vertellen over
haar werk voor Jeugd met een opdracht Thailand. Tinka en haar man
willen zich inzetten tegen de mensenhandel en kinderprostitutie daar.
Jonge meisjes en jongens zijn in
Thailand prooi van pedofielen en er
is werkelijk niemand die daar iets
tegen doet! Tinka en Eduardo willen
daar nu, door een inloop- of wijkcentrum te openen, trachten zich te
focussen op preventie tegen deze
handel en prostitutie.
Het is enorm project en er is veel
tijd, energie, gebed en geld nodig!
Bij Jeugd met een Opdracht krijgt
niemand een salaris, zij zijn volledig afhankelijk van giften! Mede om
deze reden heeft de ZWO commissie besloten een bedrag te doneren
voor dit project. Wilt u zelf ook dit
project ondersteunen dan kan dat
uiteraard.

Kerkdienst LEG
op Radio 5
Aalsmeerderbrug – Zondag 10
mei zal om 10.00 uur de kerkdienst
van de Levend Evangelie Gemeente worden opgenomen voor een radio-uitzending van Zendtijd voor
Kerken. De kerkdienst is ’s avonds
om 19.30 uur te beluisteren via Radio 5 en later online via www.zvk.nl.
Het wordt een afwisselende dienst
waarbij Martijn Piet, voorganger
van de Levend Evangelie Gemeente,
zal spreken over het thema ‘Als een
moeder’ dat aansluit bij moederdag.
Martijn Piet hierover: “Een van de
meest heftige gevoelens waar wij
in ons leven mee te maken kunnen
hebben, is het gevoel van verlatenheid, van vergeten zijn. Wij kunnen
ons niet alleen door mensen, maar
ook door God verlaten voelen. Maar
is dit ook zo? Wat is Gods antwoord
op onze vraag: God waar bent U?
Hij zegt dat Hij ons niet vergeet, zoals een moeder haar kind niet vergeet. Maar sommige moeders laten
hun kind toch ook in de steek? Hoe
zit dat met God? Kunnen wij Zijn
liefde ervaren?” Naast de preek zal
er samenzang zijn van moderne liederen en a-capellagroep New Name brengt een lied ten gehore brengen.

Autisme en
seksuele opvoeding
plantensoorten zijn winterhard en
geschikt voor de tuin. De volledige opbrengst gaat naar het project
zonnepanelen voor het Kindertehuis
Pilar de Esperanza in Mexico.
dige gidsen. Ook in Aalsmeer kunt
u op pad om bijzondere vogels te
ontdekken! Op 17 mei organiseert
Natuurgroep Aalsmeer een leuke fietstocht langs Aalsmeers wildste natuurhotspots! U dacht dat u
naar zee moest voor een visdiefkolonie, naar Noorwegen voor een
slechtvalk of naar Limburg voor
een ijsvogel? Niet dus! Aalsmeer
heeft het allemaal. Meld u aan
via deze link (http://www.vogelweek.nl/index.cfm?act=indebuurt.
detail&exc=1022) voor de fietsexcursie en ontdek plekken en vogels
waarvan u het bestaan misschien
niet wist! Wees er snel bij in verband
met het beperkt aantal plaatsen.

Aalsmeer - Op dinsdagavond 19
mei aanstaande organiseert MEE
Amstel en Zaan een themabijeenkomst over autisme en seksuele opvoeding voor ouders. Voor een gezonde seksuele opvoeding van kinderen en jongeren met autisme is
specifieke aandacht nodig.
Daphne Kemner, orthopedagoog
en seksuoloog, is werkzaam bij bureau Lijfwijs en geeft een presentatie, beantwoordt vragen en geeft
tips en adviezen. Ouders met kinderen met autisme zijn van harte uitgenodigd voor deze avond. De bijeenkomst op 19 mei is van 19.30 tot
21.30 uur in het gebouw van het Rode Kruis aan het Hueseplein 15 in
Amstelveen. De zaal is open vanaf 19.15 uur. In verband met de beperkte ruimte graag vóór 15 mei
aanmelden via ocaamstelveen@
meeaz.nl. Bij vragen kan contact
worden opgenomen met Igna Stolwijk: 06-41421672.

U kunt uw gift overmaken op reken:
32.65.21.062 tgv St. Jeugd met een
Opdracht te Heerde ov.v.2472 Langeveld dos Santos Tinka en Eduardo Iban: NL38 Rabo 0326521062.
Wilt u meer informatie over dit
project? Kijk dan op de website:
www.tinkahelpt.com.

Peuterinstuif
in Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 13 mei van
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid voor inloop en ontmoeting tijdens de Oost-Inn in de Mikado aan
de Catharina Amalialaan 66. Van
9.30 tot 10.30 uur is er weer de peuterinstuif. Een uurtje zingen, springen, leuke spelletjes doen en gymmen! Belangstellenden zijn van harte welkom. Voor inlichtingen: 0297325636 of 0297-345413 of kijk op de
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

COLOFON
sinds 1888
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officiële mededelingen
gEmEEntE aalsmEEr
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
opEningstijdEn baliE burgErzakEn
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
opEningstijdEn baliE bouwEn & vErgunningEn
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
wijkinformatiE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.
gEmEEntE-info op wEbsitE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
afsprakEn burgEmEEstEr En wEtHoudErs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders:
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
insprEkEn in dE CommissiEvErgadEring
ovEr EEn gEagEndEErd ondErwErp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk.
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel
een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
ovErigE lokEttEn En informatiE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening
Gemeente Uithoorn):
ma. t/m vr.
08.30-12.00 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015:
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
sErviCElijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet
waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien
u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw
klacht of melding is opgelost.
CalamitEitEntElEfoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
sErviCEpunt bEHEEr En uitvoEring
provinCiE noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
vErkEErsbEsluitEn
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.

gEwijzigdE opEningstijdEn
Hemelvaart

Op donderdag 14 mei (Hemelvaart)
is het gemeentehuis gesloten.
Het gemeentehuis is vrijdag
15 mei ook gesloten.
pinksteren
Op maandag 25 mei (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.
inzamelen afval Kijk op afvalkalender.meerlander.nl
voor de gewijzigde inzameldagen.
niEuwE plattEgrond aalsmEEr is bEsCHikbaar

De plattegrond van Aalsmeer is weer helemaal aangepast.
Bovendien staan op deze plattegrond niet alleen alle straten van Aalsmeer en Kudelstaart maar onder andere ook die
van Aalsmeerderbrug, Oude Meer en Rijsenhout. De kaart is
een uitgave van de gemeente en in eigen beheer gemaakt.
De kaart kan gratis opgehaald worden bij de balie van het
gemeentehuis in Aalsmeer.
sportnota tEr inzagE
Het college van B&W heeft de sportnota “AalsMeer Bewegen 2015-2018” tot 13 mei vrijgegeven voor inspraak. In
de sportnota wordt het Aalsmeerse sportbeleid vastgelegd.
De sportnota is te downloaden via www.Aalsmeer.nl. De
sportnota is ook in te zien op het gemeentehuis van Aalsmeer en in het raadhuis van Amstelveen. T/m 13 mei kan
iedereen een reactie sturen. Dat kan door een email te sturen
aan Info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. Een brief sturen kan
ook: Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
o.v.v ‘ sportnota’. Voor meer informatie kunt u ook een mail
sturen aan info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. U kunt ook telefonisch contact opnemen tel. 0297-387575 en vragen naar
de beleidsmedewerker sport, de heer T. Bokma. De sportnota
wordt volgens planning in juni 2015 voor besluitvorming
aangeboden aan de gemeenteraad van Aalsmeer.
agEnda’s CommissiE ruimtE En EConomiE op 12 mEi
a.s. En maatsCHappij En bEstuur op 13 mEi a.s.
Op het moment van aanlevering voor plaatsing in de Nieuwe
Meerbode waren de agenda’s voor voornoemde vergaderingen
nog niet goedgekeurd door het Presidium. Daarom kunnen
deze agenda’s nog niet worden gepubliceerd op de gemeentepagina van de Nieuwe Meerbode van deze week.
Voor meer informatie over de agenda’s verwijzen wij u naar
de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl , bestuur en
organisatie, gemeenteraad, agenda’s en vergaderstukken.
mEld problEmEn mEt pgb bij dE gEmEEntE
Heeft u een Persoonsgebonden budget (PGB) voor hulp bij
het huishouden, begeleiding of jeugdhulp, dan wordt met
ingang van 1 januari 2015 uw PGB door de gemeente overgemaakt aan de Sociale verzekeringsbank (SVB). Bij de SVB
levert u een zorgovereenkomst aan en daarna declareert u
uw zorg of begeleiding. De SVB betaalt vervolgens uw hulpverlener uit. Dit heet trekkingsrecht. Had u in 2014 al een
PGB voor Begeleiding of voor jeugdhulp? Dan is dit budget
in 2015 gelijk gebleven.
De gemeente heeft van een aantal klanten gehoord dat er
problemen zijn met de uitbetaling aan hun hulpverlener.
Mocht u ook problemen hebben met de uitbetaling van de
PGB en u komt er met de SVB niet uit, dan verzoeken wij u
om contact op te nemen met de gemeente. U kunt contact
opnemen met het Sociaal Loket op tel. 0297-387575 of met
het verkorte nummer 140297 of een mail sturen naar sociaalloket@aalsmeer.nl onder vermelding van ‘problemen PGB’.
aanwijzingsbEsluit aanbiEdplaatsEn
ondErgrondsE inzamElvoorziEningEn aalsmEEr
Op 30 april 2015 heeft het hoofd van Centrale Beheertaken
(CBT) namens burgemeester en wethouders van Aalsmeer
ingestemd met het definitieve Aanwijzingsbesluit aanbiedplaatsen ondergrondse inzamelvoorzieningen Aalsmeer. Het
aanwijzingsbesluit heeft betrekking op de locaties Rozenstraat in Aalsmeer. Het aanwijzingsbesluit met bijlage heeft
conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage
gelegen. Gedurende deze termijn konden belanghebbenden
hun inspraakreacties naar voren brengen. In het kader van
de inspraakprocedure zijn 2 zienswijzen ingediend. Naar
aanleiding van de ingebrachte zienswijze heeft een inhoudelijke beoordeling plaatsgevonden. De zienswijzen zijn in
een inspraaknotitie samengevat en van een gemeentelijk
standpunt voorzien. De zienswijzen geven aanleiding tot
aanpassing van de locaties Rozenstraat in Aalsmeer. Belanghebbenden worden schriftelijk per brief geïnformeerd over de
uitkomst van de inspraak.
inwerkingtreding
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag volgend
op die van de bekendmaking.
inzien stukken
Als u een volledig beeld wilt krijgen van de aangewezen aanbiedlocaties, dan heeft u de mogelijkheid het aanwijzingsbesluit met bijbehorende tekening te komen inzien bij de
receptie van het gemeentehuis van de gemeente Aalsmeer.
instellen van beroep
Als u beroep wilt aantekenen tegen (onderdelen van) het
definitieve aanwijzingsbesluit d.d. 30 april 2015, kunt u dat
alleen doen als u belanghebbend bent en eerder een ziens-

wijze over het voorlopig besluit hebt ingediend. Als u niet
eerder een zienswijze hebt ingediend, moet u aantonen dat u
dat redelijkerwijs niet kon worden verweten. U moet beroep
instellen binnen 6 weken na de publicatie van deze bekendmaking. Dat doet u rechtstreeks bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen opschortende
werking. Voordat de Raad van State uw beroepschrift in behandeling neemt, moet u griffierecht betalen. De hoogte van
het te betalen bedrag wordt bepaald door het rechtscollege
en hangt af van de vraag of u een particuliere persoon bent
of een instelling of bedrijf.
wEt algEmEnE bEpalingEn omgEvingsrECHt
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Stuurboordstraat 6 en 6A (Z-2015/024636), het realiseren van een tijdelijke dam en uitrit;
- Aalsmeerderweg 191 (Z-2015/024797), het plaatsen van
3 reclameborden.
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Stommeerweg 47 (Z-2015/024106); slopen t.b.v. interne
wijziging waarbij wanddoorbraken worden gemaakt;
- Stommeerweg 47 (Z-2015/024113); slopen t.b.v. interne
wijziging waarbij wanddoorbraken worden gemaakt;
- Julianalaan 32 (Z-2015/024542); het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit mutatiewoning;
- Cyclamenstraat 11 (Z-2015/024538); het verwijderen van
asbesthoudende materialen uit mutatiewoning.
verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Beethovenlaan 64 (Z-2015/004269), het verkleinen van
een bestaand kozijn en het vergroten van het badkamerkozijn (verzonden 1 mei 2015);
- Hornweg 149 (Z-2015/018965), het vervangen van een
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 29-04-2015);
- Noordpolderweg 18 (Z-2015/020891), het aanleggen van
een in- en uitrit (verzonden 28 april 2015);
- Oosteinderweg 287 (Z-2015/016639), het graven en
dempen van water en het verbreden van een bestaand
toegangspad (verzonden 30 april 2015);
- Stommeerweg 47 (Z-2015/015428), het veranderen van
een woonhuis (monument) (verzonden 29 april 2015).
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 omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt u een
zienswijze indienen. Hoe u dat moet doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Uiterweg 45 (Z-2015/008811), het bouwen van een woning;
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van vrijdag 8 mei 2015 gedurende
zes weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Spoorlaan 47 (Z-2015/022051), het verwijderen van asbesthoudende materialen (verzonden 29-04-2015);
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvraag is
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes
weken verlengd:
- Van Cleeffkade 15 (Z-2015/011769), het plaatsen van
een logo en reclamebanners.
CommissiE ruimtElijkE kwalitEit
(voorHEEn wElstandsCommissiE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
EvEnEmEntEn
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.

EvEnEmEntEnvErgunning (aanvragEn)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd;
- Poelweg de Kwakel (Z-2015/019878), Aalsmeer Bloemen
Tour op zaterdag 19 september 2015 (aanvraag ontvangen op 3 april 2015).
EvEnEmEntEnvErgunning (vErlEEnd)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Parkeerterrein Dreef 7 (Z-2015/019786). Verkeerslessen
groep 4, 5 en 6 van de basisschool De Hoeksteen op
woensdag 20 mei 2015 (verzonden 30 april 2015);
- Praamplein (Z-2015/022429), 70 jaar Bevrijding op dinsdag 5 mei 2015 (verzonden 30 april 2015);
- Raadhuisplein, Zijdstraat, Molenplein (Z-2015/015342),
Geraniummark op zaterdag 9 mei 2015 (verzonden 30
april 2015;
- Stokkeland, Ringvaart en Westeinderplassen (Z2015/011546), Junior Pramenrace Aalsmeer op zaterdag
13 juni 2015 (verzonden 21 april 2015).
CollECtEs
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl.
ingEtrokkEn aanvragEn
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Route door de gemeente Aalsmeer (Z-2015/006625),
Westplastocht op 29 en 30 maart 2015.
tEr inzagE
t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan “Nieuw Oosteinde, eerste wijziging”
(met de bijbehorende stukken)
t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning
in afwijking van het bestemmingsplan Hornmeer, Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure) (aanvraag voor omgevingsvergunning,
de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp verklaring van
geen bedenkingen en de overige daarop betrekking hebbende stukken)
t/m 28-05-15 Reparatie bestemmingsplan “Schinkelpolder”
t/m 05-06-15 Concept “Startnotitie bouw supermarkt Stationsweg 4-6 Aalsmeer” (met bijbehorende
stukken)
t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Herenweg, tegenover 29.
t/m 11-06-15 Aanwijzing beschermde dorpsgezichten plassenlint Cyclamenstraat (west), Seringenpark
1a-28
t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbehorende stukken) in afwijking van het bestemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005
e.o.”, Uiterweg 188
proCEdurE
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen.
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575.
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen,
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

voor mEEr informatiE: www.aalsmEEr.nl
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Prutrace, Kulinair en familiedag

AGENDA

Week vol activiteiten voor
Kudelstaart 777 jaar!
Kudelstaart - Dit jaar, 2015, bestaat
Kudelstaart 777 jaar. Een verjaardag
die de inwoners niet zomaar voorbij
willen laten gaan! Vandaar dat in de
week van 14 tot en met 21 juni er allerlei activiteiten in het dorp worden
georganiseerd onder de naam Kudel777. Het wordt een week van en
voor Kudelstaarters. Waar de meeste feestweken plaatsvinden op een
centrale plek in een tent, is er nu
gekozen voor een decentrale opzet
met festiviteiten op meerdere plaatsen in het dorp.
Kudelstaart is ontstaan in een veenontginning. Het heette aanvankelijk
Schonedorp en wordt in 1238 voor
het eerst in een schriftelijke bron
vermeld. In 1252 wordt het ook bekend onder de naam Kudelstaart.
Kudelstaart lag in die tijd noordelijker dan nu, ongeveer op de plaats
van het huidige Vrouwentroost bij
Aalsmeer. Hier stond ook de kerk.
Per 1 januari 1812 wordt het Hollandse deel van Kudelstaart bij
Aalsmeer gevoegd en op 29 juni
1820 het Stichtse deel. In 1870 wordt
het meer zuidelijke deel van de bebouwing Kudelstaart genoemd, het
oorspronkelijke Kudelstaart heet
vanaf dan Vrouwentroost. In dat
jaar wordt ook de katholieke kerk
gebouwd, die het dorpsbeeld nog
steeds bepaald.
De feestweek start op zondag 14 juni met een ontbijt voor de inwoners
vanaf 9.00 uur voor de St. Jan kerk
aan de Kudelstaartseweg. Aansluitend vindt vanaf ongeveer 10.00 uur
een oecumenische viering plaats.
De dienst staat onder leiding van

dominee Hans van Daalen en wordt
muzikaal opgeluisterd door een gelegenheidskoor onder leiding van
Fleur Buskermolen-van der Broek.
Er is nog ruimte voor meer koorleden. En op de eerste feestdag kan
deelgenomen worden aan een prutrace voor alle leeftijden op het terrein van RKDES aan de Wim Kandreef. Op dinsdag 16 juni wordt een
wildwater spektakel georganiseerd
in de vijver van de Rietlanden aan
de Zonnedauwlaan. Woensdag 17
juni staat in het teken van de jaarlijkse braderie in en rond het winkelcentrum in de Einsteinstraat. Op
donderdag 18 juni kunnen liefhebbers deelnemen aan een pubkwis
in het Dorpshuis. Vrijdag 19 juni
wordt een smakelijke dag met Kudelstaart Kulinair op het terrein van
de jachthaven aan de Kudelstaartseweg. Zaterdag 20 juni kunnen
Kudelstaarters de ‘strijd’ aan tijdens
een beachvolleybaltoernooi achter het Dorpshuis of op de brommer
stappen voor een solextoertocht. De
zaterdag wordt feestelijk beëindigd
met een muziekavond met dj Kees
Markman en een optreden van Peter Beense. Zondag 21 juni is alweer
de laatste feestdag en staat in het
teken van ontmoeten. De familiedag zit vol activiteiten met een fietstocht, een kunstroute, Dakota rondvluchten en onder andere een autopuzzelrit. Uiteraard wordt de viering van Kudelstaart777 afgesloten
met een feestavond in het Dorpshuis. Kijk voor meer informatie
en inschrijven voor activiteiten op
www.kudelstaart777.nl.

Expositie 200 beroemdste schilderijen

Rembrandt, Van Gogh en Da
Vinci in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - ‘Het beste dagje uit.’
Volgens velen is een bezoek aan
de 200 beroemdste schilderijen
het beste dagje uit en een buitengewone, unieke ervaring. Vanaf 14
mei vindt de expositie met deze beroemdste schilderijen plaats in Studio’s Aalsmeer. Wereldberoemde
schilderijen als De Mona Lisa, De
Nachtwacht, Het Meisje met de Parel en American Gothic zijn hier van
dichtbij te bewonderen en men mag
met de meesterwerken op de foto
gaan en ze zelfs aanraken.
Het geheim van deze expositie, waar
tweehonderd kunstwerken te bewonderen zijn, is dat alle schilderijen digitale replica’s zijn. De geselecteerde meesterwerken zijn digitaal, via fotodruk, 3D printing, canvasprint, olieverf printing, foamboard printing en druk op hout, uitgeprint. Voor elk werk is de mooi-

ste afdrukwijze gekozen. Tijdens deze expositie zijn veel werken te zien,
die ook in het Amsterdamse Rijksmuseum hangen. Wim Pijbes, de directeur van Rijksmuseum, ergerde zich onlangs nog aan de klachten van bezoekers die de wachtrijen voor het museum te lang vonden. “Koop dan zelf een Rembrandt”, liet hij weten. Met de expositie in Aalsmeer heeft de kunstliefhebber een extra mogelijkheid om,
tegen een lagere toegangsprijs, dezelfde beroemde schilderijen te bewonderen.
Bijzonder is tevens het atelier waarin het publiek, onder leiding van de
Nederlandse kunstenaar Dion V, gezamenlijk een eigen schilderij mag
maken. De expositie 200 Greatest
Paintings is vanaf donderdag 14 mei
in Studio’s Aalsmeer aan de Van
Cleeffkade 15 te zien.

Ladies Decision, Diwonuso en Hubschrauber

Vrijdagshow in N201 met
optredens van 3 bands
Aalsmeer - Vrijdag 8 mei de Vrijdagshow in N201 met optredens van
drie pop- en rockbands. Het poppodium aan de Zwarteweg is achtereenvolgens voor: Ladies Decision,
Diwonuso en The Hubschrauber.
Ladies Decision is een ambitieuze en vrolijke band met uitsluitend
vrouwelijke muzikanten uit de omgeving Utrecht. Het nieuwe album
‘Not Otherwise Specified’ is hun
eerste complete album en bestaat
uit alleen eigen werk.
Diwonuso is een lekker los bandje vol catchy rifjes en melodietjes,
beetje funk, beetje punk, beetje
bluesy; een fijn bandje om naar te
luisteren.
The Hubschrauber laat zich inspireren door de rauwheid van bands als
Qotsa en Nirvana, maar speelt zij tegelijkertijd met de intimiteit en melancholie die men tegenkomt in de
muziek van artiesten, zoals Spinvis

en Elliott Smith.
Behalve leuke bands kun je natuurlijk ook langs komen voor de gezelligheid, een potje poolbiljart of darts
en om een drankje te doen aan de
ruim gesorteerde bar van N201. Het
popcentrum aan de Zwarteweg is
open vanaf 20.30 uur en de entree
is gratis.

Vier dagen livemuziek

Legendarische band Sjako
zaterdag live in The Shack
Oude Meer - The Shack trakteert
op zaterdag 9 mei op een optreden
van de legendarische band Sjako!
Sjako geldt als één van de meest invloedrijke bands uit de Nederlandse pop-rock scene. De legendarische albums ‘Livewire’ met de single Hurt en ‘2 Meter Sessies’ staan
in menig lijstje van favoriete album.
Het van oorsprong Haarlems rocktrio is opgericht in 1981 door niemand minder dan Wouter Planteijdt, één van Nederlands allerbeste gitaristen! Sjako toert weer door
heel Nederland, en het podium van
The Shack mag hierin natuurlijk niet
ontbreken! Sjako bestaat uit: Wouter Planteijdt op zang en gitaar, Thijs
Vermeulen op basgitaar, Richard
Heijerman op drums, René van Barneveld op gitaren en Patrick van
Herrikhuyzen op toetsen.
Op vrijdag 8 mei is de laatste Rockjam van dit seizoen onder leiding
Gus Genzer, dus grijp je kans tussen 21.00 en 01.00 uur! De toegang
is gratis.
Zondag 10 mei is het podium van
The Shack voor Koeks & Dave. De
twee uiterst bekwame muzikanten komen akoestische nummers in
The Shack ten gehore brengen. Arjan Koekoek, in The Shack bekend
als die geweldige zanger van The

Metallicas en zijn evenzo muzikale
maat Dave de la Reza spelen nummers van Bruce Springsteen, Eddie
Vedder, Johnny Cash, Stereophonics, R.E.M. en The Lemonheads en
vele andere bekende juweeltjes uit
de popgeschiedenis. Zaterdag 9 mei
open vanaf 20.00 uur, het optreden
van Sjako begint om 22.00 uur en de
entree is 7,50 euro. Zondag 10 mei
open om 15.00 uur, Koeks & Dave
beginnen rond 16.00 uur en de entree is 5 euro per persoon.
Woensdag Rietveld Band!
Op de avond voor hemelvaartsdag,
woensdag 13 mei, is het partytime
in The Shack met de band Rietveld.
Irish folk, rock and roll en countrypop worden gespeeld door zanger
en gitarist Hans Millenaar, fiddler en
mandolinspeler Leen Mulder, drummer Ron Schalkwijk, bassist Piet van
Leeuwen, zanger en gitarist Dick
Kuin en het nieuwe bandlid: Remco
de Hundt op accordeon en toetsen!
Hans en Dick hangen tegenwoordig
ook af en toe de banjo om hun nek
en ze hebben dit instrument al aardig ‘in bedwang’. Het concert begint
om 22.00 uur. Zorg dat je er bij bent!
Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.

