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GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

 Koster
Zondag 15 mei 1e Pinksterdag gesloten

Maandag 16 mei 2e Pinksterdag 12.00 - 18.00 uur open

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekCheck de laatste vacatures op onze vernieuwde site!

Pijnaker Aalsmeer

Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Geen krant?
0251-674433

Vertrokken wethouder Tom Verlaan wordt raadslid

Robbert-Jan van Duijn (CDA) 
kandidaat voor wethouder
Aalsmeer - Witte rook in het ge-
meentehuis afgelopen dinsdag 10 
mei. Het CDA is er uit en heeft ge-
zamenlijk besloten om Robbert-Jan 
van Duijn voor te dragen als kan-
didaat wethouder. Hij volgt hiermee 
voor een periode van twee jaar (ver-
kiezingen in 2018) wethouder Tom 
Verlaan op, die per 1 mei zijn functie 
heeft neergelegd. Verlaan wil graag 
weer het bedrijfsleven in, maar gaf 
aan de politiek te zullen blijven vol-
gen. En dit gaat hij niet vanaf de 
zijlijn doen. Tom Verlaan keert te-
rug als raadslid voor het CDA. Frac-
tievoorzitter wordt Dirk van Wille-
gen, die deze functie al eens eer-
der voor een periode op zich geno-
men heeft. “Een mooie taak”, zegt 
hij zelf. De ambitie hiervoor had hij 
overigens niet, factor tijd, maar ge-
roepen voelde hij zich wel. Van Wil-
legen kan rekenen op hulp van alle 
CDA collega’s, zo benadrukte Ines 
van der Boon tijdens de persconfe-
rentie. Ook de nog jonge wethou-
der in spé Robbert-Jan van Duijn 
kan op steun rekenen van de voltal-
lige fractie en van het huidige col-
lege van burgemeester en wethou-
ders. Het viertal heeft heel positief 
gereageerd op deze keuze van het 
CDA. De eerste besprekingen zijn 
zelfs al geweest. Naar verwachting 
wordt Robbert-Jan in de raadsver-
gadering van donderdag 26 mei ge-
installeerd als wethouder en Tom 
Verlaan als raadslid. 
Robbert-Jan wordt met zijn 28 jaar 
één van de jongste wethouders in 
de Aalsmeerse geschiedenis, maar 
kan toch op veel ervaring bogen. 
Van Duijn is sinds 2010 lid van de 
Aalsmeerse gemeenteraad, was als 

Uitnodiging: 
Afscheid wethoUder tom VerlAAn

Op dinsdag 19 april heeft wethouder Tom Verlaan (CDA) aangekondigd 
dat hij, om persoonlijke redenen, per 1 mei 2016 zijn functie als 
wethouder neerlegt. Graag willen wij Tom bedanken voor zijn collegia-
liteit en waardevolle bijdrage aan het college de afgelopen twee jaar. 

Dit doen wij op dinsdag 24 mei 2016 tijdens zijn afscheidsreceptie. 
Deze vindt plaats van 16.00 tot 18.00 uur in restaurant In de Zotte 
Wilg, Uiterweg 27 te Aalsmeer.
Wij nodigen u van harte uit voor deze receptie.

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer,

gemeentesecretaris,  burgemeester,
mr. F.L. Romkema  J.J. Nobel

Deze actie is geldig van donderdag
 12 mei t/m maandag 16 mei.
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Teveel alcohol, 
rijbewijs kwijt

Aalsmeer - Op zaterdag 7 mei rond 
elf uur in de avond hebben agen-
ten een slingerende snorfi etsster 
tot stoppen gemaand op de Stom-
meerweg. De 28 jarige vrouw uit 
Aalsmeer bleek veel te veel alcohol 
gedronken te hebben. Het adem-
analyseapparaat stokte bij 975 Ugl. 
De Aalsmeerse kreeg een rijverbod 
van veertien uur en haar rijbewijs is 
ingevorderd. De inwoonster zal zich 
moeten verantwoorden bij justitie.

Snorscooter valt om
Op het moment dat de agenten de 
scooterrijdster controleerde, kwam 
een snorscooter hen tegemoet rij-
den met hierop twee personen. Vlak 
voor de politie ging de scooterrijder 
onderuit. Alcohol was de oorzaak 
van de valpartij. De 17 jarige be-
stuurder uit Uithoorn bleek ook te 
diep in het alcoholglaasje gekeken 
te hebben. De jongeman is meege-
nomen naar het bureau in Uithoorn 
voor verdere afhandeling. 

Inbrekers uit 
huis getoeterd

Kudelstaart - Op woensdag 4 mei 
is rond half twaalf in de avond in-
gebroken in een woning aan het 
Stichtse Pad. Rond genoemd tijdstip 
hoorde de bewoner gestommel op 
de benedenverdieping van zijn huis. 
Om de inbrekers te verjagen is een 
scheepstoeter aangezet. Het heeft 
geholpen, de dieven zijn er vandoor 
gegaan en er zijn geen goederen uit 
de woning gestolen. Wel is het hele 
huis doorzocht. De dieven zijn bin-
nen gekomen door via de brieven-
bus het slot van de buitendeur open 
te hengelen. De politie heeft een 
buurtonderzoek gehouden, maar 
vooralsnog heeft dit geen bruikba-
re informatie opgeleverd. 

Teveel alcohol 
en boete betalen

Aalsmeer - Op zondag 8 mei rond 
negen uur in de avond kreeg de po-
litie een melding dat bij het talud bij 
het Ketelhuis een man onwel zou 
zijn geworden en op de weg lag. 
Agenten zijn direct ter plaatse ge-
gaan en troffen een 30 jarige man 
aan zonder vaste woon- of verblijf-
plaats. De man was niet onwel ge-
worden, maar was gevallen omdat 
hij teveel alcohol had gedronken. 
Uit verder onderzoek bleek dat de 
30 jarige gesignaleerd stond van-
wege een bekeuring. Hij moest nog 
een boete betalen van 407 euro. De 
‘schuld’ heeft de man afgelost. 