Extra films voor jong en
oud in Crown Cinema
Aalsmeer - Ook deze vakantieweek en nog in het weekend trakteert Crown Cinema op een uitgebreid filmaanbod voor alle leeftijden.
Van donderdag tot en met zondag
kan genoten worden van ‘Shaun het
Schaap’ om 11.00 uur, ‘Home 3D’
om 12.45 uur en ‘De Boskampi’s’ om
14.45 uur. Extra op vrijdag, zaterdag
en zondag kan plaats genomen in
het pluche voor ‘Mees Kees op de
planken’, ‘Jack bestelt een broertje’, ‘Bibi & Tina’, ‘Wiplala’ en ‘Asterix & Obelix’. De oudere jeugd kan
van donderdag tot en met zondag
mee racen met ‘Fast & Furious 7’ om
16.45 uur en ‘Bloed, Zweet en Tranen’ om 19.15 uur (niet op zondag).
En romantisch wegdromen kan iedereen vanaf 16 jaar met ‘De Ontsnapping’ deze dagen vanaf 21.30
uur. Extra voor volwassenen biedt
Crown Cinema op vrijdag extra ‘The
Railway Man’, op zaterdag ‘Sergio
Herman, fuck ing perfect’ en zondag de filmhuis special ‘Still Alice’
om 19.15 uur en ‘Onder het hart’ om

20.30 uur. Kijk voor meer informatie en het filmaanbod van de bioscoop aan de Van Cleeffkade 15 op
www.crowncinema.nl. Kaarten reserveren kan via 0297-753700 of info@crowncinema.nl.
Film voor ouderen
Op dinsdag 12 mei draait in Crown
Cinema weer speciaal een film voor
ouderen. De bonden nodigen ouderen uit om gezellig met elkaar een
middagje uit in eigen dorp te beleven. De film, die vertoond wordt, is
‘Deux jours, une nuit’. Sandra krijgt
op een Vrijdagavond te horen dat
ze na het weekend haar baan kwijt
is. Haar collega’s hebben gestemd:
Hun stem voor de bonus, kost Sandra haar baan. Er is een lichtpuntje. Er volgt een herstemming na het
weekend. Ze heeft twee dagen en
een nacht om haar collega’s ervan
te overtuigen af te zien van hun bonus van 1000 euro. Doen ze het? De
film begint 12 mei om 13.30 uur en
duurt tot rond 15.30 uu

‘Soundsation’ op PlasPop
Aalsmeer - Popkoor Soundsation is één van de groepen die op
gaat treden tijdens het eerste lustrum van PlasPop op zaterdag 20 juni op de Westeinderplassen. Popkoor Soundsation is een enthousiast koor met ongeveer 70 actieve leden uit Aalsmeer en omstreken onder leiding van Irma Zethof. Het is
een jong koor, want het bestaat pas
sinds begin 2010 en dat betekent dat
ook Soundsation dit jaar haar eerste
lustrum viert. Het koor zingt meerstemmig. Het repertoire bestaat uit

eigentijdse nationale en internationale popsongs, zowel Engelstalig als
Nederlandstalig en soms Franstalig.
De leden van Soundsation hopen
op een mooie zomeravond! Net als
de andere deelnemers aan PlasPop:
Zanger en gitarist Jasper Schouten uit Aalsmeer, de partyband Van
Alles en Nog Wat, de nieuwe band
Blues 2 en in het poeltje van Meijer
gaat voor de vierde achtereenvolgende keer het pop- en jazzkwartet
van Katelijne van Otterloo het publiek muzikaal vermaken.

Muziek
Vrijdag 8 mei:
* Crazy friday in Feesterij de Bok,
Dreef 5 vanaf 21u.
* Vrijdagshow in N201, Zwarteweg
met optredens van Ladies Decision, Diwonuso en The Hubschrauber
vanaf 20.30u.
* Rockjam in The Shack, Schipholdijk 253 in Oude Meer, 21-01u.
Zaterdag 9 mei:
* Jubileumconcert Theo Griekspoor
50 jaar organist in Open Hofkerk,
Ophelialaan vanaf 20u.
* Optreden Aalsmeerse coverband
Red Maddies in café Joppe, Weteringstraat van 18.30 tot 23u.
* Party in Feesterij de Bok, Dreef 5
vanaf 21u.
* Concert Sjako! in The Shack in Oude Meer vanaf 22u.
Zondag 10 mei:
* Familieconcert Toon Tellegen en
Wisselend Toonkwartet in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat v/a 14u.
* Optreden Koeks & Dave in The
Shack in Oude Meer vanaf 16u.
Woensdag 13 mei:
* Aalsmeerse band Rietveld live in
The Shack in Oude Meer vanaf 22u.
Dinsdag 19 mei:
* Live opera ‘The Pirates of Penzance’ in kleine zaal Crown Theater
Aalsmeer vanaf 20.30u.
Films
Tot en met 17 mei:
* Shaun het Schaap, Home 3D, Bibi & Tina, De Boskampi’s, Astrix
& Obelix, Home, Jack bestelt een
broertje, Wiplala en Fast & Furious 7, Bloed, zweet en tranen, De
Ontsnapping, The Railway Man in
Crown Cinema, Van Cleeffkade 15.
Vrijdag 8 mei:
* Kindermatinee in cultureel café
Bacchus, Gerberastraat. Film start
13.30u. Open 13u.
Zondag 10 mei:
* Filmhuis special met ‘Still Alice’ in
Crown Cinema vanaf 19.15u.
Dinsdag 12 mei:
* Filmmiddag ouderen ‘Deux jours,
une nuit’ in Crown Cinema, Van
Cleeffkade van 13.30 tot 15.30u.
Exposities
Zaterdag 9 mei:
* Expositie over Tweede Wereldoorlog in Crash Museum in fort
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Zaterdag open 11-16u.
9 en 10 mei:
* Historische Tuin, ingang Praamplein, open. Zaterdag en zondag van
13.30 tot 16.30u.
* Happy Meal museum open, Legmeerdijk 269. Zaterdag en zondag
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184
open van 12 tot 17u. Schilderijen en
sculpturen van Didi v/d Velde.
Vanaf 14 mei:
* Expositie met 200 beroemde schilderijen van Rembrandt en meer in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade.
Mei:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens
Makelaardij, Punterstraat. Te bezichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad.
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 21 juni:
* Tentoonstelling Vrijheid met gedichten, foto’s, knipsels en film in
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9.

Open iedere donderdag tot en met
zondag 14 tot 17u.
Tot en met 17 mei:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met
foto’s en beelden. Open iedere zaterdag en zondag 13 tot 17u.
Diversen
Donderdag 7 mei:
* Workshop magnetische magneten
voor kinderen 6-9jr. in bibliotheek
Marktstraat vanaf 11u.
* Fietsen met OVAK. Vertrek 13.30u.
bij zwembad, Dreef.
* Ouderensoos in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u.
Vrijdag 8 mei:
* Combifun voor jeugd 6 tot 12jr. in
The Beach, Oosteinderweg 247a van
13.30 tot 16.30u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Kienen bij Supporters Vereniging Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 20.30u.
Zaterdag 9 mei:
* Geraniummarkt op Raadhuisplein
en braderie in Zijdstraat, 9 tot 17u.
* Nationale Molendag. De Leeuw
in Zijdstraat open 9-16u. en
Stommeermolen,Molenvliet: 9-18u.
* Bingomiddag in dorpshuis de Reede, Rijsenhout vanaf 13.30u.
* Vriendinnendag bij voetbalvereniging FC Aalsmeer in Beethovenlaan
120 van 12 tot 15.30u.
* Tasty Saturday in winkelcentrum
Ophelialaan: Ruiken, proeven en
beleven van 13 tot 17u.
* Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
Zondag 10 mei:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in clubgebouw SCW aan Konnetlaantje
van 9.30 tot 13.30u.
Maandag 11 mei:
* Clubfestival Film- en Videoclub in
‘t Anker, Oosteinderweg 273, 20u.
* Veiling, lezing en tentoonstelling
bij Postzegelvereniging in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 20u.
* Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in Dorpshuis vanaf 20u.
Dinsdag 12 mei:
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Quiznight in café Joppe Weteringstraat vanaf 20u. Ook 26 mei.
Woensdag 13 mei:
* Inloop Oost-Inn 9.30 tot11.30u. in
De Mikado, Catharina Amalialaan.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Bingoavond BV De Pomp in ‘t Baken, Sportlaan vanaf 20u.
* Baanloop (1, 3 of 5 km) bij Atletiekvereniging in Sportlaan, 20u.
Vrijdag 15 mei:
* Open Hof Keuken met Chinese gerechten in ‘t Baken, Sportlaan van
18 tot 20u.
Vergaderingen/Bijeenkomsten
Maandag 11 mei:
* Wijkoverleg Oosteinde over jeugd
in Oost in De Mikado, Catharina
Amalialaan 66 van 20 tot 22u.
Zondag 17 mei:
* Inloopmiddag voor 65-plussers in
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55
van 15 tot 17u.
Maandag 18 mei:
* Koffie met een goed gesprek in
wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart,
10 tot 11.30u.
* Informatie-bijeenkomst in gemeentehuis over plannen Lidl aan
Stationsweg van 19.30 tot 21u.
Donderdag 21 mei:
* Afscheidsbijeenkomst voor burgemeester Jobke Vonk-Vedder in gemeentehuis van 16.30 tot 19u.

STAGE
MUSIC SHOP
Klassieke gitaar
'Gomez' (wit)

TIPS V
OO
MOEDE R
R:

TIPS VOOR
ER:
Gitaarstatief MOED

€ 79,-

'Stagg' (zwart)

€ 10,95

TIPS VOOR
MOEDER:

Dé vioolspecialist

Ukelele

'Oscar Schmidt' (rood)

€ 49,95
Lessenaar

(diverse kleuren)
vanaf

€ 16,95

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

Red Maddies live in Joppe

Dixieland op de zondagmiddag

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
9 mei speelt de welbekende coverband The Red Maddies in café Joppe aan de Weteringstraat 8. Vanaf
20.30 uur tot ongeveer 23.00 uur zal
de band bekende covers en nieuw
materiaal aan het publiek ten gehore brengen.
The Red Maddies is een zeer enthousiaste rock- en pop-coverband
uit de regio Amsterdam. Opgericht
in september 2009 en sindsdien nog
steeds actief in de originele bezetting met Madelon Jansen op zang,
Nick Lommerse op gitaar en keyboard, Kevin Tak op gitaar, Tobias

Aalsmeer - De tweede Jazz op
de Nieuwe Meer, in het sfeervolle
clubhuis van de watersportvereniging, vond afgelopen zondag 3 mei
plaats. Het Trio Grande was uitgenodigd om op te komen treden en voor
een redelijk aantal bezoekers werd
dit swingende concert gegeven. De
aanwezigen genoten van het succesvolle jazztrio met Alex de Leeuw
op bassaxofoon, Rolf Koppijn op tenorgitaar en Sytze van Duin op cornet. Het trio verdiende meer publiek,
maar het applaus en het zichtbaar
genietende publiek maakte veel
goed. Misschien is de nieuwe loca-

Thuysman op bass en Kasper Zandvliet op drums en achtergrondzang.
Het repertoire is uitgebreid en veelzijdiger geworden. “Meer dan genoeg voor een avondvullend programma”, aldus de dame en heren
van The Red Maddies. De band richt
zich op de hedendaagse populaire
covers, maar vergeten zeker niet de
oude klassiekers als Whole Lotta
Love en Sweet Child ‘O Mine en nog
veel meer. Dit alles met als doel iedereen in het publiek een topavond
te bezorgen, vol met herkenbare
muziek. Iedereen is welkom, de toegang tot Joppe is gratis.

tie met oversteek over het water met
het zelf te bedienen pontje nog even
wennen...
Foto: www.kicksfotos.nl.
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Rollen organisatie (Henk en Ronald) worden omgedraaid

komt tot zien op 9 mei de Geraniummarkt!”, aldus beide heren uitnodigend.

Zaterdag Geraniummarkt:
“Komt tot zien, komt tot zien!”

Braderie in de Zijdstraat
In de Zijdstraat wordt deze zelfde zaterdag 9 mei, net als andere jaren, een
braderie gehouden van 9.00 tot 17.00
uur. Naar verwachting staan er ongeveer tachtig kramen opgesteld in de
Zijdstraat en op het Molenplein.

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 9
mei is er weer de Geraniummarkt, traditiegetrouw de dag vóór Moederdag.
“Ja, dat is een begrip geworden, dat
blijft.” Aan het woord is de organisator van het eerste uur, Henk Kanters.
De KMPT, de Koninklijke Maatschappij
Tuinbouw en Plantkunde, tegenwoordig Groei & Bloei genoemd, bestond
22 jaar geleden 100 jaar. Voor Henk
een mooie aanleiding tot het organiseren van de Geraniummarkt in Aalsmeer.
“We hadden het ook de plantjesmarkt
kunnen noemen, want er worden allerlei bloeiende tuinplanten verkocht”, vertelt Henk. In het dagelijks leven werkt
hij als keurmeester bij de Tuinbouw,
vandaar dat hij de kwaliteit van de
planten op de Geraniummarkt zo belangrijk vind. “Rommel is er zat te koop
en dat willen we niet”, voegt Ronald
toe. Ronald Schuit helpt Henk al jaren
met de organisatie van de Geraniummarkt. Ronald werkt bij Ubink Cactussen in Kudelstaart en als vrijwilliger bij
de Historische Tuin. Beide heren hebben de kwaliteit van de planten hoog in
het vaandel staan.

gint pas om 9.00 uur, dan is de markt
al aan de gang”, vertellen beide heren
lachend.

Stokje overdragen
Henk organiseert tot nu toe de Geraniummarkt en Ronald helpt hem daarbij. Die rollen worden vanaf nu omgedraaid. Ronald neemt het ‘organisatiestokje’ over van Henk. “Henk zal mij nu
gaan helpen en adviseren en ik neem
al het voorbereidende werk over, er verandert dus niet veel”, lacht Ronald. ”Elk
jaar is het weer spannend of er toch
niet een auto op het Raadhuisplein
is blijven staan, als we om 6.00 uur ’s
morgens gaan opbouwen. We hebben
het weleens gehad dat we om een auto heen hebben moesten bouwen. De
wegsleepdienst van de gemeente be-

Lachende gezichten
“De Historische Tuin levert zijn planten voor de markt aan via een Praam.
’s Morgens vroeg komen zij aangepunterd met pramen vol planten. Een
prachtig gezicht is dat!” vertelt Ronald.
“Dit jaar hebben we een aantal nieuwe handelaren met planten, zoals Agapanthes, Heesters en de Hibiscus is
weer terug”, vertelt Henk trots. “En er
komt iemand met zwart gras, dat is een
grondbedekker”, legt Henk uit. Daarnaast is er ook de ruilmarkt. Mensen
die teveel hebben gezaaid en plantjes
over hebben kunnen deze ruilen op de
markt. Neem hiervoor even contact op

Kwaliteit
Henk en Ronald vertellen dat de kwaliteit van de producten erg belangrijk is.
Daarom is er een kwaliteitskeuring. Zes
professionals jureren op prijs-kwaliteitverhouding en er wordt gekeken
naar de uitstraling van de stand. Die juryverslagen worden opgehangen aan
de marktkramen, dus iedereen kan lezen hoe de jury de stand en de planten beoordeelt. “En als iemand slechte kwaliteit verkoopt, moet het weggehaald worden. De mensen die de markt
bezoeken moeten erop kunnen vertrouwen dat ze een plant kopen die
goed is en het goed zal doen.
Daardoor komen de mensen elk jaar
weer terug, anders kan zo’n markt niet
zolang blijven bestaan”, licht Henk toe.
In de stand van Groei & Bloei staat Wim
van Vliet, bij hem kunnen mensen terecht voor vragen en advies over tuinieren en planten.

met Wim van Vliet via 0297-327746. Als
de markt is opgebouwd en alles loopt,
is het voor beide heren rond 9.00 uur
tijd voor een bakkie koffie op het terras. “Als wij dan al die mensen zien lopen met hun handen vol met plantjes
en lachende gezichten en handelaren
die hun duim naar ons opsteken, dan
weten wij, het is weer geslaagd.”
Kika rijdt rond
Groei & Bloei steunt Kika, het Kinderkankerfonds, om geld in te zamelen
voor dit goede doel. “Zij rijden met een
aantal bakfietsen de hele dag rond om
je gekochte plantjes weg te brengen
naar je auto of naar je huis. Dat is fantastisch, daar moeten de mensen ook
echt gebruik van maken”, vertelt Henk
vol enthousiasme. “We adviseren dan
ook iedereen om met de fiets te komen
of de auto te parkeren op het Praamplein, achter de Rabobank of in de parkeergarage van het Crown Theater. Kika fietst voor een kleine vergoeding je
planten naar je auto of naar je huis en
je steunt een goed doel, ideaal!” zegt
Ronald lachend. “Dus komt tot zien,

Op de markt onder andere kleding, sieraden, kralen, horloges, portemonnees,
boeken, snoep en ander lekkers. Naast
de vele standwerkers zijn ook winkeliers en verenigingen vertegenwoordigd met een kraam. Bij de diverse horecazaken in het centrum zijn voldoende mogelijkheden voor een drankje en
allerlei lekkernijen.
Parkeren en bereikbaarheid
Voor wie met de auto komt: de Weteringstraat en Punterstraat zijn vanwege de braderie afgesloten. Het Praamplein is dus alleen bereikbaar via de Uiterweg en de Dorpsstraat. Naast het
Praamplein en het Drie Kolommenplein (denk aan uw blauwe schijf) kan
ook geparkeerd worden in de parkeergarage van TV Studio’s Aalsmeer aan
de Van Cleeffkade. Per boot komen kan
ook, er zijn aanlegplaatsen langs het
Praamplein en bij Nieuwe Meer aan de
Stationsweg.
Door Tonja Roodenburg

Aalsmeer - Al sinds zijn 9e jaar is
pony Duco lid van rijvereniging Funny Horse. In eerste instantie met de
drie kinderen van de familie Koster
uit Aalsmeer. Daarna werd hij overgenomen door familie de Buijzer uit
de Kwakel. Duco is altijd een super fijne wedstrijdpony geweest en
heeft naast kring- en regiokampioenschappen ook diverse malen gestart op het NK dressuur in Ermelo
in de klassen M en Z pony’s categorie C. Het was dan ook niet zomaar
dat er op donderdag 30 april een
feestje werd georganiseerd voor

Kudelstaartse veiling
wordt zaterdag dorpsfeest!
Aalsmeer - Zaterdag 9 mei begint om
20.00 uur de vijftiende editie van de
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart in
Dorpshuis ‘t Podium. Veilingmeesters
Gert Ubink en Dick Venema beginnen
met een kavel dat bestaat uit een opbergbakje voor schroeven en een bos
rozen. Ze eindigen in de kleine uurtjes van zondag met een kaas en een
boeket gerbera’s. Daar tussenin komen nog ruim 300 andere kavels onder de hamer, veelal mooie producten,
maar vooral ook leuke diensten. Zo
zal de Kudelstaartse zanger Rick van
der Kroon, bekend van televisie als
The Dutch Diamond, zijn nieuwe single lanceren. En een half uur optreden
is ‘te koop’ als kavel. Arie de Vos, de
voorzitter van de organiserende stichting kijkt nu al uit naar zaterdag: “Het
leuke is dat de veiling gewoon een
feestavond wordt. Tout Kudelstaart is
aanwezig, zowel Kudelstaarters die
dat al hun hele leven zijn, als nieuwe Kudelstaarters die hier pas zijn komen wonen. De avond wordt een echt
dorpsfeest waarop je elkaar, zelfs je
buren, beter leert kennen. Je wordt
gemist als je er niet bent. Ik zou zeggen: Tot zaterdagavond!” Omdat de
veiling duurt tot de kleine uurtjes van
de moederdagzondag, zullen zo’n
zestig kleurrijke en geurige boeketten rozen worden aangeboden. Maar
het blijft niet bij rozen in dit bloemenen plantendorp. Een greep uit de kavellijst: begonia, buxus, cactus, chrysant, hedera, helleborus, hortensia,
kentia, lelie, orchidee, perkgoed, phalaenopsis, vriesea en andere planten
en bloemen die in boeketten verwerkt
zijn. Voor kinderen komt er (niet letterlijk!) speelgoed onder de hamer.
329 kavels
De bloemen worden veelal tot een kavel gecombineerd met andere producten. Alle kavels, 329 in totaal,
staan (in volgorde van afhameren) op
de website: www.veilingkudelstaart.
nl . Daarmee kunnen bezoekers van
deze gezellige avond zich vooraf een

beeld vormen over kavels waar ze
belangstelling voor hebben. Bovendien is het dorpshuis vanaf 19.30 uur
open om de kavels te bezien. Verder
zijn bij de ingang voor bezoekers van
het dorpshuis nog zo’n honderd afgedrukte kavellijsten verkrijgbaar. Ergens aan het begin van de avond zal
de grens van 250.000 euro (in vijftien
edities) worden overschreden. Notaris
Mathijs van Galen zal stil staan bij dit
heuglijke moment van een kwart miljoen euro en Arie de Vos zal een extra
prijs toevoegen voor de gelukkige kavelkoper. Sommige kavels worden pas
na verloop van tijd geïncasseerd. Zo
werd vorige week de tegoedbon van
twee minuten gratis winkelen bij Albert Heijn Alders Kudelstaart ingeleverd. Hoe die twee minuten werden
vol gemaakt is te zien in een filmpje
opde facebook-pagina van de veiling: www.facebook.com/veilingkudelstaart/videos
Twintig clubs
Hoezeer de veiling Kudelstaart voor
Kudelstaart in een behoefte voorziet,
blijkt wel dat zich inmiddels twintig lokale verenigingen hebben aangemeld
voor een bijdrage uit de opbrengsten van de veiling van zaterdag. Het
gaat om Badmintonclub Volant’90,
Buitenspeeldag Kudelstaart, Cum Ecclesia, Dorpshuis Kudelstaart, Feestcommissie Kudelstaart, Flora muziekvereniging, Jeugdbelangen stichting,
Rode Kruis Aalsmeer, Omnia sportvereniging, Pretpeurders carnavalsvereniging, RKDES, Samen Op Weg
gemeente, Sint Jan Geboorte kerk,
Sjoelclub Aalsmeer, Skeelerbaan Kudelstaart, Slagvaardig Dames Badmintonclub , Song of Joy, Sonority,
Target handboogvereniging en VZOD.
Bij elkaar komen de aanvragen van
die twintig clubs uit op ruim 50.000
euro. Omdat dit veel meer is dan er
jaarlijks wordt opgehaald tijdens de
veiling, zal er (net als in alle andere jaren) weer een vorm van selectie moeten plaatsvinden.

´Kookworkshop´
Houdt u van lekker eten, wilt u ideeën uitwisselen en staat u open voor
nieuwe ideeën? De kookworkshops zijn voor beginnende en gevorderde
culinaire liefhebbers. Deze maandag wordt een salade gemaakt die
vervolgens bij de lunch genuttigd kan worden. De kookworkshop zal
worden gehouden in het inloopcentrum, Kanaalstraat 12. Er wordt om
10.00 uur gestart met een kop koffie. We vragen een kleine eigen
bijdrage van 3 euro.

Moederdagboeket voor Garry

Duco viert 35e verjaardag
op manege Funny Horse

Een sfeerimpressie van een vorige editie van de Kudelstaartse veiling.