Velgen en banden 
auto gestolen

Aalsmeer - In de avond of nacht 
van zondag 8 op maandag 9 mei zijn 
vanaf een auto vier banden en vel-
gen gestolen. De Ssang Yong Rex-
ton stond geparkeerd op een terrein 
van horecagelegenheden halver-
wege de Oosteinderweg. De auto is 
door de dieven op tegels gezet. Ook 
is de benzinedop ontvreemd. Moge-
lijk zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.

lijsttrekker van de verkiezingen in 
2014 het boegbeeld van de loka-
le christendemocraten en is sinds 
2014 fractievoorzitter van de groot-
ste partij in de Aalsmeerse politiek. 
Het CDA heeft bewust gekozen voor 
iemand die Aalsmeer en Kudelstaart 
goed kent en thuis is in de lokale 
politiek. “Iemand van buiten af staat 
altijd verder van de inwoners. Een-
wethouder uit de eigen plaats voelt 
zich echt betrokken bij de gemeen-
te”, aldus Hans Démoet, procesbe-
geleider en oud fractievoorzitter van 
het CDA van Zuid-Holland. Dirk van 
Willegen vult aan: “Ook gezien de 
ambtelijke fusie met Amstelveen 
vinden wij het belangrijk om te kie-
zen voor iemand die binding heeft 
met Aalsmeer en weet wat er speelt 
en leeft.”
Robbert-Jan van Duijn ziet het wet-
houderschap als een mooie stap in 
zijn politieke loopbaan: “Ik heb nooit 
een geheim gemaakt van mijn poli-
tieke ambities en wethouder is één 
van die ambities. Dat ik nu die kans 
krijg, vind ik natuurlijk prachtig.” 

Portefeuilles
In principe gaat Robbert-Jan de 
portefeuilles van de afgetreden 
wethouder Tom Verlaan overnemen. 
Onder andere was deze CDA-man 
verantwoordelijk voor Schipholza-
ken, wijkgericht werken en bouw-
projecten. Van Duijn: “Ik vind alle 
portefeuilles interessant, maar na-
tuurlijk gaan we kijken wat het bes-
te bij mij past. Hierover gaan we 
binnen het college praten. De por-

tefeuilles van Tom zijn voor nu ver-
deeld over de burgemeester en de 
drie wethouders.” Van Duijn stapt 
in een andere politieke rol, van 
raadslid naar wethouder, maar is 
zich hier honderd procent van be-
wust. Volgens zijn collega CDA’ers 
heeft hij hiervoor voldoende kwali-
teiten en kennis. Procesbegeleider 
Hans Démoed vult aan: “Natuur-
lijk zal hij ook wel eens op zijn han-
den moeten gaan zitten. Een wet-
houder vervult een bredere func-
tie dan een raadslid.” Robbert-Jan is 
vastberaden de nog komende twee 
jaar open en transparant te werk 
te gaan. “Ik ben heel leergierig en 
heb er veel zin.” Inmiddels zijn ook 
de fracties PACT, AB en VVD op de 
hoogte gebracht van de kandidaat-
stelling. “Ze hebben me al gefelici-
teerd en succes gewenst”, besluit 
de goedlachse politicus, die ove-
rigens in het dagelijkse leven aan 
het afstuderen is voor gemeente-
lijk predikant. Hij staat al regelma-
tig als gastpredikant in de kerk en is 
voornemens ook deze functie te blij-
ven vervullen. Voor de overgebleven 
twintig procent dan, de functie van 
wethouder is namelijk een dienst-
verband van tachtig procent.



Wat is de Top600-aanpak? 
Als we naar criminaliteitscijfers 
kijken, zien we dat in Amsterdam 
en de omliggende gemeenten de 
afgelopen jaren minder misdrij-
ven zijn gepleegd. Maar we zien 
ook dat de criminaliteit geweld-
dadiger wordt, denk bijvoorbeeld 
aan juweliers die met veel geweld 
worden overvallen. Geweldsde-
licten, overvallen, woninginbra-
ken en straatroven zijn misdrij-
ven die een grote impact hebben 
op de samenleving. We noemen 
ze daarom ‘high impact crimes’. 
Voor deze delicten blijkt een rela-
tief kleine groep veelplegers ver-
antwoordelijk te zijn: ongeveer 
600. De aanpak van deze groep, 
de Top600-aanpak, heeft een ho-
ge prioriteit. 
Ongeveer vijf jaar geleden zijn 
we in Amsterdam en de regio-
gemeenten, zoals Uithoorn en 
Aalsmeer, begonnen met de 
Top600-aanpak. Zo’n 40 organi-
saties (zoals politie, gemeenten, 
Jeugdbescherming en het Leger 
des Heils) werken hierbij samen. 
Alle organisaties leveren zoge-
naamde ‘regisseurs’: een regis-
seur heeft één of meerdere per-
sonen uit de Top600 ‘in regie’, en 
stelt voor elk persoon een plan 
van aanpak op. In het plan van 
aanpak weegt de regisseur zorg-
vuldig af welke combinatie van 
maatregelen een bijdrage levert 
om de (vaak jonge) veelpleger van 
het criminele pad te krijgen en te 
houden. De regisseur kan gebruik 
maken van maatregelen op onder 
meer het gebied van opsporen en 

bestraffen, maar bijvoorbeeld ook 
van zorg en hulpverlening. Tot slot 
controleert de regisseur of het 
plan wordt uitgevoerd, houdt hij 
de voortgang bij, en grijpt in als er 
iets niet goed gaat. 
Dat we met zoveel organisaties 
samenwerken, komt voort uit de 
gedachte dat een samenwerking 
tussen verschillende deskundigen 
kan zorgen voor effectievere re-
sultaten. Het gaat ons er namelijk 
niet alleen om dat deze personen 
snel een passende straf krijgen, 
maar ook dat ze niet nog meer 
misdrijven gaan plegen. Met al-
leen de korte klap van een straf 
krijgen we dat niet voor elkaar; 
om crimineel gedrag tegen te 
gaan proberen we met een zorg-
traject de problemen – zoals on-
voldoende sociale controle , ver-
slaving, of een gebrek aan zinvolle 
dagbesteding – bij de wortels aan 
te pakken. Daarnaast helpen we 
het gezin van de pleger om een 
stabiele thuissituatie te creëren, 
zodat broertjes en zusjes van de 
pleger niet ook in de criminaliteit 
terecht komen.
Op deze manier kan de pleger het 
vertrouwen opbouwen om het le-
ven weer op orde te brengen, en 
uiteindelijk uit de Top600 te stro-
men.  
Om maar weer terug te gaan naar 
‘de cijfers’: hoewel de Top600 nog 
niet zo lang loopt, kunnen we 
voorzichtig concluderen dat de 
aanpak zijn vruchten begint af te 
werpen. De totale recidive van de 
Top600 daalde in 2015 met 49%. 