´Er even op uit op zondag..?!´
Welkom in ons sfeervolle wijkpunt ‘Voor Elkaer’ in Kudelstaart.
Voor Elkaer is er voor iedereen van 55+.
Gezelligheid en Gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel!
Iedere zondag kunt u bij ons terecht van 14:30 - 16:30 uur voor een
heerlijk kopje koffie/ thee of ander drankje.
Er is gelegenheid om een spelletje te doen, poolbiljarten, krant/
leesmap door te nemen. Maar u kunt ook langskomen voor de
gezelligheid of een praatje.
Neem gerust iemand mee en voel u vrij om bij ons binnen te lopen.
Voor informatie kunt u bellen op maandag t/m vrijdag
van 9:00 - 17:00 uur tel: 0297 820979.

Kienavond SVP
voor Moederdag

Duco’s 35e verjaardag. Dit is een
heel bijzondere leeftijd wat maar
weinig viervoeters halen en daarbij
is hij nog in topconditie en lest nog
altijd enkele keren per week mee
in de beginnerslessen van manege
Funny Horse.
Alle oud-eigenaren en -leasers waren naar de manege gekomen om
Duco te feliciteren. Daarnaast was
er een kleurplaat getekend door
Roy Schouten en konden alle kinderen tot en met 12 jaar deze plaat inleveren. De eigenaren van Duco kozen de twee mooiste uit, deze waren van Britt de Hon en Ling Klein.
Er was voor iedereen champagne en
een cupcake met foto van de jarige
Duco. Bovendien was voor hem een
mooie slobbertaart gemaakt met
slobber, gepureerde wortel en appelmoes, want kiezen heeft het oude baasje niet meer. “Hij is nog altijd super fit en wordt boos als hij
niet met zijn vriendjes mee mag
naar de les”, vertelt eigenaresse Ingrid van den Broek van Funny Horse, die de verzorging van Duco de
laatste jaren voor haar rekening
neemt. “Hij krijgt zes keer per dag
eten in de vorm van slobber en geweekte grasbrokken en we hopen
dat hij nog wat jaartjes in gezondheid bij ons blijft!”

Kudelstaart - Vrijdagavond 8 mei
organiseert de Supporters Vereniging Kudelstaart de laatste kienavond van dit seizoen met prijzen afgestemd op de aanstaande Moederdag. Veertig fantastische vleesprijzen liggen te wachten op een nieu-

we eigenaar. Wie het snelst zijn kienblaadje vol heeft, mag als eerste een
keuze maken uit de vijf fantastische
prijzen die in elke ronde te winnen
zijn. Na vier ronden komt er een pauze om even te genieten van een kopje koffie of een drankje. Als de acht
ronden gespeeld zijn komt de knaller
van deze avond, een superprijs met
een waarde van ongeveer 125 euro. De kienavond in het dorpshuis te
Kudelstaart begint om 20.30 uur.

Bingo-avond
BV de Pomp

Dirkjan Baardse
sjoelkampioen

Aalsmeer - Op woensdag 13 mei
is de maandelijkse bingo weer van
buurtvereniging de Pomp in ’t Baken in de Sportlaan 86.

Rijsenhout - De laatste sjoelavond
van het seizoen is 23 april gespeeld
bij Sjoelclub Rijsenhout. In de
hoofdklasse is Dirkjan Baardse op 1
geëindigd. Aan hem is de wisselbeker uitgereikt. Plaats twee was voor
Thomas van Brakel en plaats drie
voor Jan Willem Vermeer. In de Aklasse was Rien Ravensbergen het
beste, gevolgd door Elly Lanser en
Leo van Faassen. In de B-klasse won
Bertus Baas, op de voet gevolgd
door Alie van Tol en Heiltje Baas. In
de C-klasse speelde Willem Romijn
het beste, Femmy Korte eindigde op
twee en Annie van ’t Zelfde op drie.
De wisselbeker in de categorie dames is overhandigd aan Lineke van
Brakel en de aanmoedingsprijs heeft
Elisa Arendse gekregen.

Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom, lid of geen lid, jong of
oud, gezelligheid en spanning staan
voorop. Er worden 10 rondes gespeeld met gevarieerde prijzen en
1 hoofdprijzenronde met 2 waardevolle hoofdprijzen.
Om het geld hoeft u het niet te laten,
want het rendement is altijd hoger
dan uw inleg, is het niet qua prijzen,
dan wel qua gezelligheid! Telefonische informatie kan verkregen worden bij de secretaresse van de vereniging, Caroline Ramp via 0297344107.

Aalsmeer - Tijdens de Geraniummarkt zaterdag 9 mei zal Miekje Hoffscholte dit jaar een bijzonder
boeket uitreiken aan Garry Scholten. Dit omdat zij als vrijwilligster
heel actief betrokken is bij het functioneren van R.K. Gemeenschap in
Kudelstaart.
Garry is lid van de Liturgiegroep en
de begeleiding uitvaarten. Het zangkoor, maar ook de carnavalsvereniging kennen haar als een zorgende moeder voor kleding en eten. De
Kudelstaartse is ook een voorbeeld
dat je over je eigen grenzen heen
kunt kijken. Zo heeft zij meegewerkt aan de musical van de Open
Hof kerk.
Als laatste activiteit heeft Garry zich gemeld als schrijfster in het
blad Doorvaart van de OVAK. Garry Scholten wordt om 11.00 uur in
de bloemetjes gezet bij de stand van
de KMTP op het Raadhuisplein, voor
het gemeentehuis.

Gezinsuitbreiding op hoog
niveau in watertoren
Aalsmeer - Niet alle vogels leggen
in mei een ei. Het slechtvalken paar
dat al sinds lange tijd op de watertoren woont, heeft haar eieren al in
maart gelegd en vervolgens 37 dagen bebroed. Groot was de vreugde bij moeder en vader Slechtvalk
toen op donderdag 23 april het eerste jong uit het ei kwam. In de daarop volgende dagen volgden de andere eieren en op zondag 26 april
was het jonge gezin compleet.

rond de Watertoren. Bezoekers kunnen genieten van live beelden, zowel buiten (met kijkers en telescopen) als binnen (op de camera’s),
krijgen uitleg aan de hand van filmbeelden, en antwoord op hun vragen. De open dag is op zaterdag 30
mei van 12.00 tot 16.00 uur. Tot het
zover is, is het fijn dat meegekeken
kan worden met het wel en wee van
dit jonge gezin via de camera’s van
de Werkgroep Slechtvalk Aalsmeer.

Via de site: www.slechtvalkaalsmeer.
nl is het prille geluk te volgen. De
jongen worden bijna elk uur met de
grootste voorzichtigheid door hun
ouders gevoerd. Bij de Slechtvalk
zorgt ook de vader voor zijn kroost
en dat is via de webcams allemaal
goed te volgen. De jongen groeien
door al deze goede zorgen als kool.
Inmiddels zijn door de witte donsveertjes heen de eerste grijze schaften van de veren al zichtbaar. Het
zal nog wel drie weken duren voordat de jongen naar buiten durven
en op de aanvliegplank aan de buitenkant van de watertoren zichtbaar
zullen zijn voor het publiek. Voor
die tijd is er voor belangstellenden
een open dag op begane grond en

Moeder
Toen helder je ogen nog spraken
jouw glimlach verzachtte
zowel jong als oud om je heen
bleef je na het verleden ondanks
kinderen ‘n man en ‘n zaak,
met je mooie rode lippen
je vrouwelijke echtheid
zo trouw.
Je wist als geen ander
onze ogen te drogen

haren te vlechten
kattenkwaad lachend
weg te vouwen,
wij kropen je hart in om
af en toe te schuilen
voor de kou.
Die we niet zagen aankomen
ons verarmde en daarin waren
we niet alleen.
Het doet goed ‘n ware moeder
te eren en in dankbaarheid
elke Moederdag te vieren,
we hadden er immers
maar één.
Michelle De la Haye
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Nationale herdenking in Aalsmeer
‘Vandaag staan we allemaal op
en zeggen tegen oorlog stop’
Aalsmeer - De auto’s op de Van
Cleeffkade werden tot stoppen gemaand tijdens de nationale herdenking op het Raadhuisplein op 4 mei.
Geen ‘knorrende’ auto’s dus, wel overigens een toeteraar tijdens de voordracht door leerlingen van de groepen 8 van de basisscholen de Hoeksteen en de Wegwijzer. En nog een
‘verstoring’. Loco-burgemeester Ad
Verburg was zijn speech kwijt, maar
had gelukkig een tweede exemplaar
in de auto liggen. Sursum Corda wist
deze ‘leegte’ op te vullen met passende muziek. De twee minuten stilte werd licht verstoord door kraaiende hanen op het Stokkeland. Toch
was het een prachtig moment om
acht uur deze 4 mei. Een saamhorig gedenken over oorlog en gevallenen die nooit vergeten mogen worden. De slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog worden herdacht, maar
ook ieder ander die gevochten heeft
voor vrijheid in welke oorlog ook. De
speech van locoburgemeester Ad
Verburg ging over vrijheid, die in veel
landen om ons heen geen vanzelfsprekendheid is. “Net als in 1940 komen dagelijks honderden mensen in
Europa aan op de vlucht voor geweld.

Is hun vrijheid en recht op een menswaardig leven ook onze zorg? Of geven wij alleen om onze eigen vrijheid?
Het zijn vragen waar we toen én nu
weer mee worstelen. De geschiedenis herhaalt zich niet, maar we kunnen er wel van leren. Door naar het
verleden te kijken, blijven we beseffen wat vrijheid voor ons betekent.
We leren nog steeds van de oorlog.
Daarom is het belangrijk dat wij elkaar verhalen blijven vertellen, want:
wie de ogen sluit voor het verleden,
is blind voor de toekomst.”De herdenking is door velen bijgewoond,
het lijkt of er ieder jaar weer meer inwoners komen. De leeftijd is gevarieerd, van jong tot oud. Het vrij laten
van witte duiven vormde het slot van
de herdenking. Een waardig slot, de
duiven ‘trakteerden’ zelfs op twee extra rondjes boven het Raadhuisplein.
Kransen zijn gelegd door locoburgemeester Ad Verburg en nestor van de
Raad, René Martijn, de heren J. Olthof en L. van Keulen namens de ouderenverenigingen en door leerlingen van de Hoeksteen en de Wegwijzer namens alle kinderen in
Aalsmeer. Hierna werden de aanwezigen de mogelijkheid te geven bloe-

men te leggen en te gedenken bij het
oorlogsmonument in het gemeentehuis. De nationale herdenking werd
prima begeleid door jongens en meiden van scoutinggroep Wiol & Willem
Barendsz Aalsmeer. Ook in Oost en
in Kudelstaart was de belangstelling
voor de nationale herdenking groot.
Bij de beide monumenten, de Hell’s
Fury en de Propeller, zijn eveneens
gedichten voorgedragen door kinderen en zorgden mannenkoor Con
Amore en Sursum Corda en muziekvereniging Flora (in Kudelstaart) voor
de muzikale begeleiding.
Speeches werden verzorgd door de
gemeenteraadsleden Dirk van Willegen in Ton Smit in Oost en door
Wilma Alink-Scheltema in bijzijn van
wethouder Ton Verlaan in Kudelstaart
en, op beide locaties, in bijzijn van
veel aanwezigen. De herdenking,
prachtig verwoord door Davey van de
Wegwijzer: “Vandaag herdenken we
deze mensen. Soldaten die hebben
gevochten, slachtoffers die zijn verslonden. Vandaag staan we allemaal
op en zeggen we tegen oorlog stop!”
Foto’s: www.kicksfotos.nl
en Jacqueline Kristelijn

Nieuwe leden welkom

Drum- en malletcorps
voorop in bevrijdingsoptocht
Aalsmeer - Op 5 mei heeft drumen malletcorps Ophelia mee gedaan aan de optocht tijdens het
bevrijdingsfeest in het centrum.
In de optocht reden de oude legervoertuigen van de vereniging
Keep Them Rolling. Drum- en
malletcorps Ophelia begeleidde
de optocht met gepaste muziek
uit die tijd. Zo werden de nummers Scotch land the brave, Muss
i denn en Long way to Tipperary
gespeeld. Drum- en malletcorps
Ophelia is steeds meer een geziene gast bij optochten met een military accent. Het corps heeft ook

Bevrijdingsconcert in
Crown Theater was uniek!
Aalsmeer - Bevrijdingsdag werd
in Aalsmeer op meerdere plaatsen
op een gedenkwaardige wijze gevierd. Loco burgemeester Ad Verburg was terecht trots dat zijn gemeente zoveel aandacht besteedde aan 70 jaar bevrijding. Ook het
Crown Theater liet zich niet onbetuigd en dat kan zeker op het conto
van Peter van Eijk geschreven worden. Wat hij in een paar weken achter de schermen voor elkaar heeft
gekregen grenst aan het onwaarschijnlijke, maar het lukte hem mede door de steun van zijn technici die er voor zorgden een Bevrijdingsshow te presenteren, die
klonk als een klok! De voorbereidingstijd was nihil, maar het enthousiasme van het orkest, de zangers, de dansers, zorgden er voor
dat de mensen in de zaal naar eigen zeggen een topmiddag beleefden. ’Yes we meet again’ daar ging
het om deze middag. Hans van Willigenburg wist zijn publiek met al
zijn interessante weetjes en feiten
voor zich te winnen. Gedurende de

anderhalf uur durende wervelende show werden de nooit meer te
vergeten songs mooi vertolkt door
Mariska van Kolck en Jasper Taconis. Ramon & Michelle van Dance
Impression lieten zien hoe waanzinnig populair het dansen in die
tijd was. The Triolettes bewezen dat
de Andrew Sisters nog steeds van
deze tijd zijn. En dat alles muzikaal
subliem omlijst door de Koos Mark
Bigband. Groot compliment voor
Peter Kotte, hij zorgde voor de originele film- en fotobeelden die de
blijheid toonden van de mensen die
eindelijk de bevrijding konden vieren en van de sterren zoals Frank
Sinatra, Vera Lynn, Glenn Miller, of
dichter bij huis Jetty Pearl (Jetje van
radio Oranje) en het duo Johnny &
Jones Het deed de tijden van “Trees
heeft een Canadees” en “Diep in
mijn hart” herleven. Ook de naam
van de 17 jarige Nick, hij deed het
licht, mag niet ongenoemd blijven
en dat zelfde telt voor toneelmeester Aukje. De wereldwijde bekende song ‘We will meet again’ werd

door de zaal uit volle borst meegezongen, men kon er geen genoeg
van krijgen. Dirigent en bandleider
Koos Mark speelde het spel vrolijk mee en bleef het refrein herhalen. Na afloop van dit unieke Bevrijdingsconcert, dat wat iedereen betreft jaarlijks herhaald moet
worden, was er nog een gezellige
nazit waar ook de artiesten zichtbaar van genoten. De mannen en
vrouwen van de Keep Them Rolling werden met luid applaus
verwelkomd. Zij hadden in hun
jeeps en op de motoren een top-

meegedaan aan Military History
Day in Leiden in 2014 en in 2015.
Het drum- en malletcorps bestaat
volgend jaar tien jaar en zou dit
willen vieren met meer en nieuwe leden. Het corps bestaat nu
uit 18 leden, maar zoekt nog voor
het slagwerk, trommels,grote trom
en de bekkens leden vanaf 6 jaar
en voor de marching bell (lyra) xylofoon en marimba van af 8 jaar.
Ook is het corps bezig een blaasgroep op te zetten met trompet, trombone, saxofoon, bariton of bas. Iedereen met een eigen blaas instrument is van har-

dag gehad die begon en eindigde in Aalsmeer. “Mijn vader heeft
de jeep in de jaren 70 gekocht en
ik ben altijd met hem mee gegaan”, aldus één van de enthousiaste deelnemers. Tot slot konden
de liefhebbers nog een nog een
uurtje met de voetjes van de vloer.
“Het was in één woord een heerlijk
middag en avond ”, glunderde één
van hen met stralende blossen op
de wangen.
Foto: www.kicksfotos.nl.
Janna van Zon

te welkom. Het corps oefent op
de donderdagavond van 18.30 uur
tot 20.30 uur in de Bloemenveiling
Aalsmeer. Kijk voor meer informatie op de website: http://drum-

corps-ophelia.123website.nl/ of
stuur een mail naar: drum-malletcorps@hotmail.com.
Foto: www.kicksfotos.nl

2e katern
Verbeteringen openbare
ruimte in Kudelstaart

Binnenkort aanpak groen in Albrechtstraat.

Het project Mijnsheerlijckheid met de waterval en de brug, bijna af.

Plantsoenen langs de Mijnherenweg en het Lorenzhof.

Wandelen, picknicken en meer

Ringdijkpark op Schiphol
Logistics Park geopend
Aalsmeerderbrug - Donderdag 30
april heeft locoburgemeester Tom
Horn van de gemeente Haarlemmermeer het Ringdijkpark geopend.
Het park ligt tussen Aalsmeerderbrug en het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park.
Het park vormt een groene bufferzone tussen de huizen aan de
Aalsmeerderdijk en de bedrijfspanden op het logistieke park en is in
nauw overleg met de bewoners tot
stand gekomen. Opdrachtgever
Schiphol Logistics Park heeft het
buurtpark overgedragen aan Gemeente Haarlemmermeer.
In het Ringdijkpark kunnen bewoners van Aalsmeerderbrug wandelen, picknicken, buurtfeesten organiseren of gewoon de hond uitlaten.
Het park voegt natuurwaarde toe
aan de omgeving én het vormt een
groene buffer tussen de woningen
en het logistieke bedrijventerrein
Schiphol Logistics Park. Aan de kant
van het bedrijventerrein is het gebied opgehoogd. Zo is er niet alleen

een visuele scheiding tussen park
en bedrijventerrein, maar wordt ook
geluidsoverlast vrachtwagens tegengegaan. Bijzonder aan het ontwerp van Delva Landscape Architects is dat het is nauw overleg en
samenwerking met de bewoners tot
stand is gekomen. Het is mooi voor-

Aalsmeer - Sinds 1 januari heeft
de gemeente toezichthouders in
dienst die de openbare ruimte beter controleren en regie voeren
over de werkzaamheden die Meerlanden uitvoert. Met de Meerlanden zijn nieuwe afspraken gemaakt. De raad heeft extra geld
vrijgemaakt voor de vervanging
van groen. Een aantal grote projecten wordt opgepakt, zoals het
Hornmeerpark, Seringenpark en
bedrijventerreinen Hornmeer. Ook
zijn er projecten die in de afronding komen en waar het groen
en de openbare ruimte in een afrondende fase zijn. Wethouder Ad
Verburg van Beheer: “We zijn samen met Meerlanden hard bezig
met verbeteringen in de openbare
ruimte, zoals wegen en groen. Niet
alles kan in één keer. Dus de verbeteringen zullen geleidelijk zichtbaar worden. De eerste positieve
veranderingen zijn al te zien. De
bewoners die ik spreek zijn heel
tevreden met de nieuwe inrichting.”
In Kudelstaart zijn de plantsoenen
langs de hele Mijnherenweg en
Lorenzhof vervangen. Hier komen
vetplanten afgewisseld met Hypericum. Dit is een mooie plant met
gele bloemen. Langs de Mijnsherenweg stonden struiken van wel
vijf meten hoog. Hier is nieuwe lage beplanting aangebracht, waaronder rozen afgewisseld met bomen en krentenstruiken. De plantsoenen van de Albrechtstraat worden binnenkort vernieuwd. Ook bij
het project Mijnsheerlijckheid is er
recent nieuwe beplanting aangebracht. De kleine waterval en de
brug zijn bijna af. Binnenkort wordt
het hoofdveld van RKDES omgevormd naar kunstgras.
beeld van samenwerking, oplossingsgericht denken én een natuurlijke overgang van bewonersgebied
naar bedrijventerrein. Het ontwerp
is uitgewerkt door MUG Ingenieursbureau en uitgevoerd door aannemer J. Den Breejen uit Hoofddorp.
Koningslinde
Locoburgemeester Tom Horn heeft
tijdens de opening een koningslinde geplant ter ere van de troonswisseling twee jaar geleden. In overleg
met bewoners is destijds besloten
dat in het Ringdijkpark ook een koningslinde komt. Nu het park af is,
kon de boom de grond in.

Opnieuw Blauwe Vlag
voor Jachthaven Stenhuis
Aalsmeer - De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International in Denemarken heeft dit
jaar in Nederland 170 Blauwe Vlaggen toegekend, 112 jachthavens en
58 stranden. Jachthaven Stenhuis
ontving op 30 april uit handen van
‘Michiel de Ruyter’ de Blauwe Vlag
in Vlissingen. De Blauwe Vlag is
een internationale onderscheiding
die jaarlijks wordt toegekend aan
stranden en jachthavens die veilig
en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten
voldoen aan een aantal belangrijke criteria, zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen
en een hoge mate van veiligheid.
De Blauwe Vlag is één jaar geldig:
jaarlijks wordt opnieuw aan de hand
van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Jachthaven Stenhuis ontving de Blauwe Vlag voor
de 4e keer op rij. “We zijn heel trots
op de Blauwe Vlag”, zegt Arnaud
Brouwer van Jachthaven Stenhuis.
“Het is voor ons een erkenning van
de kwaliteit van onze Jachthaven.
We investeren veel in een kwalitatief goed product waarbij we duurzaamheid, natuur en milieu belangrijke onderdelen zijn. De criteria van
de Blauwe Vlag vormt daarbij een
goed instrumentarium. Iedereen

binnen ons bedrijf weet waar hij of
zij aan toe is.”
Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en
Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten
bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. Voor
de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon
zwemwater, goede stranden en
schone en veilige jachthavens. De

internationale toekenning van de
Blauwe Vlaggen geschiedt door de
Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale milieu organisatie. De
internationale jury was vol lof over
de Nederlandse kandidaten, de wijze waarop ‘environmental education’ wordt geïmplementeerd en de
andere criteria worden toegepast.

Fiets retour na
diefstal uit tuin

Veel talent op Bokking Piano’s!
Aalsmeer - Iedere laatste donderdag van de maand is er livemuziek in feesterij de Bok. Onder leiding van Leo Lauffer, zelf drummer en zanger, spelen bandjes enkele nummers en worden verschillende muzikanten uitgenodigd om
met de basisband mee te zingen of
mee te spelen. Op 30 april mocht
veel talent welkom geheten worden,

waaronder enkele leerlingen van de
Aalsmeerse zangeres Edith. Geweldig om te zien dat er zoveel muzikaal talent onder jongeren is. Onthouden en een keer gaan kijken of
misschien wel zelf mee gaan spelen.
Drummers, gitaristen, toetsenisten,
bassisten, zangers (m/vr), allemaal
welkom. Noteren: De laatste donderdag deze maand is 28 mei.

Aalsmeer - Op zaterdag 25
april is aan de Aalsmeerderweg een onafgesloten herenfiets uit de achtertuin gestolen.
Op woensdag 29 april zag de
vader van de eigenaar de gestolen fiets van zijn zoon aan de Lakenblekerstraat staan. De politie
heeft de fiets retour eigenaar
gegeven en de signalering ingetrokken. Gestolen fietsen worden geregistreerd in het RDW
fietsdiefstalregister en stopheling.nl. Op stopheling.nl kunnen
ook serienummers van fietsen
en andere objecten nagetrokken worden om te kijken of deze
van diefstal afkomstig zijn.

Scooter gestolen
Kudelstaart - Op dinsdag 28
april is na een mail-afspraak via
Marktplaats een Aprillia scooter gestolen. De potentiële koper gaf aan een proefrit te willen maken, maar is niet meer teruggekomen.

Hennepplanten in
auto aangetroffen

Brand op passagiersschip
snel onder controle
Kudelstaart - Vrijdagochtend 1 mei
was er een brandmelding op een
boot bij de loswal aan de Herenweg
in Kudelstaart. In de machinekamer
van het passagiersschip was brand
uitgebroken. Dertig mensen, waar-

onder de bemanning, konden tijdig
het schip verlaten. De brandweer
had het vuur snel onder controle.
Het schip, de MS Gandalf, wordt gebruikt voor fiets-vaar-vakanties voor
ongeveer 22 personen.

Vrijwilligers Ride for the
Roses ‘on tour’
Aalsmeer - Over krap vier maanden
vindt de 18e editie van de Ride for
the Roses plaats. Een bijzonder fietsen wielerevenement in de strijd tegen kanker. Maanden zijn de lokale
vrijwilligers al bezig om deelnemers,
vrijwilligers en donateurs te werven voor dit grote evenement waarbij de start en finish in FloraHolland
zijn. Het enthousiaste promotieteam
kom je op verschillende plaatsen in
Aalsmeer, maar ook daarbuiten, tegen. Zo ook op Koningsdag. In Kudelstaart werd er geflyerd en werden
er poffertjes verkocht waarvan de
opbrengst naar de Ride gaat. Op het
Raadhuisplein stond die dag de Ride-auto prominent opgesteld en later ook bij het Westeinder Paviljoen.
Hogerop
In het kader van ‘vrijwilligers van de
Ride zoeken het hogerop’ lukte het
Cor Millenaar, die de auto gratis ter
beschikking heeft gesteld, om de auto de trappen van het gemeentehuis
op en af te rijden. Een mooi plekje
voor de deur, maar helaas niet mogelijk omdat alles geblokkeerd was.
“Het was een geintje, maar wel leuk”,
aldus de Ride-vrijwilliger. Het promotieteam zorgt ervoor dat er op activiteiten waar veel mensen komen
aandacht komt voor de Ride for the
Roses. Kom in de Kas was zo’n druk
bezocht evenement, maar ook de
Venneper Koninginnerit, de Konings-

nacht op het Stadsplein Amstelveen
en alle voorstellingen in het Crown
Theater. En op 5 mei reed de Rideauto mee in de bevrijdingskolonne
van oude legervoertuigen door de
regio, waarbij ook Amsterdam werd
aangedaan. De Ride-auto kom je
voornamelijk tegen bij evenementen
in de regiogemeenten waar de routes doorheen komen op 6 september, maar afgelopen zaterdag maakte het vrijwilligersteam een uitstapje naar Rhenen, waar een belangrijk wielerevenement plaats vond, de
Classico Boretti. Bij dit grote wielerevenement met duizenden fietsers
stond de Ride for the Roses stand op
een prominente plaats waar iedereen langs kwam en daar deden de
vrijwilligers hun best om deelnemers
te overtuigen om ook op 6 september mee te doen aan een mooi wielerevenement. Iedereen kan meedoen
aan de Ride for the Roses: individuen, families, vriendengroepen, verenigingen en bedrijven. Inschrijven
kan via de website van de Ride for
the Roses: www.ridefortheroses.nl.
Fietst u zelf niet mee, maar draagt u
de Ride for the Roses wel een warm
hart toe? Word dan fan van de Ride.
U kunt de Ride op verschillende manieren ondersteunen. Word sponsor
met uw bedrijf, organiseer met uw
bedrijf of vereniging een evenement
voor de Ride of meld u als vrijwilliger.
Alle hulp is welkom!

Schermdoek in kas vat vlam
Kudelstaart - Zaterdagmiddag 2
mei moest de brandweer uitrukken
naar de Mijnsherenweg. Er was flinke rookontwikkeling uit een kwekerij. In een kas van het bedrijf had
het schermdoek vlam gevat. Toen de
brandweer ter plaatse kwam was het
vuur grotendeels al vanzelf uitgegaan.
De spuitgasten hebben het vuur vervolgens definitief gedoofd. De schade
is gelukkig beperkt gebleven.

Foto: Marco Carels

Aalsmeer - Op donderdag 30
april is door de politie een auto
staande gehouden. In het voertuig bleken 175 hennepplanten
vervoerd te worden. De bestuurder is aangehouden en de planten zijn ter vernietiging in beslag genomen. De verdachte
mag thuis het strafoordeel van
de rechter af wachten.

Vernielingen aan
twee auto’s
Aalsmeer - Tussen zaterdag 25
en maandag 27 april zijn aan
twee in de Karperstraat geparkeerde personenauto’s vernielingen aangericht. De ruiten van
deze auto’s zijn voorzien van
meerdere kleine sterretjes. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Mercedes weg!
Kudelstaart - Aan de Galvanistraat is dinsdagnacht 5 mei
een grijze Mercedes Benz 190,
bouwjaar 1991, gestolen. Personen die informatie kunnen verschaffen over de diefstal of getuige waren, kunnen contact op
nemen met de politie via 0900
8844.

Wijkoverleg Oost
over jeugd
Aalsmeer - Op maandag 11 mei
is er weer wijkoverleg voor bewoners van Aalsmeer Oost plaats in de
Mikado. Deze keer met als onderwerp: Jeugd in Aalsmeer Oost. Speciaal uitgenodigd zijn Frank van Rijn
(adviseur Jeugd & Veiligheid), Tessa Westerhof (Jongerenwerk) en natuurlijk de jongeren zelf. Frank vertelt over de ‘hangjongeren’ bij De
Mikado. Een mogelijk lichtpuntje
is het voornemen van de gemeente om een jeugd-inloop te realiseren
in de blauwe keet aan de Aalsmeerderweg. Tessa en de jongeren zullen
deze avond vertellen wat hun plannen zijn om de inloop een succes
te maken in goede harmonie met
de omgeving. Daarnaast zijn zij ook
al hard aan het werk voor de derde
editie van het Bruggenfestival op zaterdag 20 juni. Ook is er in dit overleg ook aandacht voor de gebruikelijke onderwerpen zoals verkeer,
Schiphol enz.. Met dit keer enkele antwoorden van wooncorporatie
Eigen Haard op vaakgestelde vragen over het gebied Oosteinde 2, zoals het voetbalveldje en de verkeersontsluiting bij het Vlindereiland. Er is
gelegenheid voor vragen en opmerkingen van bewoners. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur in
de Mikado aan de Catharina Amalialaan 66. Zaal open 19.45 uur. Na afloop is er gelegenheid wat na te praten. Info is te vinden op de website
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

Dartcompetitie in Middelpunt
Aalsmeer - De dartsavond was met
iets minder leden toch gezellig en
er werd zeer goed gegooid met een
hoge uitgooi score door menig darter. Zo had Daniél Stokkel er één van
115, waarmee hij ook eerste is ge-

worden. Ben van Dam behaalde de
tweede plaats. De volgende dinsdagavond 12 mei is er weer darten. De
competitie begint om 20.00 uur in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
De zaal is vanaf 19.30 uur open.
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Succesvolle optredens voor
Drumfanfare Melomanie

Thema dit jaar ‘Luchtig’

Uitnodiging voor deelname aan
gedichtentuin in september
Aalsmeer - Ook dit jaar nodigt de
werkgroep Podiumkunst en Literatuur van KCA dichters uit Aalsmeer
en omgeving uit een gelegenheidsgedicht te maken dat de eerste drie
weekends van september in de buitenlucht te lezen zal zijn. Het gemeentelijk groenmonument, het
Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg, de stille oase bij het centrum, nodigt uit tot het lezen van
dichtersgedachten tijdens een rustige wandeling. Dit jaar is het thema ‘Luchtig’. Een denkertje met vele mogelijkheden, zoals het toetje,
luchthartig, onbezorgd, koel, vluchtig, vrolijk of oppervlakkig. Het the-

ma is het onderwerp voor het gedicht, maar hoeft niet als titel te
fungeren. Eigenlijk is het spannender als de titel afwijkt en het thema
blijkt uit de woorden, zinnen en gedachten. Vanwege het formaat mag
het gedicht niet langer dan 14 regels, 47 letters inclusief spaties per
regel, zijn. Het gedicht graag aanleveren in Garamond 24, afstand 1,
zodat het makkelijk leesbaar is voor
het publiek. Leef je uit in sonnet,
rijm of vrij gedicht. De uiterste inleverdatum is: 26 juli. Per email aan:
haremakerjcp@hetnet.nl of per post
aan: Marijke Haremaker, Uranusstraat 13, 1431 XH Aalsmeer.

Belangstellenden van harte welkom

Wie wint zilveren camera
bij Film- en Videoclub?
Aalsmeer - Maandagavond 11 mei
sluit de Videoclub Aalsmeer het seizoen af met het traditionele clubfestival. De beste films van eigen leden
worden beoordeeld door een jury die bestaat uit Ton Zeegers, Jan
Elseman en Han Agterhof. Allen leden van de filmclub AMFI’66 uit Hillegom. De juryleden zullen vooral
letten op filmische vormgeving en
welk verhaal de filmmaker wil vertellen. De beste film zal worden beloond met de ‘zilveren camera’, een
wisselprijs die voor de eerste keer in
1989 werd uitgereikt aan Daan Offerman voor zijn film ‘Syringa Vulgaris’.
Filmliefhebbers kunnen deze avond
genieten van de ingezonden films,

waaronder de film ‘Impressie uit
Cuba’ van Gerard Voortallen, ‘Winter in Finland’ van Susan Griekspoor
en ‘Auto, liefde roest niet’ van Henk
Westerhof.
Belangstellenden die zelf filmen en
eens willen zien en horen hoe het
er op zo een avond aan toe gaat zijn
vrijblijvend van harte welkom.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij
secretaris Henk Zonneveld via 0297761768. De Clubavonden van de
F&VA worden om de veertien dagen
gehouden op de maandagavond in
het gebouw ‘t Anker aan de Oosteinderweg 273a en beginnen om
20.00 uur. Informatie over de F&VA
via tel. 023-5284564 of via de website www.videoclubaalsmeer.nl

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout – Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert op zondag
10 mei voor de laatste keer dit seizoen een vogelbeurs. Deze vindt,
zoals alle andere keren, plaats in
het gebouw van voetbalvereniging
SCW aan het Konnetlaantje. Iedereen is welkom tussen 9.30 en 13.30
uur. De entree bedraagt 50 eurocent en kinderen onder de tien mogen onder begeleiding gratis naar
binnen. Op de beurs worden diverse tropische vogels en verschillen-

de soorten grote en kleine parkieten te koop aangeboden. Ook leden
van de vereniging bieden vogels te
koop aan. Niet leden mogen eveneens hun vogels te koop aanbieden.
Vragen op het gebied van vogels? Er
is altijd wel iemand van de vereniging bereid om deze te beantwoorden. Ook vogelvoer en vogelaccessoires zijn verkrijgbaar op deze
beurs. De eerste beurs in het nieuwe seizoen is op de tweede zondag
van september.

Theaterstuk Noodstop
maakt indruk op volle zaal
Aalsmeerderbrug – Zaterdag 25
april was het theaterstuk Noodstop
te zien in de Levend Evangelie Gemeente. Het was een indrukwekkende avond waarbij toneel, dans
en muziek elkaar afwisselden. ‘Zijn
dit echt amateurs?’, was een veelgestelde vraag van bezoekers. Dit
zegt genoeg over het niveau van de
avond. Het theaterstuk Noodstop is
geschreven door Daniel Borgman,
die afkomstig is uit Aalsmeer. Vanuit zijn passie voor toneel had hij het
idee opgevat om zelf een toneelstuk
te schrijven en daar ook dans, muziek en filmbeelden in te verweven.
Het idee werd steeds groter en meer
jonge, getalenteerde mensen werden erbij betrokken: muzikanten,
dansers, toneelspelers en technici. Choreografieën werden bedacht
door Lotte Borgman, de zus van Daniel. Zijn vrouw Debora heeft diverse liederen herschreven zodat elke
zin die gezongen wordt de luisteraar raakt. Zwager Job Verbeek had
een groot aandeel op audiovisueel
gebied. Daarnaast waren nog eens
dertig medewerkers bij het stuk betrokken. Al een maand voor de voorstelling van 25 april was de zaal uitverkocht, waardoor er voor een volle zaal werd gespeeld. De Levend

Evangelie Gemeente was verbouwd
tot theaterzaal, zodat de kijker het
stuk van het begin tot eind goed
mee zou krijgen. De avond was indrukwekkend en de kijker kwam
ogen en oren tekort: toneel met humor en emotie, muziek en zang van
hoog niveau en imponerende dansen. Technisch baanbrekend was de
live wallpaper. Een scherm van 7 bij
2,5 meter dat als decor diende en
waarop filmbeelden te zien waren,
zoals een huiskamer, een BMWdealer of voorbijrijdende auto’s op
de A10. Dit zorgde ervoor dat de kijker nog meer bij het stuk betrokken
werd. In Noodstop staan drie personen centraal, Max, Beau en Willem. Hun levens zijn totaal verschillend, toch zijn ze met elkaar verbonden. Alle drie zoeken ze naar rust.
De één zoekt het in bezit, de ander
in macht en de derde in goedkeuring van anderen. Of dat hen gelukkig maakt? Tijdens de avond werd
de kijker hierover aan het nadenken
gezet. Gezien de vele positieve reacties wordt er nagedacht over een
tweede voorstelling. Wanneer deze wordt gehouden is nog niet bekend, maar houd hiervoor de website www.noodstop.com in de gaten.
Foto: Meenderinck Fotografie.

Aalsmeer - ‘Start in de zomervakantie je eigen onderneming met begeleiding, verzekering en een startkapitaal!’. Dat is de zomerboodschap aan
scholieren en studenten uit Amstelland. De inschrijving is per 1 mei geopend en inmiddels heeft de eerste
deelnemer zich al gemeld. Zij krijgen vier tot zes weken de gelegenheid kennis te maken met het ondernemerschap. In de eerste week is er
een driedaagse training. Dat zal op 8,
9 en 10 juli zijn.
Tijdens het ondernemersproject maken jongeren in de leeftijd van 15
tot 23 jaar op een praktische manier
kennis met het ondernemerschap,
het is prima te combineren met het
profielwerkstuk, het gaat al doende
en ‘spelenderwijs’, je kunt je eigen
idee in praktijk brengen, je wordt geholpen door zeer ervaren trainers en
coaches, je krijgt onmiddellijk toegang tot ‘leerbedrijven’ en bovendien
wacht er een startkapitaal van tussen
100 en 200 euro. Na de driedaagse
training zonder boeken en met veel
plezier gaan de jongeren zelf aan de
slag. Regelmatig komen ze bij elkaar,
bijvoorbeeld voor een workshop met
spraakmakende ondernemers, zoals
Schiedon, Kempers, Bruinsma, Berghoef en NJoy Media. Aan het einde presenteren de jonge ondernemers hun bedrijf op een feestelijke
slotbijeenkomst die gepland staat op

19 augustus op het Rabokantoor in
Amstelveen. Deelname aan Zomerondernemers is gratis, je hebt alleen
wel een goed idee en een grote dosis enthousiasme nodig. Financiering
komt van grote landelijke fondsen en
de organisatie is in handen van ervaren en gekwalificeerde trainers.
Scholieren en studenten van 15 tot
23 jaar kunnen zich aanmelden voor
deelname via www.zomerondernemer.nl. Na aanmelding volgt een selectiegesprek. Meer informatie is te
krijgen bij bernhardschellenberger@
hotmail.com.

werden bloemen neergelegd bij het
monument. Een dag later, op 5 mei,
speelde Melomanie voor het eerst in
Verzorgingshuis Horizon te Hoofddorp. Muziek met veel variatie werd
ten gehore gebracht onder leiding
van dirigent Elwin Smit. Het was een
zittend optreden waardoor er een
verscheidenheid aan instrumenten
gebruikt kon worden wat op straat
niet mogelijk is. De komende weken
zal het nog niet rustig zijn voor Melomanie. Zo zal in verschillende plaatsen de avondvierdaagse muzikaal
binnen worden gehaald. Melomanie
gaat ook naar het jaarlijkse muzikale
optreden tijdens het Cruquiusfestival. In juni speelt de vereniging in attractiepark de Efteling. Op de hoogte
blijven van de activiteiten van drumfanfare? Bekijk dan de website www.
drumfanfaremelomanie.com.

Veiling en lezing over ‘Duitse
Rijk’ bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 11 mei
houdt Postzegelvereniging Aalsmeer
haar laatste bijeenkomst in dit winterseizoen. Wederom met een grote veiling in Het Parochiehuis aan de
Gerberastraat 6. Er komen 254 kavels
onder de hamer met zegels uit Nederland en vele vakantielanden, zoals Groenland, Jersey, Oostenrijk en
de Ned. Antillen. Op www.postzegelverenigingaalsmeer.nl is de veilinglijst te vinden en zijn veel afbeeldingen te zien van de diverse zegels.
De avond begint om 20.00 uur, maar
de zaal is al om 19.15 uur open om
te kijken wat er op deze avond op
de veiling wordt aangeboden. Sjaak

Burgers begint met een presentatie
over de zegels van het ‘Duitse Rijk’.
Eventuele vragen zal hij trachten te
beantwoorden. Ook kunnen deze
avond weer lootjes gekocht worden
voor een van de vele planten. Verder
krijgen de bezoekers de laatste kans
om in de circa 115 stokboeken met
zegels voor slechts 5 cent te snuffelen. Na de zomerstop zal er weer een
nieuwe voorraad boeken zijn. Tevens
is er een verzameling te zien van de
heer van Meurs over ‘vlinders’. Echt
de moeite waard om naar te kijken.
Er is uiteraard koffie en een drankje verkrijgbaar in de zaal en er volop
gratis parkeergelegenheid.

Van raadselachtige afbeeldingen
tot jonge dj bij Radio Aalsmeer

Uniek project voor jongeren 15-23 jaar

Zomerondernemers gezocht!

Rijsenhout - De afgelopen 2 weken heeft Drumfanfare Melomanie
uit Rijsenhout enkele optredens verzorgd. Traditiegetrouw was er op Koningsdag een optocht door het dorp
georganiseerd waarvan Melomanie de optocht muzikaal begeleidde.
Voor de aanvang van de tocht is het
Wilhelmus gespeeld en de vlag gehesen op de Werf. Na een geslaagde optocht met veel kinderen en versierde fietsjes of skelters begon de
vrijmarkt. Precies een week later, op
4 mei, speelde het korps bij het monument aan de Leimuiderdijk tijdens
de dodenherdenking. Voorafgaande aan de herdenking werden enkele koralen gespeeld. Na het taptoesignaal volgde 2 minuten stilte
en werd daarna het Wilhelmus gespeeld. Door kinderen, dorpsgenoten en anderen belangstellenden

Moeders in zonnetje gezet bij
concert Aalsmeers Harmonie
Aalsmeer - Een week voor Moederdag werd menig moeder in de zaal
verrast tijdens het Moederdagconcert van Aalsmeers Harmonie afgelopen zaterdag 2 mei. Een avond vol
muziek voor moeders van alle generaties en foto’s en verhalen over
moeders. Het was een geslaagd
concert. De belangstelling voor het
Moederdagconcert was groot: de
Doopsgezinde kerk was goed gevuld. Aalsmeers Harmonie opende
het concert met Guardians of Peace,
gevolgd door Suite Romantique. Tussendoor verraste presentator, acteur
en zanger Benjamin Murck een aantal moeders in de zaal. Hierna werden de Second Walz en Concerto d’Amore gespeeld. Aan de Amsterdamse grachten werd gezongen
door Benjamin, begeleid door het orkest. En voor de pauze werd afgesloten met de Simon and Garfunkel Collection. Hierbij zong Benjamin
deels mee en ook de zaal kende de
hits van dit duo. Het programma na
de pauze werd geopend met de Little
Mermaid Medley, een nummer voor
de wat jongere moeders. Ook in dit

gedeelte van het concert werden foto’s getoond van moeders met mooie
woorden daarbij. Vervolgens werd
Shaffy gespeeld, vol bekende nummers van Ramses Shaffy, en Grease,
ook voor velen bekend. Bij Stop van
de Spice Girls zong Benjamin mee
en een aantal dames uit het orkest,
en de dirigent, ondersteunden hem
door mee te dansen. Bij 24 rozen van
Toon Hermans werden rozen uitgedeeld aan de moeders in de zaal.
Met ABBA Gold werd het programma afgesloten. Na de dankwoorden
van voorzitter Wilma van Drunen, aan
de koster van de zaal, dirigent Maron
Teerds en Benjamin Murck, klonk
als toegift de hit Happy van Pharrell
Williams. Het was een sfeervol concert met veel mooie muziek, foto’s en
woorden. Het volgende optreden van
Aalsmeers Harmonie is op de Geraniummarkt tussen 13.00 en 14.00 uur
op het Raadhuisplein. Meer informatie over de activiteiten van de harmonie: www.aalsmeersharmonie.nl. Ook
donateurs en muzikanten zijn van
harte welkom om zich aan te melden!
Foto: www.kicksfotos.nl.

Wolkenluchten in Voor Elkaer
Aalsmeer - In de maanden mei,
juni, juli en augustus zullen bezoekers van het ontmoetingscentrum Voor Elkaer in Mijnsheerlijckheid zich beslist in de wolken voelen en zich kunnen wanen in hogere sferen. De door Tineke Coucke
geschilderde wolkenluchten hebben een enorme aantrekkingskracht
door de kleur, techniek en fantasie.
“Ik kijk altijd naar luchten, waar ik
ook ben. Neem de steeds weer veranderde vormen in mij op en schilder deze dan in het atelier op mijn
eigen wijze. Het is nooit de werkelijkheid, maar veel meer de fantasie die op de werkelijkheid lijkt.” Tineke Coucke heeft heel haar leven
altijd getekend en geschilderd, pas

op veertig jarige leeftijd vervulde
zij haar wens door een opleiding te
volgen aan de Ruud Wackers Academie. Zij combineerde de vierjarige
opleiding met werk en gezin. “Het
is een zeer gedegen opleiding, het
eerste jaar werk je alleen met houtskool, pas daarna komt er verf aan te
pas. Ieder jaar wordt er beoordeeld
of je door mag naar een volgende
seizoen. Je leert heel goed kijken en
ontdekken wat kleur is en doet.” Later begeleidde zij cursisten van de
SAKB waar vooral veel aan modeltekenen werd gedaan. Het werk van
Tineke Coucke was eerder te zien in
het gemeentehuis van Aalsmeer.
Janna van Zon

Aalsmeer - Deze week bij Radio
Aalsmeer onder meer veel aandacht
voor Ride for the Roses. Maar ook
marketingkoning Jean-Paul Schaddé van Dooren en Bettine Clemens
van Zeilschool Aalsmeer schuiven
aan. Het programma ‘Halte Zwarteweg’ zendt de ene week een interview uit, de andere week muziek
(rondom een wisselend thema). Na
het interview met schermleraar Pascal Kenter vorige week is het donderdag 7 mei van 18.00 tot 19.00 uur
weer tijd voor muziek. Deze editie is
de muziek niet aan een thema verbonden.
Welkom!
Het jeugdprogramma ‘Let’s Go 2
the Disco’ heeft vrijdag 8 mei van
18.00 tot 19.00 uur een echte dj te
gast, namelijk Jay Hogenboom. Samen met zijn dj-leraar Renee vertelt hij over hoe je dj wordt. Natuurlijk laat hij ook een zelfgemaakte
mix horen. Ook zin om te komen? Je
bent welkom! Daarnaast hoor je de
uit-agenda en Joey en Kim verklappen welke liedjes het meest worden
aangevraagd. Later die avond staat
‘Vrijdagavondcafé’ tussen 21.00 en
23.00 uur geheel in het teken van Ride for the Roses. Onder meer locoburgemeester Ad Verburg, projectleider Albert Vuil en voorzitter Fred
Doeleman schuiven aan. Ook hoor
je de radiocommercial die presentator Ron en het bedrijf Sound FX uit
Aalsmeer samen belangeloos maakten. De commercial wordt op vijf radiostations in de regio uitgezonden.
Het doel hiervan is om zoveel mogelijk fietsers zondag 6 september aan
de start bij Flora Holland te krijgen.
De opbrengst van Ride for the Roses
is voor KWF Kankerbestrijding. In
‘Aalsmeer Politiek’ wordt elke week
de Aalsmeerse politieke week doorgenomen met een andere partij. Zaterdag 9 mei van 12.00 tot 13.00 uur
is het de beurt aan PACT Aalsmeer.
Raadselachtige afbeeldingen
Gek op alternatieve muziek en de
actualiteit? Zondagavond 10 mei is
er van 23.00 tot 24.00 uur weer een
nieuw ‘Marjolijstje’. Iedere zondagavond is er een nieuw thema, dat
vaak voorkomt uit de actualiteit. Presentatrice Marjolein Hermans maakt
via haar Twitteraccount (@Marjolijstje) elke week in de aanloop naar

haar uitzending het thema van bekend aan de hand van raadselachtige afbeeldingen. Het interactieve social mediaprogramma ‘Uur van Puur’
heeft voor maandag 11 mei tussen
18.00 en 19.00 uur marketingkoning
Jean-Paul Schaddé van Dooren weten te strikken. Hij is de man achter de formats en marketingstrategie
van Flora Holland en haar kwekers.
En ook de gebruikelijke columns van
Elja Daae en Herman Couwenbergh
komen voorbij.
Na twee weken vakantie is het programma ‘Door de Mangel’ weer
van de partij. Van 19.00 tot 20.00
uur wordt Bettine Clemens door de
mangel gehaald. Zij is betrokken bij
de Zeilschool Aalsmeer, maar kan
ook een behoorlijk bosje bloemschikken. Radio Aalsmeer is de lokale omroep van Aalsmeer en omgeving. De omroep is te beluisteren
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op
de kabel en via de livestream op de
website: www.radioaalsmeer.nl. Elke
avond en in het weekend overdag
brengt Radio Aalsmeer informatieve en interessante programma’s. In
de nacht en doordeweeks overdag
kan genoten worden van fijne muziek. Uitzendingen zijn terug te beluisteren via de website. Volg Radio
Aalsmeer ook op Twitter (@RadioAalsmeer) en Facebook (www.facebook.com/radioaalsmeer) op breng
een bezoek aan de omroep in Studio
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade 15.