Column 10

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

129e jaargang

oplAgE: 17.950

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. T.H.P. 
Prins. 

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

Z. de Graaf, Katwijk. Organist: F. 
van Santen. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds. G.H. Abma, Gouda. Organist: 
M. Noordam. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomsten 
met dovenvertolking en vertaling 
in Engels. Spreker: Bart Doorn-
weerd. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met br. C. Beu-
mer uit Wormer en 16.30u. met 
ds. J. Trommel.

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

munieviering met N. Kuiper in 
Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eu-
charistieviering m.m.v. Kar-
melkoor. Om 14u. Poolse dienst 
met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
     Zaterdag 17.30u. Avondgebed. 

Zondag 10u. Goddelijke Liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. John 
Vrijhof m.m.v. koor Desire uit 
Hoofddorp.

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

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Zondag 11u. Eucharistieviering 

m.m.v. dames- en herenkoor. 
Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 23 mei 
20u. met drs. Gordon van Veelen.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

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

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

Jan Martijn Abrahamse. 
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag geen dienst.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. met ds. M. Hogenbirk. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. 
 Zondag 10u. dienst met ds. Lies-

bet Geijlvoet. Ook zondags-
school. Collecte: Doopsgezin-
de  Zending. Opvang 0-4 jaar via 
oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. 
 Zondag diensten om 10u. en 

16.30u. 

Zondag 15 mei 

Bijeenkomst OLGA Amstelland
Hoe toegankelijk is het 
openbaar vervoer?
Amstelland - Hoe gebruik je bus of 
tram als je een lichamelijke handi-
cap hebt? Bijvoorbeeld als de bus 
volgend jaar niet meer verder rijdt 
dan station Zuid en je daar op de 
nieuwe Noord Zuid metro moet 
overstappen. En hoe vindt je als 
blinde of slechtziende je weg als 
dit station in de komende jaren ver-
bouwd wordt, en de situatie iedere 
keer weer anders is? En hoe moet 
je als rolstoeler reizen gedurende de 
tijd dat lijn 51 wordt vervangen door 
een bus? Kun je daar wel in? En het 
eventueel verlengen van de tram 
naar Uithoorn. Is dat voor mensen 
met een lichamelijke beperking een 
voordeel, want wat betekent dit voor 
de buslijnen? Het thema toeganke-
lijk openbaar vervoer en alle ontwik-

kelingen in Amstelland staat cen-
traal op een openbare bijeenkomst 
die OLGA organiseert op donderdag 
19 mei vanaf 14.00 uur in het Mid-
denhof aan de Dr. Willem Dreesweg 
155 in Amstelveen Zaal open vanaf 
13.30 uur. Toegang gratis.
Met boeiende presentaties en gast-
sprekers. Over alles wat mensen 
met een beperking willen weten. In-
geleid door wethouder Jeroen Bran-
des van Amstelveen. Met presenta-
ties over het nieuwe station Zuid, de 
Amstelveenlijn en de buslijnen van 
de toekomst. Zie voor het volledige 
programma . www.olga-amstelland.
nl. Voor meer informatie: Overleg Li-
chamelijk Gehandicapten Amstel-
land, telefoon: 020-3453429 en e-
mail: info@olga-amstelland.nl.

Elke donderdag inloopspreekuur
Aalsmeervoorelkaar nu 
in bibliotheek Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf donderdag 12 
mei zal het inloopspreekuur voor 
Aalsmeervoorelkaar (onderdeel van 
de vrijwilligerscentrale Amstelland) 
voortaan plaats vinden in de biblio-
theek Aalsmeer. Van 14.00 tot 16.00 
uur kunnen mensen daar terecht 
met vragen over het doen van vrij-
willigerswerk. Organisatie medewer-
kers zijn welkom en kunnen langs 
komen om een vacature te plaatsen 
en bewoners uit Aalsmeer kunnen 
langskomen om hun hulpvraag op 
de site te plaatsen. “Elkaar vinden, 
maar vooral elkaar helpen is mooi 
en inspirerend. Wij horen regelmatig 
verhalen van mensen die elkaar via 
Aalsmeervoorelkaar gevonden heb-
ben. Wij nodigen iedereen dan ook 
graag uit aan onze tafel in de biblio-
theek zodat we hen kunnen helpen 
bij het vinden van passend vrijwilli-
gerswerk of bij het aanmelden als 

vrijwilliger”, zegt Harmke Visser pro-
jectcoördinator VWC Amstelland en-
thousiast over de aanwezigheid van 
Aalsmeervoorelkaar op de nieuwe 
locatie in bibliotheek Aalsmeer in 
de Marktstraat. Aalsmeervoorelkaar 
is de online marktplaats waar inwo-
ners en organisaties uit Aalsmeer en 
Kudelstaart elkaar kunnen vinden en 
helpen. Bijvoorbeeld met een klusje 
in huis, de boodschappen, vervoer, 
of door samen op stap te gaan. Voor 
één keer of voor langere tijd. Eenma-
lig, iedere week, alles daar tussenin 
én in de buurt. 

Proeverij van 
CoCuisine

Rijsenhout - Op donderdag 19 
mei organiseren Amstelring Thuis-
zorg, Meerwaarde en CoCuisine een 
maaltijd proeverij. Inwoners kunnen 
deze middag kennis maken met 
de verse maaltijden van CoCuisine. 
Kom gezellig langs in Dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat 14 van 
16.00 tot 18.00 uur. De mensen van 
CoCuisine zijn aanwezig en kunnen 
vragen beantwoorden.

Bidden voor vervolgde christenen
Nacht van het Gebed: 
‘Heb je vijanden lief’
Aalsmeer - ‘Heb je vijanden lief’ 
is het thema van de Nacht van Ge-
bed die Open Doors organiseert. 
In de nacht van 27 op 28 mei bid-
den christenen op honderden lo-
caties in Nederland en Vlaanderen 
voor de vervolgde kerk en hun ver-
volgers. Dit jaar staat de organisa-
tie nadrukkelijk stil bij degenen die 
vervolgen. Islamitische Staat, Boko 
Haram, Al-Shabaab, maar ook dic-
tators als Kim Jong-Un van Noord-
Korea en Isaias Afewerki van Eritrea. 
De opdracht van de Here Jezus uit 
Mattheüs 5:43 ‘heb je vijanden lief’ 
is daarbij de inspiratie. Christenen in 
Aalsmeer en Kudelstaart geven ge-
hoor aan die oproep voor gebed. In 
Aalsmeer komen christenen al vele 
jaren bij elkaar om tijdens de Nacht 
van Gebed te bidden. De organisa-
tie Open Doors hoopt dat veel chris-
tenen uit de regio zich aangespro-
ken voelen en op 27/28 mei deel-

nemen aan de Nacht van het Ge-
bed. Iedereen is van harte welkom! 
De nacht wordt georganiseerd door 
diverse samenwerkende kerken 
in Aalsmeer en vindt plaats in de 
Dorpskerk Kanaalstraat 12. De start 
is op vrijdagavond 27 mei om 22.00 
uur en eindigt op zaterdagochtend 
28 mei om 6.00 uur. Er wordt gebe-
den voor christenen uit Irak, Tune-
sië, Eritrea, Soedan, Nigeria, Colom-
bia, India, Noord-Korea, Vietnam. 
Van alle landen is er een kort film-
fragment met bijbehorende gebeds-
punten waar gezamenlijk voor wordt 
gebeden. Tijdens de nacht is er om 
01.30 uur een live-verbinding met 
India. De Nacht van Gebed is een 
initiatief van Open Doors, een or-
ganisatie die vervolgde christenen 
steunt in meer dan vijftig landen. 
Meer informatie over de Nacht van 
Gebed is te vinden op www.nacht-
vangebed.nl. 

Remco Hakkert 
in Aalsmeer

Aalsmeer - Het duurt nog even, 
maar zaterdagavond 12 november 
komt de landelijk bekende zanger 
Remco Hakkert naar Aalsmeer. Sa-
men met het Aalsmeerse koor Cari-
tas geeft hij een concert in de Oos-
terkerk aan de Oosteinderweg .Ver-
dere gegevens zullen spoedig vol-
gen, maar wel goed om alvast in de 
agenda te noteren.

Landelijke campagne voor 
ziekte van Huntington
Aalsmeer - Huntington is een do-
delijke, mensonterende ziekte waar-
tegen geen medicijn bestaat. De 
symptomen lijken op die van ALS, 
Alzheimer en Parkinson ineen. Veel 
patiënten overlijden na een slo-
pende periode van gemiddeld 15 
tot 20 jaar. De Ziekte van Hunting-
ton is nog redelijk onbekend. Toch 
zijn er in Nederland zo’n 1700 pa-
tiënten die aan de ziekte lijden, nog 
eens 8000 gendragers en daarnaast 
nog risicodragers. De ziekte is erfe-
lijk. Heeft een van je ouders de ziek-
te, dan heb je 50% kans dat je de 
ziekte ook hebt. Er bestaat een test, 
maar kans op genezing of een mid-
del om de ziekte te voorkomen, is 
er nog niet. Meestal begint de ziek-
te tussen het 30e en 40e levensjaar. 
Helaas zijn er ook kinderen met de 
Ziekte van Huntington. Het cam-
pagneteam - dat bestaat uit circa 
50 vrijwilligers - wil bereiken dat er 
binnen tien jaar een geneesmiddel 
is. Zij zamelen geld in - het streef-
bedrag is 4 miljoen euro - voor we-
tenschappelijk onder-zoek naar ge-
nezing. Een kernteam van vier vrij-

willigers coördineert de campagnes 
en het beleid van de stichting. De 
meeste vrijwilligers hebben in hun 
directe familiekring te maken met 
de Ziekte van Huntington. Een aan-
tal is gendrager of patiënt. 
Jan Willem Roodbeen is de am-
bassadeur van het campagneteam 
Huntington.
Om voldoende fondsen te werven, 
moet de naamsbekendheid van 
de Ziekte van Huntington vergroot 
worden. Enkele dappere - toekom-
stige - patiënten steken hun nek uit 
en treden naar buiten om de ziekte 
een gezicht te geven. Dat is ook be-
langrijk om de ziekte uit de taboe-
sfeer te halen. Veel patiënten en hun 
families hebben nu nog de neiging 
om in de anonimiteit te blijven. On-
der meer vanwege baangaranties, 
verzekeringen, hypotheken en an-
dere financiële kwesties. 
Op zaterdag 14 mei gaat een lan-
delijke campagne van start. In 
Aalsmeer is Didrik van Bruggen ini-
tiatiefnemer. Kijk voor meer infor-
matie en activiteiten op de website 
www. campagneteamhuntignton.nl.