Bingomiddag
in de Reede
Rijsenhout - Zaterdag 9 mei verzorgt Stichting Zorgzaam Rijsenhout weer een gezellige bingomiddag in dorpshuis de Reede voor al
haar donateurs. Neem gerust ook
vrienden of buren mee! Het bestuur heeft mooie prijzen ingekocht
en van de middenstand gekregen.
Daarbij een weelde aan bloemen en
planten van kwekers. Al met al een
leuke reden om te komen! De prijs
van de bingokaarten is 50 cent per
stuk en zes voor 2,50. De deur van
de Reede in de Schouwstraat gaat
om 13.00 uur open en de bingo start
om 13.30 uur. Verdere informatie bij
Monica Wies via 348745.
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Puzzelen met ‘t Boekhuis

Ruiken, proeven en beleven!

Tasty Saturday in Ophelialaan
Aalsmeer - Zaterdag 9 mei tussen 13.00 en 17.00 uur is er een Tasty Saturday in de Ophelialaan. Aan
alle moeders worden heerlijke verrassingen uitgedeeld. En de rest van
het winkelend publiek kan producten ruiken, proeven en beleven. Zoals altijd worden de moeders in het
zonnetje gezet door de winkeliers
van de Ophelialaan. Wat er uitgedeeld wordt, is nog een verrassing,
maar het is iets om je vingers bij af
te likken. Maar ook als je geen moeder bent, is er een goede reden om

zaterdag boodschappen te gaan
doen in de Ophelialaan.
De Tasty Saturday wordt voor het
eerst gehouden. Een zaterdag om
van alles te ruiken, proeven en te
beleven. Nieuwe producten, oude
bekende producten of vernieuwde
producten. De Tasty Saturday is een
initiatief van de ondernemers van de
Ophelialaan. Op deze manier willen
ze laten zien, ruiken en laten proeven wat er allemaal te vinden is in
de deze gezellige winkelstraat. En
dat is heel wat!

Nieuw in Aalsmeer en Kudelstaart:

Vergroot je veiligheid met
Krav Maga

Zegt het voort, zegt het voort!

Reünie basisscholen Maria
en Aloysius in Bovenkerk
Bovenkerk - Op zaterdag 12 september wordt in Bovenkerk een
grote reünie georganiseerd van de
Aloysiusschool en de Mariaschool.
“We hebben dit bedacht omdat we,
na gedeeltelijke sloop, een nieuw
dorp hebben gekregen. Er is nu
mooie nieuwbouw, maar we missen ook een beetje de ziel van het
dorp. Er worden meerdere activiteiten georganiseerd. Er zijn bijeenkomsten in een oude winkel in Bovenkerk waar onder het genot van
koffie en thee en muziek, verhalen
verteld worden en oude foto’s worden gekeken. Wij hopen ook met de
reünie die ziel weer een beetje terug
te vinden door de ontmoeting met
oude dorps-klasgenoten. Wat ons
zo leuk lijkt en wat we hopen is: dat
ook de eerste leerlingen van deze
scholen, die ondertussen 90 jaar of
ouders zijn, ook naar de reünie zullen komen. Helaas bestaan de scholen niet meer. Maar op de plek waar

het ooit begonnen is gaan we een
reünie houden: in het Noorddamcentrum. Het belooft een fantastische avond te worden waar oudleerlingen en oud-medewerkers elkaar kunnen ontmoeten en herinneringen kunnen ophalen over hun tijd
op de lagere school”, aldus de reüniecommissie, die verder laat weten
dat deze dag vol herinneringen bedoeld is voor iedereen die op deze
scholen zaten in 1985 of eerder.
Kijk voor meer informatie en opgave op de website www.bovenkerksereunie.nl. Probeer alle oud-klasgenoten op te trommelen om gezamenlijk naar de reünie te komen.
Ken je mensen die nog van niets
weten? Wijs hen dan op deze
website:www.bovenkerksereunie.nl
Zegt het voort, zegt het voort! Voor
vragen of opmerkingen over de reünie kan contact opgenomen worden
via bovenkerksereunie@gmail.com

Actie eerlijke bananen
door Werkgroep Fair Trade
Aalsmeer - De Werkgroep Fair
Trade Gemeente Aalsmeer start per
9 mei met een bananenactie die
doorloopt tot eind augustus, begin september. De bedoeling is dat
actiekaarten door inwoners van
Aalsmeer worden ingevuld en later
worden aangeboden aan de supermarkten. De slogan is ‘Wat betaalt
jouw supermarkt voor 1 kilo bananen’.
Bij de inkoop van bananen door de
supermarkten wordt nog niet altijd rekening gehouden met de prijs
voor de bananentelers. Ingekochte Fair Trade bananen zijn bananen
waarvoor een eerlijke prijs wordt
gegeven aan de boerenorganisaties en plantagemedewerkers. Uit
onderzoek is gebleken dat 84% van
de Nederlanders wil dat ‘hun’ bananenboeren een inkomen verdie-

nen waar ze van kunnen leven. Berekend is dat daarvoor een supermarktketen minimaal 40 cent per kilo bananen moet betalen. Het is nu
aan de supermarktketens om aan te
tonen of zij dat waar kunnen maken. Via deze actie wil de werkgroep
zorgen dat supermarkten transparant zijn over de prijs die zij betalen
aan bananenboeren. Het is vervolgens aan de consument om te beoordelen of zij dat genoeg vinden.
Zo niet, dan hoopt de werkgroep
dat supermarkten onder druk van
consumenten door middel van deze
kaartenactie hun inkoopbeleid gaan
veranderen. De actie loopt dus door
tot eind augustus, begin september
en de actiekaarten zijn ook te vinden bij de Wereldwinkel Aalsmeer in
de Zijdstraat 17. Meer informatie op:
www.fairtradegemeenten.nl.

Aalsmeer - Wordt dit het moment
dat je besluit om jezelf en anderen
om je heen effectief te leren verdedigen? Wil je iemand anders motiveren? Wil jij beginnen Krav Maga
leren van een lid van het Trainingscentrum Helena instructie team?
Dan is dit je kans! Volg de speciale Krav Maga seminar in Aalsmeer
en ontvang gelijk een maandtraining op basis van 2 lessen per week.
Conflicten op straat vinden dagelijks
plaats.
En wanneer een conflict op fysiek
geweld uitloopt is het zelden een
eerlijk, gelijkwaardig gevecht. Belagers komen samen of zelfs in groepen, zijn geregeld gewapend en de
aanvallen komen vaak als een verrassing. Krav Maga is het enige systeem ter wereld dat elke dag met
groot succes in de praktijk wordt
gebruikt. Het is oorspronkelijk ontworpen voor gebruik door politie en
beveiliging en is nu in aangepaste vorm beschikbaar voor burgers.
Krav Maga is populair omdat het
werkt, ongeacht de grootte en ge-

wicht van de gebruiker en makkelijk
aan te leren en te onthouden is door
iedereen: mannen, vrouwen, jong
en oud. En de in de eigen woonplaats, want op 11 mei opent Trainingscentrum Helena haar deuren
in Aalsmeer en Kudelstaart. Vanaf dan worden wekelijks op maandag en woensdag lessen Krav Maga en Trojan Workout verzorgd. Trojan Workout is een trainingsconcept dat deelnemers op een veilige
manier en gezond en sterk lichaam
geeft dat er goed uit ziet zonder kleren. Met trainingen, altijd binnen
30 minuten. De lessen worden gegeven door Martijn Bos, Krav Maga
Expert, Hoofd Krav Maga instructeur van IKMF Nederland en onderdeel van het Expert Instructors Team
dat wereldwijd Krav Maga doceert.
Martijn Bos is de hoogst gecertificeerde Krav Maga instructeur in de
wereld, buiten Israël. Voor meer informatie kan gekeken worden op
de website: www.trainingscentrumhelena.nl of stuur een mail naar:
contact@trainingscentrumhelena.

Nieuw in Kudelstaart en Uithoorn

Massagesalon Veelenturf
Kudelstaart - Geboren in Frankrijk
en opgegroeid in Aalsmeer is Marie-Noëlle Veelenturf. Na jarenlang
gewerkt te hebben in de luchtvaartbranche, is zij onlangs een massagesalon gestart aan de Midvoordreef te Kudelstaart. Marie-Noëlle heeft van haar hobby haar werk
gemaakt. Naast de massagesalon
aan huis, heeft zij een praktijkruimte bij Fysiotherapie Amstelhof in Uithoorn.
Haar motto als massagetherapeut
is: ‘Gezondheid, preventie en ontspanning’. Gezondheid, omdat een
gezond lichaam ook een gezonde
geest geeft. Preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. En
ontspanning is onmisbaar in de huidige maatschappij. Ontspanningsmassage is bedoeld om los te komen van de dagelijkse drukte en/of
stress. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de gespannen spieren en
klachten voor een herstellende werking. Sportmassage heeft als doel
de kans op blessures te verminderen, vermoeidheidsverschijnselen terug te dringen en de algehele conditie van het lichaam in stand
te houden of te bevorderen. Hotstone massage is uitermate geschikt
tegen vermoeidheid en stress en is
ook geschikt voor mensen met acute en chronische spierproblemen of
zenuwpijnen en gewrichtsklachten
als reuma. Naast ontspanningsmassage, hotstone massage en sport-

massage wil Marie-Noëlle nog andere massage vormen aan gaan
bieden. Ze volgt momenteel de opleiding shiatsu massage en aromatherapie. Later in het jaar doet ze
de opleiding tot spatadertherapeut.
Spatadertherapie word (gedeeltelijk) vergoed door aanvullende verzekeringen waarin alternatieve geneeswijzen zijn opgenomen. Voor
meer informatie en speciale kennismakingsacties kan gekeken worden
op www.massagesalonveelenturf.nl
of bel 06-19760258.

Aalsmeer - Op de Geraniumjaarmarkt van zaterdag 9 mei is ook
een stand te vinden van Boekhuis
Aalsmeer. De boekhandel in de
Zijdstraat richt voor de winkel een
kraam in met heel veel legpuzzels
en boeken over Aalsmeer en omstreken.
Net als lezen en kleuren is puzzelen voor veel mensen een heerlijke
manier om te ontspannen. Voor de
bekende ‘zoekplaatjes’ van Jan van
Haasteren zijn veel liefhebbers. Ook
de uitdagende puzzels van WasGij,
waarbij je zelf moet uitvinden hoe
het plaatje er precies uitziet, hebben
inmiddels een groot publiek verworven. Minder bekend maar ook mooi
zijn de puzzels van het merk Gibsons, met typisch Engelse afbeeldingen. Nieuw zijn de puzzels gebaseerd op prenten van de bekende

kinderboekenillustratrice Charlotte
Dematons. Tijdens de braderie gaan
al deze puzzels bij het Boekhuis in
de aanbieding. Een mooie kans om
uzelf of een ander (moeder!) een
puzzel cadeau te doen. Daarnaast
zijn in de Boekhuis-kraam vele regionale boeken te vinden, waaronder
enkele afgeprijsde uitgaven over het
Groene Hart. Ook het nieuwe boek
Stille getuigen is te koop. Dit behandelt de achtergronden van begraafplaatsen in het Groene Hart
en directe omgeving, waaronder het
Boomkwekerskerkhof in Aalsmeer
en Calslagen in Kudelstaart. Nog
een goed plan: geef moeder aankomend weekend een boek voor Moederdag! Het Boekhuis ligt vol met de
nieuwe uitgaven en wie graag geholpen wil worden, kan bij de medewerkers terecht.

Samenwerking vijf gemeenten

AM Groep onderdeel van
nieuwe organisatie
Aalsmeer - De vijf gemeenten van
de gemeenschappelijke regeling
AM Groep hebben de afgelopen
twee maanden samen onderzocht
welke uitvoeringsvarianten passen
bij de uitvoering van de Participatiewet. Het advies dat uit dit onderzoek
komt is te onderzoeken of samengewerkt kan worden voor de re-integratie van inwoners met een loonwaarde tot 70% van het minimum
loon. De vijf gemeenten gaan dit
verder uitwerken.
Uitwerken
In de uitwerking bekijken de gemeenten Ouder-Amstel, Uithoorn,
Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer of dat kan in een nieuwe werkorganisatie. Uitgangspunt
bij een nieuwe werkorganisatie is
dat deze alle huidige SW-medewerkers ondersteunt. Daarmee hebben
zij continuïteit in hun werk. De ervaring en kennis van AM groep blijft
zo veel mogelijk behouden. Daarnaast hebben de huidige opdrachtgevers van AM Groep in de nieuwe werkorganisatie, net als nu, één
aanspreekpunt. De uitvoeringsorganisatie wordt zo efficiënt mogelijk ingericht. De colleges hebben in
een brief aan de gemeenteraden het
proces toegelicht. Een nieuwe samenwerking van deze vijf gemeenten moet een uitvoeringsorganisatie
voor de vijf gemeenten worden. De
gemeenten bepalen daarin zelf voor
welke doelgroepen, welke middelen

beschikbaar zijn. De opdracht van
gemeenten aan zo’n nieuwe werkorganisatie kan daarom straks op onderdelen ook verschillen tussen de
gemeenten. De gemeenten gaan nu
gezamenlijk de gekozen variant uitwerken. Deze uitwerking moet in het
vierde kwartaal 2015 gereed zijn. Bij
de uitwerking vormen de beleidsmatige en budgettaire kaders van de
gemeenten het uitgangspunt. Bezuinigingen van het Rijk bij de invoering van de Participatiewet maken
een andere inrichting van de uitvoerings-organisatie noodzakelijk.
In het uitvoeringsplan wordt ook bezien wat de best passende juridische
structuur is en wat de consequenties
voor het bedrijf AM Groep zijn. Bij de
uitwerking betrekken de gemeenten
de leden van de ondernemingsraden van de vijf gemeenten en van
AM Groep. De OR van de AM Groep
reageert op deze plannen: “De OR is
blij te zien dat het bestuur van AM
Groep aan het verzoek van de OR,
om zorgvuldig diverse alternatieven
voor de uitvoering van de Participatiewet en de gevolgen daarvan voor
AM Groep te onderzoeken, gehoor
heeft gegeven. Dit heeft geleid tot
een nieuwe basis: een gezamenlijke werkorganisatie, waarin ook AM
Groep past. Deze nieuwe uitgangspunten juicht de OR toe, hoewel de
organisatie wel zal veranderen. De
OR wil graag meewerken en nauw
betrokken blijven bij de uitwerking
van dit plan.”

Go café over eetbare planten

Lokale bedrijvigheid voor
aanschaf nieuw wagenpark
Regio - Begin dit jaar besloot de directie van kinderdagverblijf SpeelInn en buitenschoolse opvang
Jump-Inn om het bestaande wagenpark te vernieuwen. Naast veiligheid en betrouwbaarheid werd
ook gekeken naar auto’s die gebruik maken van schonere technieken. Uiteindelijk werd gekozen voor
de Fiat 500L. Directeur Martin Bakker werkt het liefst samen met bedrijven uit de omgeving. Vandaar
dat hij ervoor koos om de auto’s te

financieren via ViaMaas, de partner
in Autoleasing, en aan te schaffen
bij autobedrijf Van Kouwen, dealer
van de merken Opel, Kia, Fiat, Alfa Romeo en Abarth. Om de auto’s
extra te laten opvallen ontwierp het
reclamebureau H-DV Altijd in Vorm,
een hele vrolijke bestickering met
dieren. Deze zijn aangebracht door
het beletteringsbedrijf Martin Products uit Uithoorn. Zo zorgde de
aanschaf van deze drie nieuwe Fiats
voor nogal wat lokale bedrijvigheid.

Aalsmeer - Wat zijn de gevolgen
voor een perkgoedkweker als de
consument viooltjes gaat eten?
Mag een kweker naast geraniums ook basilicum kweken? Sinds
de moestuinactie van Albert Heijn
zijn tomatenplantjes populairder
dan fuchsia’s en kun je de Spaanse peper als echt plantje in je vensterbank zetten. Naast bloemen en
planten, zie je op de bloemenveiling
ook steeds meer kruiden, groentenen fruitplanten langs de klok gaan.
Maar realiseert de kweker zich dat
deze ‘eetbare’ planten onder een
andere wetgeving vallen? De verschillen tussen sier- en voedselgewassen nemen af, maar de controles en eisen nemen toe. Met het risico dat – bij onzorgvuldig werken –
de kweker een verkoopverbod krijgt
of zelfs tijdelijk zijn bedrijf moet sluiten. De consument ziet in een supermarkt niet het verschil tussen de
plantjes puntpaprika bij de groenteafdeling en de siervariant in de
plantenhoek. Maar de eisen voor
beide plantjes zijn verschillend! Voor
het eetbare plantje moet je kunnen
traceren welke kweker de plant geleverd heeft en van welke batich deze komt. Ook zijn de regels voor het

gebruik van bestrijdingsmiddelen
strenger en wordt er ook gecheckt
op pathogenen als E-coli. Voor de
siervariant gelden deze aanvullende eisen niet. Het Groen Onderwijs
café op dinsdag 12 mei staat volledig in het teken van het voorkómen en de gevolgen van schadelijke insecten of bacteriën op je bedrijf, wat je moet je doen bij calamiteiten en hoe je met adequate communicatie de schade zoveel mogelijk kan beperken. Alfred Klaver van
Naktuinbouw geeft een interactieve
workshop over het voorkomen van
een besmetting op het bedrijf. Peter
Verbaas van het Groenten Fruit Huis
gaat in op het beheersen van calamiteiten in de voedingstuinbouw.
Frank Vergeer van Inconnect sluit
de avond af met een inspirerende
workshop over de juiste communicatieaanpak bij een besmetting of
verontreiniging op het bedrijf. Het
Go café voor kwekers op 12 mei is in
het Wellantcollege aan de Linnaeuslaan 2 en is van 16.30 tot 19.30 uur.
De toegang is gratis, vooraf aanmelden is wel een vereiste. Dit kan tot
en met 7 mei via b.nienhuis@wellant.nl. Kijk voor meer informatie
op: www.greenportaalsmeer.nl.

Fairtrade feestje Wereldwinkel
Aalsmeer - Op zaterdag 9 mei is
het World Fair Trade Day. Over heel
de wereld zijn er acties om aandacht te vragen voor de impact van
eerlijke handel voor miljoenen producenten in ontwikkelingslanden.
Door samen te werken in coöperaties versterken zij hun positie in de
handelsketen. Via fairtrade kunnen
zij werken aan een duurzame toekomst voor hun bedrijf, gezin en gemeenschap.
Wereldwinkel Aalsmeer bouwt een
dubbel feestje, want het is niet alleen Wereldwinkeldag, maar er is
ook Geraniummarkt in het Centrum.

Dus staat er voor de winkel in de
Zijdstraat 15 een kraam met de inmiddels wel bekende mazzeltassen
en heel veel leuke en verrassende fairtrade producten. De winkel
is natuurlijk ook geopend en vanwege Moederdag geeft de Wereldwinkel Aalsmeer alleen op zaterdag 9 mei 15% korting op alle sieraden, want met een cadeau uit de
Wereldwinkel verras je niet alleen je
vrouw of moeder, maar lever je tegelijkertijd een bijdrage aan de ontwikkeling van vrouwen in de derde
wereld. Kijk voor meer informatie op
www.wereldwinkelaalsmeer.nl.
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kinder- en jeugdkrant

3e Plaats Zuidooster op
schoolkorfbaltoernooi

Kunstenaar Michael Glanz maakt
ketting voor kinderburgemeester
Aalsmeer - De in Aalsmeer wonende kunstenaar Michaël Glanz heeft
er zin in. Hij is door het college gevraagd om de officiële ketting te
maken voor de eerste kinderburgemeester van Aalsmeer. Wie de schilderijen van Michaël kent, weet dat
het een heel kleurige ketting gaat
worden waar jong en oud vrolijk van
wordt. “Ik vind het zo een mooi initiatief van de gemeente. Jongeren
kunnen een goede bijdrage leveren,
zij hebben ideeën waar ouderen niet
zo snel aan denken.
Daarom verdienen zij dat er ook
naar hen geluisterd wordt” De kinderburgemeester gaat af en toe op
pad met de burgemeester of een
wethouder, dan heeft hij natuurlijk
zijn eigen kinderburgemeesterketting om. Maar de kinderburgemeester gaat ook serieus aan het werk.
Hij of zij gaat aan de slag met een
bepaald thema of activiteit die hij of
zij graag gerealiseerd wil zien. Hij of
zij weet immers wat hun vrienden en
vriendinnen belangrijk vinden, wat

zij missen in Aalsmeer of wat er nog
verbeterd kan worden. “Juist in deze
tijd is inspraak belangrijk, wij gaan
serieus naar de plannen en voorstellen luisteren”, zo zegt het college. Michaël heeft hele speciale verf
gekocht waardoor de kleuren nog
meer glans krijgen en de schakelketting echt een sieraad wordt om
trots op te zijn.
Zaterdag 13 juni, tijdens de juniorpramenrace wordt de naam van de
eerste kinderburgemeester bekend
gemaakt en krijgt hij of zij de officiële ketting omgehangen. In een
prachtig versierde praam kan de
kersverse kinderburgemeester gedurende de pramentocht door iedereen vrolijk worden toegejuicht.
Denk mee!
Wil jij de eerste kinderburgmeester van Aalsmeer worden of weet
je iemand die daar heel erg geschikt voor is? Laat dat dan weten!.
Tot 18 mei kan je je aanmelden. Kijk
op www.aalsmeer.nl/kinderburgemeester.

Schapen op Kinderboerderij
geknipt en geschoren

Aalsmeer - Afgelopen zondag werden de schapen van Boerenvreugd
geschoren. Vier schapen werden
verlost van hun dikke vacht. Daarbij maakte de schaapscheerster ook
gebruik van de wolschaar op de wol

te knippen. Dankzij het meevallende
weer was er redelijk wat belangstelling van jong en oud. Die belangstelling was er niet alleen voor het
scheren, maar ook voor het knutselen van de schaapjes in de boerderijstolp. Tijdens het evenement
was er veel tijd en ruimte voor uitleg. Een wolspinster aanwezig liet
zien wat je met de wol kunt doen en
gaf uitleg over welke bewerkingen
de wol moet doorlopen, voordat het
tot garen is gesponnen. In de infohoek was volop informatie te vinden
over schapen. Bezoekers konden
ook wol kopen. Het volgende evenement op de Kinderboerderij in de
Hornmeer is op zondag 14 juni, dan
gaat het over ‘Hinnikende paarden
en balkende ezels’.
Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Vriendinnendag bij
FC Aalsmeer
Aalsmeer - Deze zomer speelt het
Nederlands dames voetbalelftal op
het WK in Canada. Naar verwachting
zal de bondscoach geen dames en
meisjes van F.C. Aalsmeer selecteren,
maar hopelijk is dit bij het volgende
WK anders. Voor alle meisjes die kennis willen maken met voetbal organiseert FC Aalsmeer weer een Vriendinnendag. Ben je tussen de 7 en 12 jaar
en wil je wel eens een keer komen kijken en meedoen? Kom dan op zaterdag 9 mei naar de Beethovenlaan 120
en doe mee! Het programma begint
om 12.00 uur en om 15.30 uur is de
Vriendinnendag afgelopen. Het programma bestaat uit een circuittraining en 5:5 in toernooivorm. Voor wat
te eten en drinken wordt gezorgd.
Deelname is gratis. Alle meiden E- en
D-teams van F.C. Aalsmeer zullen ook
deelnemen aan het programma.