Koffieochtend in 
Het Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 17 mei 
zijn belangstellenden weer harte-
lijk welkom in Het Lichtbaken aan 
de Aalsmeerderweg in Rijsenhout. 
De gezamenlijke kerken bieden 
een gezellige morgen aan. De koffie 
staat om 10.00 uur klaar. Kerkelijk 
gebonden of niet, iedereen is har-
telijk welkom. Rond half twaalf gaat 

Oost-Inn: Inloop, 
lunch en creatief

Aalsmeer - Woensdag 18 mei is 
er van 9.30 tot 11.30 uur gelegen-
heid voor inloop en ontmoeting on-
der het genot van koffie en thee. 
Van 12.00 tot 13.00 uur kunnen in-
woners bij een overheerlijke lunch 
aanschuiven en van 19.30 tot 21.30 
uur wordt een creatieve avond ge-
houden. Deze keer wordt er gewerkt 
met een fles en touw. Nieuwsgierig? 
Kom en beleef het! Iedereen is har-
telijk welkom bij al deze activiteiten 
in de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

een ieder weer naar huis. Verde-
re informatie bij Klaas Kersloot via 
0297-323774 of bij Gre Tuinstra via 
0297- 331545.

Open Hof 
Keuken: Chinees

Aalsmeer - Op vrijdag 20 mei om 
18.00 uur wordt er weer een maal-
tijd geserveerd in het Baken in de 
Sportlaan 86. Op het menu staan 
Chinees gerechten. De kosten be-
dragen 4.50 euro. Vanaf 17.45 is de 
deur open en de maaltijd eindigt om 

ongeveer 20.00 uur. Het doel van de 
Open Hof Keuken is ontmoeting en 
de gezamenlijke maaltijd is voor ie-
dereen toegankelijk. Opgeven kan 
via email: diaconie@pgaalsmeer.nl 
of telefonisch via het nummer van 
de diaconie 06-41700923 tot zon-
dag 15 mei. Iedereen is van harte 
welkom.
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Muziek/Show
Vrijdag 13 mei:
* Concert Hesston college koor uit 
Amerika in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat vanaf 20u.
Zaterdag 14 mei:
* The Whatts 2.0 live in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21.30u.
* Zanger en gitarist Arthur Ebeling 
met bassist Peer in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.
* The Hucksters live in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer, 22u.
Zondag 15 mei:
* Voorstelling Simone Kleinsma 
in Crown Theater Aalsmeer, Van 
Cleeffkade. Aanvang: 20u.
Maandag 16 mei:
* Stevie Wonder Tribute in The 
Shack, Oude Meer vanaf 16u.
Zaterdag 21 mei:
* Jazzavond met zangeres Deborah 
Carter in cultureel café Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.

Films
12 en 13 mei:
* Romantische fi lm ‘Mother’s Day’ in 
Bioscoop Aalsmeer. Donderdag om 
21u. en vrijdag om 18.45u. Ook dins-
dag 17 mei om 18.45u. en woensdag 
18 mei om 21u.
Zaterdag 14 mei:
* Voorpremière animatiefi lm ‘Angry 
Birds’ (3D) met activiteiten voor kin-
deren bij Bioscoop Aalsmeer, Van 
Cleeffkade vanaf 12.45u. Ook te 
zien zaterdag om 18.45u., zondag 
10.45u. en maandag en woensdag 
om 14.45u.

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

Diversen
Donderdag 12 mei:
* Kaartmiddag voor ouderen in 
Dorpshuis Kudelstaart vanaf 13.30u. 
* Netwerken bij Borrel Aalsmeer in 
Restobar FloraHolland, Legmeerdijk 
313 vanaf 17u.
* Zomerkien Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.

Vrijdag 13 mei:
* Koppelkaarten BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan v/a 20u.
* Spiritueel café in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.
13 tot en met 16 mei:
* Weekaatje voor jeugd op terrein 
FC Aalsmeer, Beethovenlaan. Zon-
dag familieleden welkom 15 tot 17u.
Zaterdag 14 mei:
* Nationale molendag. De Leeuw op 
Molenplein open 9 tot 16u. Stom-
meermolen, Molenvliet 9 tot 18u.
* Verkoop producten uit Israel in het 
Baken, Sportlaan 86 van 13 tot 16u.
Dinsdag 17 mei:
* Koffi eochtend in het Lichtbaken, 
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
* Kaartavond Ons Genoegen in OTT, 
Hortensialaan vanaf 19.30u.
* Dartsavond in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 18 mei:
* Inloop bij Oost-Inn van 9.30 tot 
11.30u., lunch 12 tot 13u. en creatie-
ve avond 19.30 tot 21.30u. In De Mi-
kado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Vrijdag 20 mei:
* Open Hof Keuken in het Baken, 
Sportlaan 86 van 18 tot 20u.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 21 mei:
* Veiligheidsdag in Aalsmeer met 
activiteiten, demonstraties en spel-
letjes van brandweer, politie en am-
bulance in en rond kazerne aan 
Zwarteweg 77 van 10 tot 16u.
* Meiden voetbal promotiedag bij 
RKDES aan Wim Kandreef, Ku-
delstaart van 10 tot 15u. Voor 6 tot 
17 jarigen.
Zondag 22 mei:
* Kunst in tuin Wilgenlaan 20b van 
Annelien Dekker en Bob van den 
Heuvel van 11 tot 17u.
* Fietstoertocht voor De Lotusbloem. 
Start bij Lotusbloem in Apollostraat 
55 tussen 8.30 en 12u. 
Zaterdag 28 mei:
* Trampolineinstuif voor jeugd in 
Proosdijhal Kudelstaart, 13 tot 16u.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Donderdag 12 mei:
* Gezamenlijk vergadering commis-
sies Maatschappij en Bestuur en 
Ruimte en Economie in gemeente-
huis vanaf 20u.
Zaterdag 14 mei:
* Griekenland correspondente Con-
ny Keessen bij Boekhuis Aalsmeer, 
Zijdstraat vanaf 15u.
* Lezing ‘Van Fort naar vliegveld 
Schiphol’ bij De Vliegende Hollan-
der in Dorpshuis Kudelstaart, 14u.
Woensdag 17 mei:
* ‘Sermoen van Jeroen’ van Merwijk 
bij Doopsgezinde Gemeente, Zijd-
straat vanaf 20u.
Dinsdag 24 mei:
* Lezing Hans Wulffraat over ‘Ko-
ninkrijk van Hoop’ in Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 20u. Ook 31 mei.
Donderdag 26 mei:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis met installatie nieuwe 
wethouder en raadslid vanaf 20u.