Meidentoernooien
Alle meidenteams van F.C. Aalsmeer,
van de E tot en met de A, sluiten het
seizoen af met het eigen toernooi op
zondag 31 mei op het complex aan
de Dreef 1.
Voor de meisjes E en D begint het
toernooi om 9.00 uur. Zij strijden tegen teams van VVIJ uit IJsselstein,
DSS uit Haarlem, Kolping Boys uit
Alkmaar, FC Purmerend, BFC uit
Bussum, Dovo uit Veenendaal, Alkmania uit Roelofarendsveen, sv Hillegom en FC Abcoude.
’s Middags zijn de meiden C en A
aan de beurt. Zij nemen het op tegen teams van De Meern, Desto
uit Vleuten, FC Abcoude, Roda’23
uit Bovenkerk, Alkmania uit Roelofarendsveen, Legmeervogels uit Uithoorn, KDO uit De Kwakel en FC
Purmerend.

Schoolreis naar Dolfinarium
Aalsmeer - Basisschool De Brug
is op donderdag 23 april met de
groepen 1 tot en met 7 op schoolreisje geweest naar het Dolfinarium. Om kwart voor 9 vertrok de
bus naar Harderwijk. De shows waren geweldig, lekker met z’n allen

patat en een ijsje gegeten, heerlijk
gespeeld in de speeltuin en op het
speelstrand. De kinderen, begeleiders en leerkrachten hebben genoten van deze prachtige zonnige dag!
Om kwart over 5 waren allen moe
maar voldaan terug op school.

Aalsmeer - Met maar liefst negen
teams was de Zuidooster goed vertegenwoordigd tijdens het schoolkorfbaltoernooi bij korfbalvereniging V.Z.O.D. in Kudelstaart afgelopen woensdag 22 april. Acht teams
uit groep 3 en 4 streden om de eerste, tweede en derde plaats in de
middag en één team uit groep 5 in
de namiddag en avond. Om tot die
plaats te komen moest eerst in de
poule gestreden worden. De kinderen uit groep 3 en 4 bleken fanatieke spelers te zijn en hun sport serieus te nemen. Nadat elk team vier
wedstrijden in zijn poule had gespeeld, bleek welke teams gekwalificeerd waren voor de kwartfinales. Van de acht teams gingen drie
teams door naar de kwartfinale en
één daarvan naar de halve finale. Dit
was een spannende pot waarbij de

Zuidooster de achterstand van 1-3
in wist te lopen tot een gelijkspel
bij het eindsignaal. De verlenging
moest uitwijzen wie doorging naar
de finale of ging spelen voor de derde of vierde plaats.
In de verlenging ging het er om wie
van beide teams als eerste scoorde
en helaas verloor de Zuidooster het.
Op voor een derde of vierde plaats
en hier liet de Zuidooster duidelijk
zien wie de baas van het korfbalveld
was. Onder leiding van coach Jowita
gingen Teun, Max, Brent en Dominique aan de haal met de derde plaats
na een dikke overwinning van 4-0.
Zij mochten het podium op om hun
dikverdiende beker op te halen! Gefeliciteerd! De Zuidooster wil bij deze korfbalvereniging V.Z.O.D. bedanken voor de gastvrijheid en de
goede organisatie!

Kom jij ook weer naar de
Kinder Vakantie Week?
Aalsmeer - De KinderVakantieWeek (KVW), georganiseerd door
Stichting de Binding, is voor veel
mensen in Aalsmeer een begrip.
Van maandag tot en met vrijdag komen van 10 tot en met 14 augustus rond de 150 kinderen bij elkaar om een geweldige week te beleven! Elk jaar is er een nieuw thema voor deze week. Vorig jaar was
dat ‘Piraten. Het thema voor dit jaar
blijft natuurlijk nog even een verrassing. 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 activiteiten zoals zeskamp, knutselen, sporten en
is er natuurlijk ruim de tijd om de
hut helemaal in stijl te bouwen en
te versieren. De dagen duren van
10.00 uur ’s morgens tot 16.00 uur ’s
middags. Ruim 30 vrijwilligers begeleiden de kinderen de gehele week
bij de activiteiten. De KVW is bedoeld voor kinderen in de leeftijd
van 6 tot en met 12 jaar afkomstig
uit Aalsmeer en Kudelstaart. De inschrijvingen starten op dinsdag 19
mei om 09.00 uur. Pas vanaf deze
datum worden de inschrijvingen geaccepteerd. Inschrijven gaat ook dit
jaar via de site van stichting de Binding. U surft naar www.debinding.
nl, daar kunt u een account aanmaken. Met dit account kunt u uw kin-

deren vervolgens inschrijven voor
de Kindervakantieweek. Heeft u
vragen over de inschrijvingen? Dan
kunt u op dinsdag en donderdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur
bellen met 0297-326326.
Extra gift
De Binding vindt het belangrijk dat
de KVW voor iedereen toegankelijk is. De prijs mag nooit een reden
zijn om niet deel te nemen. Helaas
is dit wel de werkelijkheid. Daarom
wordt om een extra gift van 20 euro, bovenop het inschrijfgeld, gevraagd. Deze gift wordt besteed aan
hen die het inschrijfgeld niet kunnen betalen en wel heel graag zouden willen meedoen. U kunt bij uw
inschrijving aangeven of u een extra gift wilt doen. Wanneer u denkt
voor dit potje in aanmerking te komen, neem dan contact op met Iñez
Hallewas via 0297-326326 of inez@
debinding.nl. Uw aanvraag zal strikt
vertrouwelijk worden behandeld. De
Kindervakantieweek vindt ook dit
jaar weer plaats op het terrein van
Atletiek Vereniging Aalsmeer (AVA)
aan de Sportlaan 43a. Heeft u vragen over de KinderVakantieWeek of
wilt u meer informatie? Dan kunt u
mailen naar kindervakantieweek@
debinding.nl of bellen met Tessa
Westerhof: 06-14929662 of Onno
Koblens: 06-23165625.

Ook in vakantie CombiFun
voor jeugd in the Beach
Aalsmeer - Op vrijdag 8 mei organiseren Sportservice Haarlemmermeer en het Cultuurpunt traditiegetrouw de vakantie activiteit in the
Beach aan de Oosteinderweg 247a.
Op de laatste vrijdag van de meivakantie kunnen kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar weer
naar hartenlust bewegen en gaan
creatief aan de slag.
Tijdens CombiFun wordt sport en
bewegen en creativiteit gecombineerd. Er zijn drie onderdelen waar
de kinderen aan mee kunnen doen
tijdens deze middag. Zo is er een
workshop ‘bidon pimpen’ onder begeleiding van creatief centrum de
Werkschuit, waarbij de kinderen
een bidon krijgen en deze gaan ver-

sieren. Verder is er een beachvoetbaltoernooi en een actieve les capoiera. Uiteraard kunnen de kinderen ook heerlijk in het zand spelen,
wordt er voor een gezonde versnapering gezorgd en krijgen de kinderen iets te drinken. Het evenement
start om 13.30 en is om 16.30 afgelopen. Inschrijven kan tot 7 mei via
www.sportservicehaarlemmermeer.
nl/aalsmeer. De kosten bedragen 6
euro bij voorinschrijving en 8 euro
aan de deur. Vanaf 13.15 uur zijn de
deuren geopend. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Femke Looman van Sportservice Haarlemmermeer via 0235575937 of flooman@sportservicehaarlemmermeer.nl.

SCW meiden E1 kampioen
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 2
mei zijn de meiden E1 van voetbalvereniging SCW kampioen geworden! Na een stroeve start in de najaarscompetitie zijn de meiden in de
voorjaarscompetitie met een over-

tuigend doelsaldo van 60 voor en
maar 7 tegen kampioen geworden.
Trainer en leider Ronald is uiteraard
heel trots op zijn meiden. „Een heerlijk team om te trainen en te coachen”, aldus Ronald in een reactie.

Van links naar rechts: Laura, Frederique, Madelein , Esmay , Dominique , Eloise, Ronald (trainer/leider), Bente, Tess en Marindy. Afwezig Bodean.

High tea kleuters de Brug
Aalsmeer - Op dinsdag 21 april
was er bij de kleuters van basisschool de Brug een high tea georganiseerd. Alle kinderen hadden
thuis iets lekkers gemaakt en mee
naar school genomen.
Buiten op het schoolplein werd het
feest gehouden. Eerst zongen de

Dressuurwedstrijd Funny Horse
Aalsmeer - Zondag 3 mei werden
er wederom onderlinge wedstrijden
gehouden op manege Funny Horse.
Ondanks de vakantieperiode en het
druilerige weer was het een drukte
van belang en streden de deelnemers
om de felbegeerde bekers en linten.
Juryleden Colinda Himpers en Debby Boon-Dammers konden mooie
punten geven. Ook konden weer een
flink aantal kinderen hun diploma halen en doorstromen naar een hogere klasse. Op 21 juni worden de clubkampioenschappen gehouden, meer
dan 120 leden zullen hier aan meedoen. Maar, iedereen is welkom om
te komen kijken. Er wordt deze dag
ook een demonstratie gegeven door

top voltigeur Dustin Wilschut. Kijk
voor informatie op de vernieuwde site
www.funnyhorse.nl of kom langs op
de manege aan de Oosteinderweg.
Diploma Vaardigheid:
1e Faye Bosse – Snuitje en 2e
Kayleigh de Vries – Simone. FHB: 1e
Milan Goezinne – Snuitje, 2e Emma
van Diemen – Duco, 3e Kiki Abrahamy – Doerak en 4e Britt de Hon – Okki. Klasse B: 1e Melina Antoniades –
Okki en 2e Sydney van den Bout –
Nike. Klasse L1/L2: 1e Dian van Wieringen – Floortje en 2e Noa Joore –
Doerak. Klasse M1/M2: 1e Joelle van
Steijn – Blingbling en 2e Linde de
Jong - Unieko.

kleuters een afscheidslied voor juf
Wendy, zij gaat helaas de school
verlaten. Daarna zocht iedereen een
plekje op een kleed en kon de high
tea beginnen. Ook waren er heel
veel ouders die mee kwamen eten
en drinken. Het was een geslaagde
middag met allemaal lekkere dingen
en gelukkig prima zonnig weer.
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“Heerlijk om met muziek bezig te zijn

Organist Theo Griekspoor
geeft bijzonder concert

Vier zwemmers Oceanus naar
limietwedstijd in Dordrecht
Aalsmeer - Op zaterdag 2 mei werd
er door MNC Dordrecht een limietwedstrijd georganiseerd in het 50
meter wedstrijdbad van Dordrecht.
De 4 Oceanezen Amber Bellaart,
Arjan Bellaart, Amber Celie en Lianne Bouwmeester namen hier aan
deel met de hoop om met een aantal limieten huiswaarts te keren. De
middag begon met de 50 meter vrije
slag, op deze afstand had Amber
Bellaart zich inschreven. Ze zwom
iets boven haar inschrijftijd, 31.67
seconde. Daarna was het de beurt
aan Arjan op de 50 meter vrije slag.
Dit nummer bij de heren zorgt altijd
voor een enorm geweld in het water.
Arjan zwom zijn eigen tijd 27.75 seconde. In programma zeven, de 200
meter rugslag, mochten beide Amber’s van start. Beide dames hadden
er zin in! Dit resulteerde voor Amber
Bellaart in een persoonlijk record op
de 50 meter baan van 2.49.36 seconde. Amber Celie wist op deze afstand een NJJK limiet en persoonlijk record van 2.49.79 seconde binnen te halen. Daarna was het de
beurt aan Lianne op de 200 meter
rugslag, helaas liep de race niet helemaal zoals ze hoopte, tijd 2.39.69
seconde. Er zat weinig tijd tussen de
200 meter rugslag en de 100 meter
vrije slag, maar Amber Celie had er
toch voor gekozen om deze afstand
te zwemmen. Ze wilde graag ook op
deze afstand een NJJK limiet halen. En het is haar gelukt met een
mooi persoonlijk record van 1.09.82

seconde. In programma 15 mocht
Lianne van start op de 200 meter
schoolslag, haar favoriete slag. Ze
zwom weer uitermate mooi alleen
haar keerpunten liepen deze keer
iets minder, waardoor ze iets boven
haar tijd eindigde, 2.56.67 seconde.
Arjan startte op de 100 meter rugslag en wist zijn eigen tijd 1.10.05
seconde te zwemmen. Ondertussen
stond Amber Bellaart al klaar voor
haar laatste afstand van vandaag de
400 meter vrije slag. Ze zwom een
hele mooie technische race, eindtijd 5.36.54 seconde. Amber Celie
mocht ook nog één keer starten op
de 100 meter vlinderslag, haar favoriete zwemnummer. Het NJJK limiet op deze afstand had ze al binnen, maar ze hoopte haar tijd nog
wat aan te scherpen. Ze ging met
veel geweld door het water en wist
ruim 2 seconde van haar tijd af te
zwemmen, nieuw persoonlijk record
1.17.38 seconde. Hierna verscheen
Arjan weer op de startblokken voor
de 200 meter vrije slag, tijd 2.15.95
seconde. Lianne mocht de dag afsluiten met de 50 meter rugslag. Ze
zette alles op alles om een limiet
binnen te halen, maar helaas het
mocht niet lukken. Ze zwom 3 tiende boven de limiet, maar wel een
mooi persoonlijk record van 33.57
seconde. Tijdens de Zomerkampioenschappen te Amsterdam in het
weekend van 16 en 17 mei en 30 en
31 mei is er nog een kans om meer
limieten te behalen.

STG VZOD start fietstrainingen

Sterke tegenwind kan Mark
van den Broek niet hinderen
Kudelstaart - Voor de STG VZOD
is het schaatsseizoen al weer ruim
een maand geleden afgesloten. De
julilerende vereniging heeft begin
deze maand het 30-jarige bestaan
feestelijk gevierd met een spetterend optreden van de locale entertainer Rick van der Kroon. Ondertussen zijn ook de fietstrainingen weer
gestart. Ondanks dat de temperatuur in de avond nog niet al te hoog
is, is de belangstelling groot. Tussen de 30 en 40 deelnemers melden
zich op maandag- en donderdagavond voor een (intensieve) fietstraining of om gezellig de benen los te
fietsen met een snelheid van 25 kilometer per uur. Donderdagavond is al
weer de eerste tijdrit verreden. Van-

Gall & Gall: Bier
en spijsmiddag

uit Rijnsaterwoude werd in de richting van Alphen aan de Rijn gereden
met na 2 kilometer een bocht naar
rechts, om daarna met de wind vol
tegen na nog eens 2 kilometer vlak
voor Woubrugge de eindstreep te
passeren. De wind kon Mark van den
Broek niet deren. Met een gemiddelde snelheid van 38 kilometer per uur
was hij een klasse apart. Nummer
twee, Fred van Oostwaard, volgde op
gepaste afstand. Rob van de Merbel,
Rob Noordhoek en Peter Kooijman
deden nauwelijks voor elkaar onder. Bij de dames was het ‘good old’
Ria Bosman die met de winst aan de
haal ging, terwijl bij de jeugd Annick
Aarsen met een gemiddelde van bijna 30 kilometer per uur Gijs Aarsen en Bram Verhoef te snel af was.
Een prima start van het fietsseizoen.
Houd de web site in de gaten, want
er zullen dit seizoen nog veel activiteiten volgen. Kijk ook voor de volledige uitslag op www.stgvzod.nl.

Kudelstaart - Op zondag 24 mei
organiseert Gall & Gall van Lammeren een bier- en spijsmiddag
in Brasserie Oevers aan de Kudelstaartseweg. Vooraf aanmelden
is gewenst en dit kan in de slijterij in
het winkelcentrum. Tijdens de bieren spijsproeverij worden verschillende bieren gepresenteerd. “Want”,
zo zeggen de slijters van Gall & Gall:
“Net als wijn is bier zeer goed te
combineren met diverse gerechten.”
Er zullen niet meer dan vier à vijf
bieren worden geproefd

Aalsmeer - Zaterdag 9 mei is in
de Open Hofkerk in de Ophelialaan
een zeer speciaal concert te beluisteren waarin een hoofdrol is weggelegd voor organist Theo Griekspoor.
Het concert wordt gegeven ter gelegenheid van zijn 50 jaar organist zijn
bij de Protestantse Gemeente. “Dominee T. Prins wilde aan dit concert
een extra tintje toevoegen en nodigde het semi-professioneel koor
Cantabilé uit Alphen a/d Rijn onder leiding van dirigent Simon Stelling uit. Het voelt dan ook als een
uitdaging, dat ik hen mag begeleiden. Wanneer je als koor de eerste
klanken van het orgel hoort dan gebeurt er wat met je hoor! Een orgel
zorgt voor een toegevoegde waarde.” Vanaf 20.00 uur worden er orgelwerken gespeeld in afwisseling
met optredens van het koor dat zowel a capella nummers zingt als
nummers waarbij Griekspoor hen
begeleidt aan het orgel.
Muzikale genen
Theo Griekspoor heeft tot zijn grote vreugde de muzikale genen van
de Griekspoor’s meegekregen. Zijn
vader, een fervent orgelliefhebber,
luisterde iedere zondag via de radio
naar orgelmuziek. Voor de driejarige dreumes bleken de klanken van
het orgel teveel. Telkens barstte hij

iranda’
s
m
Momenten

Bevrijdingsdag
Aalsmeer - 5 mei, Bevrijdingsdag, begon nogal onstuimig. Overdag de lichten maar aangedaan in
huis, want het leek wel avond met
al die stormachtige buien. Wel een
heel goede reden om een overdekte activiteit te gaan ondernemen. Ik
heb daarom mijn ouders meegenomen naar Crown Theater Aalsmeer.
Daar was een prachtig Bevrijdingstheaterconcert YES we meet AGAIN.
Ik zat gezellig tussen mijn paps en
mams in die respectievelijk 78 en 73
jaar oud zijn en dus de oorlog hebben meegemaakt. Mijn moeder als
peuter, mijn vader zeer bewust als
kleine jongen. Hij vertelt er regelmatig verhalen over, want kan zich nog
het een en ander herinneren. Zo was
er een bombardement op de Hornweg, waar hij met zijn ouders woonde. Op dat bewuste moment was hij
uit logeren en dat is maar goed ook,
want scherven en brokstukken hadden zijn ledikantje doorboord. Hij had
het niet overleefd als hij daar in had
gelegen die nacht.. Zal er een engeltje op zijn schouder hebben gezeten?
Toen aan het begin van de voorstelling in Crown zwart-witbeelden werden getoond van Aalsmeer in oorlog,
wist pa precies wie daarop stonden
en waar ze opgenomen waren. Een
goed begin van een mooi concert dat
aan elkaar gepraat werd door niemand minder dan Hans van Willigenburg. “Wat een schatje hè.” Zei mijn
moeder toen de zonnebankgebruin-

in snikken uit. De prachtige klanken van het majestueuze instrument
kon de kleine hummel niet aan. “Ik
moest daar echt van huilen, het waren de eerste gevoeligheden voor
het orgel. Het is de schoonheid van
het geluid van het orgel, het voelde voor mij als pure emotie. Natuurlijk kon ik dat toen nog niet zo ver-

woorden, dat kwam pas veel later.”
Rond zijn zesde jaar kon hij de emoties beter aan. Luisterde met evende presentator op leeftijd het podium
betrad. Er werden prachtige beelden
vertoond en uiteraard mooie muziek
gespeeld. Op de klanken van de bigband kon vooral mijn vader niet stilzitten. Hij genoot zichtbaar en wiebelde flink op de maat mee. Mariska van
Kolck zong mooie liedjes in het Frans,
Duits en Nederlands, de Triolettes, 3
dames a la The Andrew Sisters zongen close harmony en een ambitieuze zanger bracht nummers van onder
andere Frank Sinatra. Vier ballroomdansers luisterden de show geweldig
op. De volle onderzaal van het theater
genoot met volle teugen en zong luidkeels mee met ‘Trees heeft een Canadees’ en het herkenbare ‘Yes, we’ll
meet again’ van Vera Lynn. Het gekke
was dat ik bijna alle liedjes herkende.
Blijkbaar tijdloos. Ik had er dan ook
geen spijt van dat ik erheen gegaan
was. Maar wat me vooral amuseerde
was het genot van mijn beide ouders.
Ik ben zo blij dat ik ze met dit soort
dingen kan plezieren. Zo zijn we ook
met z’n drietjes naar de 3JS geweest
en naar Do. Zo gaaf dat ze daar net zo
van genieten als ik. Na afloop wilden
we een wijntje bestellen en nog even
napraten over de mooie show, maar
helaas was de horeca gesloten in het
pand. Opnieuw een gemiste kans
van Studio’s Aalsmeer, dat los staat
van het theater, maar waar het theater helaas altijd wel op aangesproken
wordt.. Maar goed, ik heb mijn ouders
lekker meegenomen naar mijn huis,
want een witje heb ik altijd koud liggen. We hebben flink geproost en het
bleef er niet bij eentje, want zeventig jaar vrijheid is een dag om te vieren en dat kunnen wij met z’n drieen als geen ander. Uiteraard schoof
mijn hubbie aan en mijn zoon had zijn
nichtje uitgenodigd. Dus ja, we hebben van Bevrijdingsdag een heerlijk
feestje gemaakt. In vrijheid!

Aalsmeer - In samenwerking
met de Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer organiseert de Protestantse Gemeente Aalsmeer – de Open
Hof kerk - een speciale moederdagvoorstelling op zondag 10 mei. Toon
Tellegen en muzikanten komen naar
Aalsmeer om voor te lezen uit ‘Het
geluk van de Sprinkhaan’. Toon Tellegen vertelt verhalen over de dieren die in het bos wonen. Maar deze
verhalen zijn zeker niet alleen voor
kinderen; ook volwassenen kunnen
veel leren van de sprinkhaan. Tel-

legens dierenverhalen raken velen
door de amusant bizarre situaties en
de filosofische diepgang. Hij ontving
diverse Gouden en Zilveren Griffels,
de Wouterje Pieterse Prijs, de Theo
Thijssen Prijs en voor zijn oeuvre de
Constantijn Huygens Prijs. De voorstelling begint om 14.00 uur, inloop
met koffie, thee of fris vanaf 13.30
uur, en is in de Doopsgezinde kerk
in de Zijdstraat 55. Kaarten zijn te
koop bij het Boekhuis in de Zijdstraat 12, tel. 0297-324454 en email: boekhuis@boekenhof.nl.

bij Leimuiden, alwaar er in de loods
muziek en optredens zijn. De ervaring leert dat er heel wat gedanst
wordt en polonaises gelopen worden. Meer informatie over de boten-

dag, met veel foto’s van voorgaande
jaren, is te vinden op de website van
Stichting Dag van je Leven: www.
dagvanjeleven.org. Op de site is ook
het inschrijfformulier te vinden.

Dag van je Leven zoekt
boten voor botendag

van de mooie Westeinderplassen is
uitgenodigd om te varen. De botendag is al jaren een succes, maar de
organisatie is wel afhankelijk van
booteigenaren. In samenwerking
met Stichting Ons Tweede Thuis
worden mensen met een beperking uitgenodigd en ieder jaar worden dat er meer. Daarom is de organisatie hard op zoek naar booteigenaren die tussen 10.00 en 14.00 uur
een rondje willen varen. Vertrek- en
eindpunt is bij jachthaven Kempers

Dansen op Bach
Griekspoor heeft voor aanstaande zaterdag een mooi concert ingestudeerd. Hij begint met een fuga van Bach. “Bij een feestje hoort
een dans en natuurlijk verwacht ik
niet dat het publiek uit de stoelen
komt, maar ik kan hen wel trakteren

op een vrolijke dans.” Over het volgende te spelen werk van de Duitse
componist Sigfried karg Elert (18771933) wil de organist ook nog wel
wat kwijt. “Het is een leuke bewerking van het kerklied ‘Nun danket
allen Gott’. Ik wil dat graag spelen
vanwege mijn dank aan God, omdat
ik al zo lang met zoveel plezier en
succes mag spelen. Ik put hier zoveel troost uit.” Griekspoor heeft in
de voorbijgaande 50 jaar heel veel
gedaan met muziek. Hij speelt naast
orgel piano en luistert met veel interesse naar vele soorten van muziek:
“Van klassiek tot pop.” Wat hem betreft zijn er voor de toekomst zeker
nog net zoveel plannen. “Ik hoop tot
aan het einde van mijn leven te kunnen blijven spelen. Het is heerlijk om
altijd met muziek bezig te zijn. Daardoor ontmoet ik ook zoveel muzikale mensen. Het houdt mij jong.”
Janna van Zon

3 Jubilarissen bij ACOV
Aalsmeer - Tijdens de jaarvergadering van de Aalsmeers Christelijke
Oratorium Vereniging zijn drie leden
gehuldigd voor hun trouwe, jarenlange lidmaatschap. Er waren bloemen en een oorkonde en natuurlijk een groot applaus van de leden
en het bestuur. Adri van der Mark

en Annie Buis zijn beiden al 25 jaar
lid en Janneke van Schie maakt al
liefst 40 jaar deel uit van de ACOV.
De Oratorium Vereniging gaat op
15 november de ‘Petite Messe Solonnelle’ van Rossini uitvoeren in de
Open Hof Kerk in de Ophelialaan.
Voor meer informatie www.acov.nl.