‘Mother’s Day’ in Bioscoop
Aalsmeer - Na Valentine’s Day en 
New Year’s Eve is het tijd voor een 
avondje romantiek rond de moeder 
aller feestdagen; Mother’s Day! Be-
leef de meest uiteenlopende Moe-
derdag-avonturen met de all-star 
cast. Jesse (Kate Hudson) moet 
eerst een ruzie met haar moeder 
uitpraten, de geadopteerde Kris-
tin (Britt Robertson) arrangeert een 
ontmoeting met haar echte moeder, 
Miranda (Julia Roberts) beleeft haar 
eerste Moederdag en Sandy (Jenni-
fer Aniston) moet haar kids op Moe-
derdag delen met hun nieuwe stief-
moeder Tina (Shay Mitchell). De ene 
situatie is nog herkenbaarder en 

grappiger dan de ander, overgoten 
met een fl inke dosis (moeder)lief-
de! Gemist op Moederdag in Bios-
coop Aalsmeer? De komende dagen 
wordt de mogelijkheid geboden om 
alsnog te gaan genieten van 117 mi-
nuten romantiek. Donderdag 12 mei 
om 21.00 uur, vrijdag 13 en dinsdag 
17 mei om 18.45 uur en woensdag 
18 mei om 21.00 uur. 
Kaarten reserveren kan via 0297-
753700 of via bioscoop@studios-
aalsmeer.nl en zijn (voor aanvang) 
te koop bij de biosbar in Studio’s 
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade. 
Kijk op de website voor het comple-
te fi lmprogramma. 

Editie zes: Vocals for Locals
Plas Pop gaat gewoon door!
Aalsmeer - Ondanks donkerzwarte 
berichten, ondanks negatieve spier-
alen en ondanks moeizame onder-
handelingen, bleven de Dippers 
steeds positief denken. Dit heeft 
geresulteerd in handhaving van de 
Aalsmeerse spreuk: Retine quod 
habes. En dat gaan de heren dus 
ook doen, behouden wat Aalsmeer 
heeft: Plas Pop. Noteer vrijdag 2 ju-
li in de agenda! Het evenement Plas 
Pop is erop gericht om Aalsmeerse 
inwoners en hun vrienden te laten 
genieten van theater, muziek en ge-
zelligheid op het water. En dat alles 
op een manier die weinig tot niets 
kost! En dat kan alleen door de ge-
weldige inzet van een aantal vrijwil-
ligers en bedrijven en door een aan-
tal sponsors (in pecunia en natu-
ra). Het is ook bedoeld om eens op 
een andere manier gebruik te ma-
ken van of kennis te maken met de 
enorme mogelijkheden die de West-
einderplassen bieden. Het meest 
passende woord is misschien wel: 
Sfeer! De unieke Plas Pop-sfeer ont-
staat vanuit het idee dat vele men-
sen, hoe verschillend zij ook zijn, op 
het water vaak anders, vriendelijker, 
relaxter zijn dan in het dagelijks le-
ven. Op het water groeten de mees-
te mensen elkaar nog. Nu wordt 
daarbovenop nog de kans geboden 
om elkaar ook nog eens te spreken. 
Liggend, zittend, keuvelend, in je ei-
gen boot of die van een ander. Pick-
nickmandje mee en wat is er niet 
mooier als je er ook nog een stuk-
je muziek, kunst of theater gratis bij 
krijgt? 
Het concept is al een aantal jaren 
onveranderd. Op een aantal ver-
schillende locaties starten op de-
zelfde tijdstippen een aantal acts. 
Zij zullen elk drie optredens verzor-
gen. Het eerste optreden start om 
20.30 uur, het tweede om 21.30 uur 
en het laatste optreden om 22.30 

uur. De optredens duren 30 minu-
ten, daarna heeft iedere schipper 
ruim de tijd (30 minuten) om naar 
de volgende plek te varen (geen 
haast, tijd genoeg). 
De Plaspopavond wordt gezamen-
lijk afgesloten vanaf 23.15 uur. Die 
slotact is dit jaar in handen van 
een veelbelovende nieuwe band 
waarin een aantal gerenommeer-
de Aalsmeerse muzikale alleskun-
ners tezamen de sterren aan de he-
mel spelen. De Remband, die moet 
u gehoord hebben. Neem de aan-
stekers en de zakdoeken maar mee, 
en smeer alvast de kelen!!
De locaties houden de Dippers nog 
even geheim, wel willen zij alvast de 
namen van de deelnemende acts 
onthullen, zodat u met uw vrien-
den kunt afspreken welke act u ze-
ker wilt gaan beluisteren. En mocht 
u fan zijn van een bepaalde band, 
kunt u rustig twee keer luisteren 
bij dezelfde act, de veranderende 
lichtomstandigheden zorgen ervoor 
dat de sfeer van een optreden ge-
heel anders is ondanks het feit dat 
de nummers die gespeeld worden 
misschien dezelfde zijn
Plaspop editie zes biedt wederom 
voor elk wat wils met deelname van 
een smartlappenkoor, band ‘Dazz-
le’ die trakteert op bekende covers 
uit de jaren zestig tot nu, band ‘Ri-
verstones’ met pakkende, eigenge-
reide muziek en ‘Men Unplugged’ 
met rauwe en emotievolle blues.
In een later stadium volgen de loca-
ties waar de verschillende artiesten 
optreden op een bepaalde site. Op 
diezelfde site zal ook een download-
baar kaartje worden geplaatst. 
Zoekt u alvast de mensen uit waar-
mee u de boot in wilt. Zoek de 
plas(pop)-emmer, tevens blusem-
mer alvast maar op. En hou vrijdag 
2 juli vrij. Noteer in de agenda: Plas 
Pop 2016: Vocals for Locals.