Theater ‘Het geluk van de
Sprinkhaan’ voor moeder

Jaarlijks uitje op Westeinderplassen

Aalsmeer - Zaterdag 20 juni organiseert Stichting Dag van je Leven weer haar jaarlijkse botendag.
Meer dan 200 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking gaan die dag het water op
aan boord van vele soorten boten.
Van sloepen en speedboten tot aan
zeilboten of luxe moterjachten, alles kan mee varen. Iedereen die een
boot heeft en het leuk vindt om gehandicapte mensen met hun begeleiding of familie te laten genieten

veel plezier naar de radio als zijn
vader dat deed en ging graag mee
naar de kerk om het orgelspel te beluisteren. Hij gaf toen al aan dat dit
zijn favoriete instrument was en het
zelf wilde leren bespelen. Die wens
werd met zijn tiende jaar vervuld. Hij
kreeg zijn eerste harmonium. “Mijn
ouders hebben daar hard voor moeten sparen.” Door zijn aangeboren talent en gave raakte hij al snel
thuis op het instrument met de vele
registers. Tijdens het gesprek komt
er een technische verhandeling
waar je als buitenstaander van duizelt, maar door zijn affiniteit met het
instrument lijkt het voor hem allemaal vanzelfsprekend. “Ik hoef niet
meer na te denken over mijn voetenwerk. Mijn linkerhand kan, wanneer nodig, de toetsen van de rechterhand overnemen en omgekeerd,
zodat ik redelijk goed de registers
zelf kan bedienen. Maar bij de grote concerten heb ik wel een assistent die de registers bediend. Weet
je, verleden week zag ik bij het muziekprogramma ‘De tiende van Tijl’
een jonge harpist. En ik dacht: Hoe
doet die jongen dat? Ik vond het zo
razend knap. Maar als je van je instrument houdt dan hoort het bij jou
en dan lijkt het ogenschijnlijk vanzelf te gaan.”

Zaterdag molendag:

De Leeuw en
Stommeermolen geopend
Aalsmeer - Op zaterdag 9 en/of
zondag 10 mei wordt de 43ste Nationale Molendag gehouden. Heel veel
molens zijn dan draaiend te zien en
gratis te bezoeken. Op molens.nl is
te zien welke molens dan open zijn.
In Aalsmeer zijn dat korenmolen de
Leeuw in de Zijdstraat en de poldermolen van de Stommeerpolder
aan de Molenvliet. De Leeuw en de
Stommeermolen zijn beide alleen op
zaterdag 9 mei open: De Leeuw van
9.00 tot 16.00 uur en de Stommeermolen van 9.00 tot 18.00 uur. Het accent ligt dit jaar op de producten van
de molen, dus wat een molen doet
of maakt. De oorspronkelijke Stommeermolen werd in 1650 gebouwd
om het Stommeer droog te malen en
droog te houden. Deze molen werd
in 1919 onder het malen door de
bliksem getroffen en ging brandend
ten onder. Hij werd vervangen door
een tweedehands molen, die oorspronkelijk in 1742 aan de Drecht,

nabij Bilderdam, was gebouwd voor
het bemalen van de Vriesekoopsepolder. Molen de Leeuw maalt vanouds graan tot meel. Omdat graan
veel langer te bewaren is dan meel,
werden korenmolens nooit gebouwd
waar het graan werd verbouwd,
maar daar waar de afnemers van het
meel zaten. Iedere plaats van enig
belang had daarom vroeger een korenmolen. Al in 1547 had Aalsmeer
een korenmolen. Deze standerdmolen werd gebouwd op de plaats van
het huidige gemeentehuis. In de 18e
eeuw werd hij vervangen door een
achtkante grondzeiler. Door huizen en bomen kreeg de molen daar
steeds meer last van windbelemmering. In 1863 werd hij daarom verplaatst naar de Zijdstraat waar hij
op een hoge onderbouw werd geplaatst. De onderbouw werd zo hoog
genomen dat de wieken over de daken van de huizen de ongestoorde
wind kon ontvangen.
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Zaterdag laatste thuiswedstrijd
voor FIQAS Aalsmeer

Voetbal FC Aalsmeer

Seniorenteam 4 kampioen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is
het allereerste seniorenteam van FC
Aalsmeer kampioen geworden. Na
drie spannende weken, kwam afgelopen zaterdag de verlossende wedstrijd. Veel toeschouwers waren met
de mannen afgereisd naar ASV Arsenal om de strijd met eigen ogen te
zien. Na een 0-1 voorsprong van Harm
Koningen, zorgde Sander van der Lip
ervoor dat de voorsprong verder opliep. Helaas maakte de mannen van
ASV Arsenal er net voor rust 1-2 van.
Na de rust werd het met de minuut
spannender zeker toen ASV Arsenal
de 2-2 maakte, maar gelukkig was er
een zeer oplettende grensrechter en
bleek het buitenspel te zijn. Door dit
doelpunt waren de mannen wel weer
wakker geschud, en vochten ze zoals

ze nog nooit hadden gevochten. Na
90 minuten was eindelijk het eindsignaal. Met de uitslag van 1-2 Heeft FC
Aaalsmeer 4 geschiedenis geschreven. Zij gaan nu immers de boeken
in als allereerste senioren team wat
kampioen is geworden van de nieuwe fusieclub FC Aalsmeer. Ook al was
het eerst wat onwennig. Het was namelijk voorheen: ‘We are blue, we are
white, we are f#@ng dynamite’. Maar,
al gauw werd het overwinningslied
veranderd in: ‘We zijn rood, we zijn
groen en we zijn nu kampioen’. De
mannen van FC Aalsmeer 4 werden
in eigen kantine al volop gefeliciteerd,
maar het echte feest brak los, bij shirtsponsor Jan Leliveld. Hij trakteerde de
mannen op een avond vol met muziek
en gezelligheid.

Sponsormiddag
bij RKDES

Gall staat deze middag klaar staan
om diverse wijnen te laten proeven
en dit jaar ook enkele verrassende bieren. Tevens is er de bekendmaking van de loterij. Zondag vindt
ook de belangrijke wedstrijd tegen
buurtgenoot KDO plaats. Voor beide
clubs een belangrijke wedstrijd. Genoeg redenen dus om naar het voetbalcomplex aan de Wim Kandreef te
komen aanstaande zondag.

Aalsmeer - Zondag 10 mei is er bij
RKDES weer een sponsormiddag.
Het bestuur van RKDES vind het belangrijk om haar vele sponsoren te
koesteren. De bestuurskamer wordt
omgetoverd tot een gezellig verzamel punt voor de sponsors. Gall &

AVA Baanloop
op 13 mei
Aalsmeer - Op woensdag 13 mei
kan iedereen weer meedoen met
de recreatieve 1, 3 en 5 kilometer baanloop bij Atletiek Vereniging Aalsmeer aan de Sportlaan 43.
Deelname kost 2 euro voor niet-le-

den van AVA. Het startschot wordt
gegeven om 20.00 uur en inschrijven kan tot 15 minuten voor aanvang in de kantine. Er wordt gelopen met een Ipico loopchip die aan
de deelnemer wordt uitgeleend.
Kleedkamers met douches zijn beschikbaar. Na afloop ontvangen
de meeste deelnemers een plant.
Voor verdere informatie: www.
avaalsmeer.nl

ZABO zaalvoetbal ronde
16 in De Bloemhof
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetballers komen dit seizoen nog drie keer
in actie en wel op de zaterdagen 9,
23 en 30 mei. De kampioen is inmiddels bekend, maar de strijd om de
tweede plaats in de eindstand ligt
nog open. De zestiende speelronde van de ZABO-competitie vindt
plaats in sporthal de Bloemhof aan
de Hornweg op zaterdag 9 mei. Publiek is van harte welkom en de toegang is gratis. Om 18.35 uur speelt
EZ Flower tegen Sportcafé de Midi’s. Om 19.20 uur LEMO tegen

Heemhorst Watersport. Om 20.05
uur Polonia Aalsmeer tegen Piller
Sport. Om 20.50 uur La Furia Roja
tegen Koning Nieuwendijk en om
21.35 uur tenslotte Amsec Beveiliging tegen Café Sportzicht.

Koppelkaarten
BV Hornmeer

geen maat heeft, wordt een kaartpartner gezocht. Zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang kaarten om
20.00 uur. Het klaverjassen op 1 mei
is gewonnen door Dirk Tromp met
5927 punten, op twee Theo Nagtegaal met 5292 punten en op drie
Guda Kluinhaar met 5265 punten.
De poedelprijs was voor Manfred
de Grauw met 3389 punten.

Aalsmeer - Komende vrijdag 8 mei
is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer in het buurthuis aan de Roerdomplaan 3. Iedereen is van harte welkom. Voor wie

Aalsmeer - De laatste competitieavond op donderdag 30 april leverde geen persoonlijke records
op. Het afgelopen seizoen hebben
12 sjoelers hun persoonlijke record
(meerdere malen) verbeterd. Algeheel clubkampioen is Patrick Haring geworden. Beste vrouw was
Petra Houweling. De kampioenen
worden op 23 mei gehuldigd tijdens
de afsluitingsavond van dit seizoen.
Een aantal sjoelers van Sjoelclub
Aalsmeer zullen nog deelnemen aan
het Wereldkampioenschap op 15 en
16 mei in Tsjechië. In de Hoofdklas-

se won Hans van Leeuwen overtuigend van Kees Kuypers en Paul van
den Berg. In de A-Klasse ging de
winst naar Jacob van ‘t Hof met in
zijn kielzog Rob Kuypers en Mariëtte van der Vlugt. In de B-Klasse was
Theo van Leijden onverslaanbaar,
gevolgd door Margriet de Vries en
Henk Brozius. In de C-Klasse tot slot
eindigde Jan Geleijn Dzn op één,
Jaap van Wees op twee en Mirjam
van den Berg op drie. Voor informatie en uitslagen zie ook www.sjoelclub-aalsmeer.nl of bel met Mirjam
van den Berg via 0297-347439.

Atletiek

Aalsmeer deel aan de ABDC-instuif georganiseerd door AV Sparta
in Den Haag. Gregory, uitkomend bij
de jongens C-junioren, liep een uitstekende 1000 meter in een tijd van
3.32.20 minuten en verbeterde daarmee zijn persoonlijke record. Bij de
D-junioren liep Graeme een prima
hordenwedstrijd over 80 meter. Zijn
eindtijd was 16.77 seconden.

Aalsmeer - Op vrijdagavond 1 mei
namen de broers Gregory en Graeme ’t Hoen van Atletiekvereniging

uur. Publiek is uiteraard van harte welkom. Kom de mannen aanmoedigen
in de Bloemhof aan de Hornweg.
Programma: 19.00 uur: Kras/Volendam – Red-Rag/Tachos, 19.15 uur: FIQAS Aalsmeer – E&O, 19.45 uur: Alphadeuren/Houten – JMS/Hurry Up
en 20.00 uur: Targos/Bevo – OCI/Lions
A1 naar NK zaalhandbal
De heren A1 van FIQAS Aalsmeer
hebben zich geplaatst voor het NK
zaalhandbal dat zaterdag 9 mei gespeeld wordt in de Sporthallen Zuid
in Amsterdam. De A1 is ingedeeld in
poule A, samen met Sittardia, Snelwiek en Quintus. Poule B wordt gevormd door Bevo, Olympia’89, Volendam en Hellas. Er wordt eerst een halve competitie gespeeld: om 10.05 uur
treft de A1 Sittardia, om 11.45 uur
spelen ze tegen Quintus en om 13.25
uur tegen Snelwiek. Daarna volgen
om 15.05 uur de kruisfinales en het
toernooi wordt om 16.55 uur afgesloten met de finales. De wedstrijden duren 2 x 15 minuten en worden allemaal gespeeld in hal 1.

Voetbal zondag

Olympia kampioen na 4-0
winst op FC Aalsmeer
Aalsmeer - Veel stond ervoor Olympia H op het spel afgelopen zondag
in de wedstrijd tegen FC Aalsmeer.
Bij winst kon namelijk de kampioensvlag gehesen worden. Maar
of FC Aalsmeer dat zomaar toe zou
laten, was maar de vraag. De eerste aanvallen waren voor de thuisploeg. In de derde minuut was het
Barry Springintveld die de score kon
openen, maar zijn inzet werd gekeerd door de doelman van Olympia H, Mick Bloemendaal. Het eerste kwartier was beslissend voor de
wedstrijd. FC Aalsmeer kreeg diverse kansen om op voorsprong te komen, maar pech in de afwerking en
het gemis aan een scorende spits
deed zich heel erg voelen. Bij Olympia H liep het ook niet voor 100 procent. Veel overtredingen waren er
voor nodig om de wedstrijd naar
hun hand te zetten. Raak was het in
de dertigste minuut, een afgeslagen
aanval werd alsnog in de rebound
ingeschoten: 0-1. Twee minuten later was het al 0-2, de machine ging
lopen bij de bezoekers. Met de zeer
snelle spelers Zafer Kandemir en

Ahmet Unalp waren ze heel gevaarlijk. Tot de rust kon de FC Aalsmeer
het nog aardig bij houden, maar
veel kansen werden er in het vijandelijk gebied niet weggeven. De
tweede helft werd afgewerkt in een
druilig regentje wat het voetbal niet
ten goede kwam. Dat de bezoekers het niet bij de 0-2 wilden laten,
bleek wel even later. Het was weer
de super snelle Zafer Kandemir die
drie man passeerde en ook doelman
van Halm kansloos liet: 0-3. Olympia Haarlem speelde nu met de FC
Aalsmeer. Het werd nog erger in de
tweeënzestigste minuut. Het was de
opkomende nummer twee, Omar
Mensa, die de 0-4 aantekende. Het
was vlak voor tijd dat één van de
grote steun pilaren van de Aalsmeer
ploeg, Fabian Waayman, afscheid
nam van het voetbalgebeuren. Fabian kan terug kijken op een glansrijke voetbalcarrière. Scheidsechter
Gerrits vond het genoeg en maakte
een einde aan de laatste thuiswedstrijd van de FC Aalsmeer.
Theo Nagtegaal

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 9 mei:
F.C. Aalsmeer
Odysseus’91 1 - F.C.Aalsmeer 1
Beursbengels 2 - F.C.Aalsmeer 2
F.C.Aalsmeer 3 - DIO 2
F.C.Aalsmeer 5 – Arsenal 7
F.C.Aalsmeer 6 – Overbos 4
F.C.Aalsmeer.Vet.1 – Buiksloot Vet.1

14.30 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u
14.30 u

Vrouwen
AMVJ VR.2 - F.C.Aalsmeer VR.1

Meisjes
RKDES MD.1 – Hertha MD.2

11.00 u

S.C.W.
SCW 1 – Ouderkerk 1
SCW 3 – HBC 2
SCW Vet.2 – DRC Vet1

14.45 u
12.30 u
14.30 u
13.30 u
10.30 u
12.30 u
10.00 u

14.30 u
14.30 u
14.30 u

Junioren
SCW B1 – Onze Gazellen B1
SCW C1 – DWS C2
SCW C2 – Geinburgia C1

Pupillen

Pupillen

Arsenal D2 - F.C.Aalsmeer D1
9.30 u
F.C.Aalsmeer D2 – Almere D2
11.15 u
F.C.Aalsmeer D3 – Roda’23 D7
11.15 u
F.C.Aalsmeer D4 – Legm.vogels D5 11.15 u
Argon E3 - F.C.Aalsmeer E2
8.45 u
F.C.Aalsmeer E3 – AMVJ E1
10.30 u
F.C.Aalsmeer E4 – RKDES E2
10.30 u
Roda’23 E11 - F.C.Aalsmeer E6
10.00 u
Pancratius E12 - F.C.Aalsmeer E10 10.15 u
Nw.Sloten F2 - F.C.Aalsmeer F2
11.00 u
Buitenveldert F5 - F.C.Aalsmeer F3 9.45 u
Badh.dorp F2 - F.C.Aalsmeer F4
9.15 u
F.C.Aalsmeer F6G – Ouderkerk F6
9.00 u
F.C.Aalsmeer F7G – Sp.Martinus F10 9.00 u
Pancratius F12 - F.C.Aalsmeer F8 10.15 u
F.C.Aalsmeer F9 – AFC F10
9.00 u
F.C.Aalsmeer F 11 – RKDES F10
9.00 u

SCW D1 – Olympia.Haarlem D1
SCW E1 – RKAVIC E3
Huizen E3 - SCW E2
SCW E5 – AFC E 15
AFC F 15 - SCW F2
Alliance’22 F8 - SCW F3

Meisjes
WV-HEDW MA.1 - F.C.A’meer MA.110.00 u
F.C.Aalsmeer MC.2 – NFC MC.1
11.00 u
F.C.Aalsmeer MD.1 – VVJ MD.1
9.00 u

RKDES 1 – KDO 1
DSS 2 - RKDES 3
Pancratius 3 - RKDES 4
Buitenboys 5 - RKDES 6

RKDES

Junioren

RKDES D1 – Almere D1
ZSGO/WMS D4 - RKDES D3
AFC D7 - RKDES D6
F.C.Aalsmeer E4 - RKDES E2
RKDES E4 – Badh.dorp E6

11.00 u
11.00 u
10.00 u
10.30 u
11.00 u
11.30 u
9.00 u

15.00 u

Junioren
ADO’20 A4 - F.C.Aalsmeer A2
F.C.Aalsmeer B1 – Nederhorst B1
F.C.Aalsmeer B2 – Olympia’25 B1
AMVJ C1 - F.C.Aalsmeer C2
F.C.Aalsmeer C3 – AMVJ C2
Hertha C3 - F.C.Aalsmeer C4
Hoofddorp C11 - F.C.Aalsmeer C5

RKDES F1 – DCG F1
RKDES F4 – Sp.Martinus F12
CSW F6 - RKDES F5
AFC F12 - RKDES F6
RKDES F7 – Amstelveen F4
Roda’23 F14 - RKDES F9
F.C.Aalsmeer F11 - RKDES F 10

11.00 u
10.45 u
11.30 u
10.30 u
11.00 u

12.00 u
10.30 u
10.00 u

8.45 u
8.45 u
10.00 u
8.45 u
10.30 u
8.30 u

Meisjes
Velsen MB.1 - SCW MB.1
SCW MD.1 – Geuzen’meer MD.2

12.30 u
10.00 u

Zondag 10 mei:
F.C. Aalsmeer
Terrasvogels 1 - F.C.Aalsmeer 1
F.C.Aalsmeer 6 – Hoofddorp 14

14.00 u
11.30 u

RKDES

Diemen A2 - RKDES A1
Waterwijk C3 - RKDES C1
AS’80 C4 - RKDES C2

14.00 u
11.00 u
13.00 u
11.30 u

10.00 u
9.30 u
11.00 u

Foto: www.kicksfotos.nl.

Voetbal zondag

RKDES knokt zich naar
gelijk spel tegen DSOV

Stand vooraf: Sportcafé de Midi’s
15-45, La Furia Roja 15-34, Piller
Sport 15-34, Polonia Aalsmeer 1529, LEMO 15-24, Heemhorst Watersport 15-22, Café Sportzicht 15-10,
EZ Flower 15-9, Koning Nieuwendijk 15-9, Amsec Beveiliging 15-6.

Patrick en Petra beste
spelers Sjoelclub Aalsmeer

Broers ‘t Hoen
bij ABCD Instuif

Aalsmeer - De mannen van FIQAS
Aalsmeer spelen op zaterdag 9 mei
in de Bloemhof de laatste wedstrijd
in de nacompetitie. De tegenstander
is E&O uit Emmen en het wordt voor
de Aalsmeerders hoogstwaarschijnlijk
het laatste optreden dit seizoen. De
kans dat ze alsnog de finale om het
landskampioenschap halen is namelijk zeer klein. Ze zijn daarvoor namelijk afhankelijk van de uitslag van twee
andere wedstijden én moeten zelf
winnen. Winnen van de ploeg uit Emmen zou zeker moeten kunnen, maar
de kans dat zowel Volendam als Bevo
thuis in hun laatste wedstrijd punten
gaan verspelen is weliswaar niet onmogelijk, maar wel erg klein. Ook het
doelsaldo kan nog mee gaan spelen.
Vooralsnog heeft Volendam de beste papieren om de eindstrijd te halen,
omdat zij een minder sterke tegenstander treffen (Tachos) dan concurrent Bevo, die het moet opnemen tegen koploper en de al geplaatste finalist OCI/Lions. Maar het blijft sport en
de tweede finalist is pas bekend na afloop van alle vier de wedstrijden. Die
van FIQAS Aalsmeer begint om 19.15

Trainers van FC Aalsmeer
ontvangen KNVB-diploma
Aalsmeer - Het afgelopen half jaar
hebben 21 trainers van FC Aalsmeer
de cursus pupillentrainer van de
KNVB succesvol gevolgd. Deze cursus was voor het eerst georganiseerd bij FC Aalsmeer en bestond
uit 10 bijeenkomsten met een praktijk- en een theorie gedeelte. Om
de 2 weken was KNVB docent Rob
Overkleeft bij FC Aalsmeer aanwezig om de zeer gretige groep cursisten wijs te maken in het trainen
van pupillen. De cursisten bestonden uit trainers van de D-, E-, en Fpupillen en als ook 5 meisjes trainers, wat de diversiteit van de groep
ten goede kwam. Tijdens de cursus
stond het trainen, coachen en begeleiden van de F-E-D-pupillen elftallen centraal. Door positief coachen,
het kunnen ‘lezen’ van wedstrijd en
de leerpunten vertalen in trainingen en aandacht voor begeleiding
van teams hebben de cursisten, allen trainer bij FC Aalsmeer, een goede basis gelegd voor hun toekomstige trainersloopbaan. Het trainen van
een F-E-D-pupillen team vergt een
verschillende aanpak welke de cursisten veelal in praktijk hebben geoefend, op papier hebben voorbereid en van feedback hebben laten
voorzien door de praktijkbegeleider
bij de club. Het was een intensieve
cursus waar de cursisten veel van
elkaar geleerd hebben en ervaringen zijn uitgewisseld. Mede door-

dat de cursisten allen afkomstig waren van de eigen club werd er ook
aan de saamhorigheid gewerkt door
na afloop ‘de derde helft’ de avond
nog eens te analyseren onder het
genot van. Zelfs een persconferentie was onderdeel van deze analyse en is op verschillende YouTube
kanalen terug te vinden. Teambuilding ten top. Tijdens een feestelijke uitreiking op 24 april in het ‘Pippohok’, de noodkantine op het complex aan de Beethovenlaan, ontvingen de cursisten hun diploma. De
cursisten hadden mooie woorden
over voor docent Rob Overkleeft van
de KNVB, de diverse teams die zich
in hebben gezet voor het praktijkgedeelte op de cursusavond en alle praktijkbegeleiders die veel energie hebben moeten verzetten om
alle opdrachten te beoordelen en
van feedback te voorzien, alsmede
het bestuur die deze cursus mogelijk heeft gemaakt. Conclusie van de
avond was dat de cursus een mooi
start is voor het bouwen van de
mooiste voetbalclub van Aalsmeer.
Op de foto van links naar rechts,
achterste rij: Wouter- VTZ Jeugd
FCA, Safina, Hans- PB,Dennis, Ruben, Marco, Lennart, Martin, Hanneke, Richard, Margo, Wesley, Michael, Ruan, Rob KNVB docent,
Geert. Gehurkt: Geoffrey keeperstrainersdiploma, Jeffrey, Alfred, Peter, Ruben, Koen, Raymond, Henri.

Kudelstaart – in de voorlaatste competitiewedstrijd heeft RKDES op basis van inzet gelijk gespeeld tegen het
favoriete DSOV. Een belangrijke punt,
gezien de uitslagen. RKDES hoopt
nog om via nacompetitie haar verblijf in de derde klasse veilig te stellen. Maar concurrent Schoten is in de
slotfase van deze competitie met een
inhaalslag bezig. Schoten won verrassend bij Zwanenburg en is de Kudelstaarters op één punt genaderd.
Volgende week zal de beslissing brengen, RKDES, Schoten en DSS kunnen
nog rechtstreeks degraderen. DSOV
liet in de eerste helft zien dat het ook
in deze competitie goed doet. Het eerste half uur drong het RKDES steeds
terug in de verdediging. Een doelpunt
kon niet uitblijven, in de 25e minuut
was het raak. Maarten van Rijckevorsel kopte de bal over doelman Wilbert Klijmij heen, RKDES op een 1-0
achterstand. In de 29e minuut de eerste echte kans voor het team van trainer Koos Abrahamy. Justin de Haan
zag zijn fraaie schot rakelings langs
het doel van DSOV doelman Jan Ziere gaan. Slordig balverlies van dezelfde De Haan op het middenveld, moest
gecorrigeerd worden door aanvoerder
Roy Endhoven, dit ten koste van een
overtreding. De overtreding had tot
gevolg dat DSOV speler Martijn Nelis op de rand van het 16-metergebied
een vrije trap kreeg. Zijn schot was
onhoudbaar voor doelman Klijmij. Dit

OVAK-Soos in
Parochiehuis
Aalsmeer - De volgende soosmiddag van de OVAK is op woensdag
13 mei vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis in de Gerberastraat. Het
klaverjassen op 29 april is gewonnen door Wim Spring in ‘t Veld met
5622 punten, gevolgd door Wim
Reuling met 5564, Piet Straathof
met 5446 en Tom Verlaan met 5290
punten.

doelpunt bracht de ruststand op 2-0.
Direct na rust in de 47e minuut kwam
RKDES terug in de wedstrijd. Een
handsbal van een DSOV speler werd
terecht bestraft door de uitstekend
leidende scheidsrechter Draayer. Ivo
Lentjes haalde verwoestend uit, van
de penaltystip, 2-1. De aansluitingstreffer was echter van korte duur, uit
een voorzet kon DSOV speler Dedde
Rabbers geheel vrijstaand inkoppen,
3-1. De wedstrijd leek beslist. Maar
RKDES gaf niet op en vocht zich opnieuw terug in de wedstrijd. In de 85e
minuut scoorde Dani Calmez uit een
voorzet van Maarten van Putten. RKDES gaf vervolgens alles en in de 93e
minuut kreeg loon naar werken. Een
afgeslagen bal kwam voor de voeten
van Jordy Bourgonje, hij bedacht zich
niet en schoot de bal fraai in de kruising, 3-3. De resterende twee minuten brachten geen wijziging meer, of
dit gelijkspel genoeg is, zal volgende week blijken, maar een compliment voor de Kudelstaarters, het fel
bevochten gelijkspel, voelde als een
overwinning.Wedstrijdprogramma
zondag 10 mei: RKDES1 tegen KDO1,
aanvang: 14.00 uur op hoofdveld aan
Wim Kandreef.
Ad Verburg

Bingo-sjoelen
BV Oostend
Aalsmeer - Donderdag 23 april
was de laatste sjoelavond van dit
seizoen bij BV Oostend. Bingo-sjoelen stond op het programma. Een
moeilijke opgaaf voor sommigen, zo
bleek, maar na 14 bakken hadden
toch 6 personen hun bingokaart vol.
De winnaars van het spel zijn Jopie
de Vries, Emmy Schuit en John van
de Koppel. Het nieuwe sjoelseizoen
begint weer in september, op donderdag, 3 september, als vanouds
vanaf 20.00 uur in buurthuis het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
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Postduiven Vereniging de Telegraaf

Voetbal zaterdag

Cees van Vliet wint vlucht
vanuit Quievrâin

Laatste overwinning aan
Dreef, 3-0 winst FC Aalsmeer

Aalsmeer - Een prachtige zaterdag
voor de liefhebber en de duiven. ‘s
morgens was het eerst nog wat fris
met wat lichte bewolking, maar dat
ging snel over in prachtige blauwe luchten met af en toe een wolk,
prachtig duiven weer. De Afdeling
Noord Holland, waar de Telegraaf onder valt, loste de duiven in het Belgische Quievrâin om 8.30 uur. De duiven moesten een gemiddelde afstand van 218 kilometer afleggen.
Om 11.12.13 uur meldde zich de eerste duif, de 266, zich bij Cees van Vliet
in Kudelstaart en dat bleek de snelste van de vereniging te zijn. Het werd
een Kudelstaarts onderonsje, want
Gerard en Lies v.d. Bergen klokten

Aalsmeer - Onder ideale weersomstandigheden heeft de FC Aalsmeer
(zaterdag) voor circa 190 toeschouwers een 3-0 overwinning behaald
op Veensche Boys uit Nijkerkerveen. De week ervoor was deze
club nog een kampioenskandidaat,
maar moet zich nu tevreden stellen
met een periodetitel. Na 43 jaar was
dit de laatste thuiswedstrijd aan de
Dreef. Komend seizoen speelt men
op het nieuwe sportcomplex aan
de Beethovenlaan. Veensche Boys
werd afgetroefd door een met veel
elan voetballend FC Aalsmeer. De
grote man deze middag was topscorer Calvin Koster met drie doelpunten. In totaal heeft hij nu 21 doelpunten op zijn naam staan. Nog een
hoogtepunt deze middag was het
afscheid van doelman Ray Smidt,
die na zes jaar in het eerste team
gespeeld te hebben, zijn afscheid
aankondigde. Met een vlekkeloze wedstrijd werd hij in de 77e minuut met een 3-0 stand onder groot
applaus gewisseld voor Bart Koopstra. Aan de zijlijn werd door voorzitter Cor Geleijn een boeket bloemen
aangeboden en met de nul op zijn
conto ook een rondje voor het elftal. Trainer Cor van Garderen moest
een beetje improviseren. Door afwezigheid van Burak Sitil en Thomas Harte (geschorst) werden nu
Wesley van Schaik en Stefan van
der Dussen achterin aan elkaar gekoppeld. De eerste 20 minuten waren voor Veensche Boys dat vooral
in spits Dwight Eind een gevaarlijke
speler had. De FC was wel het eerste aan de beurt. Al in de 5e minuut
kwam Calvin Koster na een steekballetje van Michal Kocon vrij voor
doelman Martijn v.d. Grooteveen,
maar zijn schot ging naast. Door het
gehaaste spel aan weerszijden maar
met de wil om aan te vallen ontbrak
het vaak aan nauwkeurigheid. Inzet
vergoedt veel. Tegen de verhouding
opende Aalsmeer de score. Uit een
voorzet van Mike Vos scoorde Calvin Koster in de kluts 1-0. Aalsmeer
kwam nu meer in het spel en Calvin Koster was enkele keren gevaarlijk. De geblokte Willem Olde Meule zat er echter goed tussen. De keren dat Veensche boys goed doorkwam was men voor het doel niet
trefzeker genoeg. Nadat in de 43e

ook om 11.12, evenals Dirk Baars uit
Kudelstaart. Het was seconden werk,
in het voordeel van Cees. Dat Dirk
derde werd, lag aan zijn duif, want die
ging zo hard dat hij niet kon landen.
Het was een duif met een motorisch
geluid, whooeeem, zoals Dirk dat vertelde. De duif van Cees maakte een
snelheid van 1332,761 meter per minuut, dat is 79,97 kilometer per uur.
Hiermee werd Cees in Rayon F, waar
3151 duiven in concours waren, 13e,
Gerard & Lies 25e, Dirk 16e, V. Leeuwen & v. Grieken 19e, Richard v.d.
Berg 34e, Erik Wiersma 40e, John van
Duren 41e en Piet v.d. Meijden 57e.
Prachtige resultaten voor de liefhebbers van de Telegraaf.

Winnaar Cees van Vliet (links) met Dirk ‘whoooeeem’ Baars.

CAV sluit 47ste seizoen met diner af

Klaverjasbeker voor Henk
Kudelstaart - Op donderdagavond
23 april heeft klaverjasclub CAV het
47ste seizoen afgesloten met een
heerlijk diner. Dertien leden plus
twee vaste reserves kaarten van
eind september tot en met eind april
iedere maandagavond in het Dorpshuis van Kudelstaart. Er is dit seizoen 29 avonden gekaart om de felbegeerde eerste prijs, een prachtige wisselbeker. Deze is met totaal 173543 punten gewonnen door

Henk Brouwer, op de voet gevolgd
door Henk Lieuwerink , al lid van
de club sinds de oprichting, en op
drie is Loek van der Voort geëindigd.
Aard Stokkel behaalde met 63 marsen de marsenprijs, de poedelprijs
is uitgereikt aan Cees Tulp met totaal 164154 punten. Op maandag 28
september start klaverjasclub CAV
het 48ste seizoen. De leden zien er
alweer reikhalzend naar uit om weer
te gaan kaarten.

Bart wint brons op het NK
Lange Afstand Zwemmen
Aalsmeer - Zaterdag 18 april vonden in Amersfoort de Nederlandse
Kampioenschappen Lange Afstand
Zwemmen plaats. In het zwemmen spreek je over een lange afstand vanaf de 800 meter. Plaatsgenoot Bart Sommeling, zwemmend
voor De Dolfijn in Amsterdam, had
zich gekwalificeerd voor de 5 kilometer vrije slag door eerder dit jaar
op een 2 kilometer een tijd neer te
zetten die voor zijn leeftijd (Jeugd
17 en 18 jaar) tot de snelste 8 van
Nederland behoort. In het 50 meter 8 banenbad zwommen de heren
Jeugd zwemmers (waaronder Bart)
samen met 8 Senioren zwemmers;
dus 2 zwemmers per baan. Doel van
Bart was om op een constant tempo te trachten de 5 kilometer onder
het uur te zwemmen; het was hierbij
de bedoeling om ongeveer 1 minuut
en 11 seconden over een 100 meter
te zwemmen (en dat 50 keer ach-

ter elkaar). Tijdens de wedstrijd was
het moeilijk om het overzicht te behouden met 16 zwemmers in de banen. Bart slaagde erin om na de eerste 200 meter op een gestaag tempo te gaan zitten in een vierde positie. Door constant zijn eigen race
te zwemmen wist Bart naar een derde positie toe te zwemmen. Aan het
einde van de race werd deze derde
plaats nog bedreigd door één van
de andere zwemmers, maar Bart
wist uiteindelijk met een volle seconde voorsprong zijn derde plaats
te behouden; goed voor een bronzen NK medaille in een tijd onder
het uur (59:15:47 minuten). In de
overall stand van de Jeugd en Senioren zwemmers wist Bart een vijfde plaats te behalen in een veld van
16 zwemmers. Bart en zijn trainer/
begeleider Rutger Sloof en Jaco van
Gent-Schinkel waren heel tevreden
met het behaalde resultaat.

V.l.n.r: Lars (VZV) zilver, Jorgos (De Dolfijn) goud en Bart (De Dolfijn) brons.

Eerste (team) Triathlon is een feit

Oceanus strijdt met 2e en
3e Divisie Triathlon Teams
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
kon de jeugd aan de slag voor hun
eerste triathlon rondom en in het
Miranda bad in Amsterdam. Deze
triathlon is onderdeel van het jeugd
en junioren circuit 2015. Piet Paulusma had voorspeld dat het droog
zou zijn, in Amsterdam zeker niet!
De kids konden zichzelf warmlopen
in de regen rondom het zwembad,
waarna er 250 meter gezwommen
kon worden in heerlijk water van 21
graden. Hier kwam Vincent als derde uit het water en de jongste van
het stel, Bing, had als allerlaatste
het hele zwembad voor zichzelf. Hij
had daar zwaar de ‘p’ in. Hij smeet
zijn bril en badmuts op de grond
en ging voor de wissel. Echter door
de kou moest al rillende de wetsuit
uitgetrokken worden, de kou zat er
in en kon hij er helaas ook niet uitfietsen waarna hij met opgeheven
en trillende lippen de strijd staakte.
Maar ondertussen gingen Vincent,
Justin , Milan en Job als een trein.
Na twee goede fietsrondes en snel-

le looptijden werd Vincent knap
6de, Justin 8ste, Milan 12de en Job
14de. Thomas is helaas ook door
de kou uitgevallen. Deze prestaties tussen alle toppers van Nederland geeft hoop voor de toekomst.
Bij de dames was het aan Mirjam
de taak om de paarse eer hoog te
houden. Haar trainingsmaatje Thara kon vanwege de groeipijn helaas
niet starten. Na een goede zwemtijd werd clubgenoot Milan lange
tijd gebruikt als haas op de fiets.
Dit gaf haar vleugels met lopen en
ze eindigde knap als 11de tussen
de nationale toppers.
Teamtriathlon in Arnhem
Afgelopen zondag werd het startsein gegeven voor de vierde jaargang van de teamcompetities triatlon in Nederland. Nieuw dit jaar
is de derde Divisie, die in Arnhem
haar ouverture beleefde. Atleten
van het Oceanus Triathlon Team
kwamen uit in de competitiepoule Zuid in zowel de tweede als de

Winnaars Joris Voorn (links) en Jan van Zanten.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Jan en Joris winnen finale
Kudelstaart - De individuele competitie bij de dartclub Poel’s Eye lag
even stil voor het jaarlijkse Blind
koppel toernooi. Niet geheel toevallig wonnen degene die in de individuele competitie ook al hoge ogen
gooien, Danny Zorn en William Hunitetu, dit toernooi. Aan de andere kant
was er wel een beetje geluk voor nodig, want de computer had hun ook
tegen elkaar kunnen laten spelen.
Logischerwijs had dan één van twee
verloren. Hoe dan ook, Danny Zorn
voegde weer een hoofdprijs aan zijn
erelijst toe. Tot nu toe won hij 21
speelavonden, twee keer de Open
Kudelstaart, en zijn vijfde kampioenschap van het seizoen is aanstaande. Mede Blind Koppel kampioen
2015 William is de enige die Danny
van het kampioenschap zou kunnen
afhouden, maar met een achterstand
van 17 punten lijkt dit niet al te waarschijnlijk. Ook de derde plaats lijkt zo
goed als zeker vast te staan. Tim van
de Poel is met twee speelavond overwinningen bezig aan een uitstekend
seizoen. Vier seizoenen geleden
eindigde Tim al eens als vierde, nu
hoogst waarschijnlijk op het podium.
Bij de Poel’s Eye wordt aan het eind
van het seizoen de Top Tien gehuldigd. Dit is voor vele darters een doel
op zich. Martin Bax eindigde nog niet
eerder in de Top Tien, maar staat nu
keurig vierde. Overigens heeft Remco Maarse evenveel punten, en is dus
hard op weg naar zijn zevende Top

Tien notering ooit. Ook Tjitte Miedema (2), Erik Jan Geelkerken (3), Danny de Hartog (2), Gilbert van Eijk (2)
en Peter van de Laarse (3) eindigden
al eerder in de Top Tien. Zij bezetten
in de huidige stand de zesde tot en
met de tiende plaats. Helemaal zeker
van een huldiging zijn zij echter nog
niet. John Guldemond heeft maar
één punt achterstand op de nummer
10, terwijl Ronald Baars nog vijf punten moet zien goed te maken. Voor
John zou het zijn eerste Top Tien notering ooit worden, voor Ronald de
zesde keer. Hoewel de Top Tien voor
vele darters belangrijk is, blijft er op
de speelavonden zelf genoeg te winnen over. Er zijn maar liefst vier niveaus zodat er voor elk niveau wat te
winnen valt. Ook met het Blind Koppel toernooi was een verliezerronde,
deze werd knap gewonnen door Jan
van Zanten en Joris Voorn. De Poel’s
Eye heeft een open deur beleid. Lidmaatschap of van te voren opgeven is niet nodig. Met vier euro in
de ene broekzak en drie dartspijlen
in de andere is men verzekerd van
een prachtige, gezellige dartsavond
in het Dorpshuis van Kudelstaart. Er
zijn nog maar slechts twee speelavonden te gaan, te beginnen met
morgen, vrijdag 8 mei. De inschrijving sluit om 20.00 uur en de minimum leeftijd is 15 jaar. Meer informatie over de dartclub Poel’s Eye is
te vinden op de website www.poelseye.nl.

derde divisie. De teamtriathlon van
Arnhem is pas toe aan haar tweede editie, maar toch kwamen zondag bijna 700 atleten in actie in de
Gelderse hoofdstad. Het raceconcept bestaat uit een wedstrijd voor
teams van vier atleten, die gezamenlijk bijna 475 meter zwemmen,
20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. De tijd van de derde atleet bepaalde het finishresultaat. Samenwerken is toegestaan,
waardoor teamtactiek een grote rol speelt. Om 11.05 uur kreeg
de ‘club van 200’ het startsein voor
hun teamwedstrijd. Het team met
de oudere jeugd heeft bij inschrijving een gezamenlijke leeftijd van
200 jaren. Teamcaptain Hans de
Groot, Wilko de Graaf, Patrick de
Vries en John Heijsteeg zwommen in een mooie trein de 19 banen om vervolgens de fiets te pakken om een tijdrit van 20 kilometer
te rijden door het heuvellandschap.
Met een afsluitende 5 kilometer
looponderdeel wisten de 4 atleten
hun eerste teamtriathlon af te leggen in 1.08.15. Wat op dat moment
een Oceanus verenigingsrecord
was en in de einduitslag een 19e
plaats opleverde in de derde divisie. De 4 atleten waren het er over
eens dat dit concept en geweldige
aanvulling is op de groeiende tri-

athlonsport. “Dit is pas Triathlon”,
was een passende uitspraak van
Patrick, de benjamin van het team.
Om 13.38 uur was het de beurt
aan het junioren team van Oceanus. Het team van Davy Heijsteeg,
Bart Sommeling, Koen Hijman werd
aangevuld door de routinier Fedor
Exmann. In een tactische opstelling werd er gezwommen, waarbij
de atleten goed ‘in elkaars benen’
bleven zwemmen om zo min mogelijk weerstand te hebben. Na een
kleine 9 minuten verlieten de mannen de wisselzone om de strijd aan
te gaan om het verenigingsrecord
van de derde divisie aan te vallen.
De missie van het team ‘samen uit,
samen thuis’ bleek na het fietsonderdeel nog steeds te werken. Het
team liep de 5 kilometer in de complete samenstelling en zette het
verenigingsrecord nog scherper
1.04.15. Een 17e plaats in de tweede divisie Zuid. De volgende wedstrijden voor de tweede en derde
divisie zuid zal plaats vinden tijdens de stadstriathlon Weert op 30
mei. Een dag later zal Oceanus ook
uitkomen op het NK olympische afstand met een Eredivisie team. Ook
eens meetrainen met de jeugd of
de senioren? Kijk dan op www.triathlonaalsmeer.nl voor meer informatie.

minuut Bart de Jong opkomend vrij
voor doel overschoot was het laatste
woord aan Veensche Boys. Een vrije
trap in de 45e minuut van Jos Bouw
werd van de lijn gehaald. In de rebound knalde hij een zeker doelpunt in. In een reflex hield Ray Smidt
de 1-0 vast. Scheidsrechter E.P. Jansen uit Leusden (perfecte match)
vond het na 47 minuten tijd voor de
thee. Het wedstrijdbeeld in de tweede helft kwam overeen met de eerste helft. Uit de draai knalde Calvin
Koster in de 52e minuut net over. Uit
een corner in de 55e minuut werd
debal van Peter Neuvel door Patrick
van Weert van Veensche Boys van
de lijn gehaald. Veensche Boys liet
zich ook niet onbetuigd want het
schot van Paul Prins in de 58e minuut werd door Wesley van Schaik
van de lijn gehaald. Veensche Boys
kwam vaak gevaarlijk door maar de
FC liet zien hoe het wel moest. Vanaf de middenstip sloop Calvin Koster weergaloos met een tussentijdse versnelling langs drie man en liet
de keeper kansloos, 2-0. Aalsmeer
was nu echt los. Na een slimme
pass van Salih Yildiz in de 69e minuut trof Peter Neuvel het zijnet. Na
weer een mooie actie van Salih Yildiz met een perfecte voorzet kopte Calvin Koster in de 72e minuut
de bal in de linkerbovenhoek, 3-0.
Ook Floris Dokkum kreeg een uitgelezen kans om te scoren maar
zijn schot werd gestopt door keeper
Martijn v.d. Grootevheen. Ray Smidt
werd na 77 minuten onder applaus
gewisseld voor Bart Koopstra en
gaat zich nu met het verenigingsleven van FC Aalsmeer bezig houden. Wissel 86e minuut: Tom Doeswijk voor Floris Dokkum. Beide elftallen kregen nog kansen maar de
eindstand bleef 3-0 voor de FC. Het
tweede van FC Aalsmeer (zaterdag)
speelde zich ook vrij van alle zorgen. De bijzonder geslaagde middag werd besloten met barbecue en
het feest voor de gehele selectie FC
Aalsmeer werd nog met enkele uren
verlengd. FC Aalsmeer speelt zaterdag 9 mei uit tegen Odysseus ’91 uit
Utrecht. Locatie Odysseus ’91 sportcentrum Olympus Uppsalalaan 3,
3584 CT Utrecht. Aanvang wedstrijd
14.30 uur.
Jack van Muijden

Trampolinespringers SV
Omnia naar het NK
Aalsmeer - Zondag 26 april was
de laatste plaatsingswedstrijd trampolinespringen van dit seizoen in
sporthal de Hoornse Vaart in Alkmaar. De springers hadden hier de
mogelijkheid zich te plaatsen voor
het NK. De strijd ging tussen de verenigingen SV Omnia 2000, TV Triffis,
TV Veerkracht, SIU, TVIJ, Freestyle
Gymnastic, GTS, GV Sport in Uitvoering, GV Dos, GTH Heiloo, en GTS
Stedebroec. Het publiek heeft weer
genoten van de knappe kunsten.
Er werd zowel individueel als synchroon gesprongen. Spannend was
het wie er genoeg punten behaalde om door te mogen naar het NK.
Springers van Omnia wisten meerdere medailles in de wacht te slepen. Individueel plaatste als jongste
deelneemster Thalissa Wijkstra zich
in de E klasse. In de D klasse plaatsten Sem van Tol, Ian Jonkman, Madelief Wijkstra, Casper Dokter, Ru-

ben Bijenveld, Anne Wessels, Vincent Ligtenberg en Denise Bartling zich. In de C klasse mogen Teun
van der Schilden, Amber Rademaker, Martina van de Linden, Marlies
Kok en Marvin Arendzen naar het
NK. In de B klasse plaatsten Denise Sprangers en Dian van Wieringen
zich voor het NK. En in de A klasse mag Melvin Dokter gaan deelnemen aan het NK. Synchroon hebben
zich geplaatst: Boris Claus en Teun
van der Schilden, Amber Rademaker en Lucinda van der Graaff, Malies Kok en Rowana Moenis, Marvin Arendzen en Max Bijenveld, Puk
Groeneveld en Sabine Boegman,
Casper Dokter en Ruben Bijenveld,
Anne Wessels en Madelief Wijkstra
en Britt en Maud Groeneveld. Het
NK vindt plaats op zaterdag 20 en
zondag 21 juni in Ahoy Rotterdam.
Kaarten hiervoor zijn te bestellen op
de site www.fantasticgymnastics.nl

Coby wint bij
Ouderensoos

is het kaarten gewonnen door Coby
Bouwmeester met 5427 punten, gevolgd door Jan Weij met 5413 punten en Coby van Weerdenburg met
4994 punten. Bij het jokeren was
de hoogste eer deze keer voor Bets
Teunen met 183 punten. Op twee is
Kees van der Meer geëindigd met
283 punten en op drie Gerrit van der
Geest met 318 punten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, tel.
0297-340776.

Kudelstaart, – Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstelling voor onze gezellige kaartmiddag? Kom gerust eens kijken en/of
meespelen. Op donderdag 30 april