The Whatts 2.0 in Joppe
Aalsmeer - Zaterdagavond 14 mei 
vanaf 21.30 uur zullen The Whatts 
2.0 een spetterend optreden geven 
in cafe Joppe in de Weteringstraat. 
De Aalsmeerse band The Whatts is 
al sinds 1977 een begrip in Aalsmeer 
en omstreken.
Bassist George van Es, gitarist An-
dré Alderden en drummer Peter 
Geleijn (de Whattsies van het eer-
ste uur) zijn in 2012 - naar aanlei-
ding van een muzikale reünie - ver-
sterkt met gitarist Bob Enthoven en 
sindsdien spelen de mannen weer 
de pannen van het dak met hun 
Whatts versie 2.0. In 2014 werden 
The Whatts benoemd tot origine-
le Pubrockband, een typering waar 
de mannen goed mee kunnen leven. 
The Whatts is een echt live band en 

de mannen weten met hun enthou-
siasme hun publiek vanaf het podi-
um altijd uiterst te vermaken. De stijl 
van de band kenmerkt zich al vanaf 
het eerste uur met supersnelle rock 
dat wordt afgewisseld met stam-
pende blues-klassiekers. 
Naast eigen werk worden tegen-
woordig ook bekende en minder 
bekende hits door de mannen ge-
heel op hun eigen wijze ‘gewhatt-
soneerd’ (dat wil zeggen omgezet 
in de kenmerkende Whatts-stijl). Al 
menig verrassend nummer is daar-
door nu ook op de setlijst terecht 
gekomen.
Het optreden van The Whatts 2.0 
zaterdagavond is natuurlijk geheel 
gratis te bezoeken in Joppe in het 
Centrum.

Jeugdige bezoekers met de prinsessen van Princessia.

Succesvolle afsluiting jubileumseizoen

Laatste voorstellingen in 
Crown Theater Aalsmeer
Aalsmeer - Vorige week was het 
een zeer succesvolle afsluiting van 
het jubileumseizoen van Crown 
Theater Aalsmeer; Op dinsdag wa-
ren de meeste bezoekertjes ver-
kleed als prachtige prinsen en prin-
sessen bij de kindervoorstelling 
Princessia, op Bevrijdingsdag zat de 
zaal bomvol ouderen die genoten 
van het theaterbevrijdingsconcert 
Yes, we meet Again. Iedereen zong 
mee met Trees, heeft een Canadees 
en nog meer herkenbare melodieën. 
De Koos Mark Bigband verzorg-
de heerlijke muziek, Mariska van 
Kolck zong samen met Jasper Taco-
nis prachtige nummers, de Triolet-
tes brachten vertier met liedjes a la 
The Andrew Sisters, er werd ener-
giek gedanst door zes dansers en 
de presentatie was in handen van 
Rianne Middelkoop, die dat fantas-
tisch deed. Zondag was het de beurt 
aan de swingende soulshow Mo-

town die, ondanks de hoge zomer-
temperaturen, goed werd bezocht. 
Drie zangers, één zangeres en de 
vijfkoppige band kreeg het publiek 
van de stoelen met hun spetteren-
de optreden. 
Zelfs in de pianobar was het na af-
loop nog een tijd gezellig vanwege 
een fi jne toegift van de Aalsmeer-
se zangeres Lynn van de Polder met 
haar vader John op gitaar. 

Zondagavond Simone!
Aankomende zondag 15 mei zal het 
Crown Theater echter zijn allerlaats-
te voorstelling van het seizoen op de 
planken zetten; Simone Kleinsma 
komt haar uitgestelde theatervoor-
stelling doen. En er zijn nog slechts 
een paar kaarten te koop. Kijk op 
www.crowntheateraalsmeer.nl. De 
voorstelling in de studio’s aan de 
Van Cleeffkade begint om 20.00 uur.
Door Miranda Gommans 

Dansers op klanken van de Koos Mark Big band. Foto: Mirjam van den Berg.

Zangers en zangeres van Soul of Motown met marketingmedewerkers Hans 
Bussher en Miranda Gommans.

Hucksters en tribute Stevie 
Wonder in The Shack
Oude Meer - Ook in het Pinkster-
weekend kunnen de liefhebbers van 
livemuziek hun muzikale hart weer 
ophalen in The Shack. Zaterdag-
avond 14 mei staat het podium ge-
vuld met de mannen van Hucksters 
en op de tweede Pinksterdag wordt 
het genieten van een waanzinnige 
zevenkoppige band in een eerbe-
toon aan Stevie Wonder. Hucksters 
zijn inmiddels niet meer weg te den-
ken uit The Shack. Deze band be-
hoort al jaren tot het muzikale meu-
bilair. Iedere keer als deze man-
nen het podium betreden gaat het 
dak er volledig af. Het is gewoon ál-
tijd feest! De setlist wordt groten-
deels samengesteld uit songs die 
niet meer weg zijn te denken uit de 
rockgeschiedenis. Daarnaast wordt 
het repertoire continue aangevuld 
met recentere rocksongs van jon-
gere bands waarmee de muziek ook 
actueel wordt gehouden. The Shack 
kan je verzekeren dat het een dam-
pende zaterdagavond gaat worden 
vol met de allerbeste rock-covers uit 
de jaren zeventig tot nu. Hans Mil-
lenaar: zang, elektrische en akoes-
tische gitaar, mondharmonica. Ed 
van der Linden: basgitaar en zang. 
Ron Schalkwijk: drums en zang. Mi-
chael Hoogervorst: lead gitaar en 
zang. Remco Millenaar: lead gitaar 
en zang. 

Superstition
Ook mooi gaat het worden op 

maandag 16 mei, tweede Pinkster-
dag! Een band bestaande uit maar 
liefst zeven muzikale toppers nemen 
een duik in het prachtige repertoi-
re van niemand minder dan Ste-
vie Wonder. Stevie Wonder, compo-
nist van talloze prachtige songs als 
Superstition, I Wish, Master Blaster, 
Higher Ground, Sir Duke, maar ook 
een briljant zanger met een prach-
tig eigen stemgeluid. Een underco-
versessie neerzetten van deze ar-
tiest van wereldformaat is dan ook 
een pittige uitdaging, maar deze 
muzikanten zijn er in geslaagd om 
die geniale muziek van Stevie Won-
der meer dan voortreffelijk neer te 
zetten! Frontman Airto (fi nalist van 
beste sing- en songwriter van Ne-
derland) is een fenomenale zanger 
en iedereen zal overdonderd zijn bij 
het horen van zijn stem, die krank-
zinnig veel op die van Stevie lijkt! 
Naast Airto bestaat deze band uit 
Bas Schouten: gitaar, Alexander 
Klement: keys, Tim de Wijk: drums, 
Jens Tanger: bas, Jan Willem te Kief-
te: trompet en Rick Hulsebosch op 
de sax! The Shack is op zaterdag 
14 mei vanaf 20.00 uur open, aan-
vang Hucksters is om 22.00 uur, en-
tree 5 euro. Maandag 16 mei, twee-
de Pinksterdag is The Shack open 
om 15.00 uur, aanvang Stevie Won-
der undercover om 16.00 uur en de 
entree is 8 euro. Voor alle info: www.
the-shack.info. Adres: Schipholdijk 
253b in Oude Meer. 

Zaterdag rhythm, blues en rock ‘n roll

Arthur Ebeling in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdagavond 14 mei 
komen Arthur Ebeling en Peer Was-
senaar optreden in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat. Wie 
kent ‘m niet, Arthur Ebeling. Neder-
lands ultieme rhythm en blues gi-
tarist. Arthur’s faam is groot als het 
gaat om zijn techniek en de liefde 
voor zijn Gretsch gitaar. Zijn muziek 
kan het beste omschreven worden 
als een mix tussen rhythm en blues, 
rock ’n roll, country blues en dat al-
les in een jazzy saus. Hij deelt de 
soul van Ray Charles met de rauw-
heid van Tom Waits en de rock ’n 
roll van Eddie Cochran. Zijn num-
mers klinken bekend en liggen goed 
in het gehoor met onconventionele 
teksten. Arthur heeft diverse keren 
in Aalsmeer en in Bacchus opgetre-
den. De laatste keer in Bacchus was 
met Koninginnedag in 2005 dus het 
werd wel weer eens tijd! Bacchus 
gaat zaterdag open om 21.00 uur, 
start optreden rond 21.30 uur. Toe-
gang: Uw gift
Alvast noteren in de agenda: Vol-

gende week zaterdag 21 mei pre-
senteert KCA een swingende jazz-
avond met een optreden van het 
Deborah Carter Quartet in Bac-
chus Elke keer dat deze zangeres 
optreedt, laat zij een nieuwe fase in 
haar muzikale ontwikkeling horen 
met haar partner en vaste begelei-
der Mark Zandveld. Vanaf 21.30 uur.

Spiritueel Café
Een dag eerder, vrijdagavond 13 
mei, wordt Bacchus omgetoverd 
tot Spiritueel Café met thema Yin 
& Yang. Martin Spaargaren ver-
telt aan hand van traditionele Chi-
nese geneeskunde hoe yin en yang 
in elkaar steekt. Martin is opgeleid 
aan het Opleidingsinstituut Ooster-
se Geneeswijzen in Rotterdam en 
heeft jarenlang een shiatsu-massa-
gepraktijk gehad. Handleiding voor 
de avond is een tekst van Meester 
Lao uit circa 550 voor Christus. Het 
Spiritueel Café begint om 21:00 uur, 
zaal open vanaf 20.30 uur en de toe-
gang bedraagt 5 euro per persoon. 

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Nieuw:

AAnbieding: tip:

Akoestische gitaar-
versterkers 'Stagg'

vanaf € 90,30

Mondharmonica
voor kinderen

(div. kleuren) € 5,50

Western 'Cort'
€ 220,-

Bas 'Challenge'
(rood) € 175,-

Koopje:





Officiële Mededelingen
12 mei 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gewijzigde Openingstijden geMeentehuis 

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

inzamelen afval
Op www.afvalkalender.meerlander.nl 
staan de gewijzigde inzameldagen.

vOOrneMen OpschOrten BijhOuding 
persOOnslijst

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten met de aanduiding “Land On-
bekend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) 
niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de 
Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer 
staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

de Moor W. 14-04-1930 04-05-2016
Fles J.C. 10-07-1957 04-05-2016

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om 
tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te 
komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben 
ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare 
beslissing.

aanvragen OMgevingsvergunningen 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-

ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
-  Stommeerweg nabij 69, 1431ET (Z-2016/024715), het 

oprichten van 4 woningen
-  Aalsmeerderweg 83a, 1432 CH (Z-2016/024693), het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. Schipholparkeren
-  Lakenblekerstraat 26, 1431 GG (Z-2016/024776), het uit-

breiden van een productiehal
-  Schinkeldijkje 20, 1432CE (Z-2016/024982), het oprich-

ten van een woonhuis
-  Wim Kan Dreef 4, 1433HM (Z-2016/024958), het plaat-

sen van een lichtinstallatie
-  Bellefleurstraat 5, 1432 LJ (Z-2016/024937), het plaat-

sen van een dakkapel zowel de voor- als achterzijde op 
de 2e verdieping.

-  Uiterweg recreatieperceel(H2852) (Z-2016/025522), het 
gedeeltelijk vervangen van een hijsinstallatie

OMgevingsvergunning, prOcedure afgeBrOken 
(ingetrOkken)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
-  Nabij Aalsmeerderweg 376, 1432EE (Z-2016/020585), 

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

- Aalsmeerderweg 376-378, 1432EE (Z-2016/024232) het 
oprichten van een woonhuis en het aanleggen van een 
in- en uitrit

OMgevingsvergunningen, 
vergunning geweigerd

Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Oosteinderweg 129a, 1432 AH (Z-2016005530) het af-

wijken van het bestemmingsplan t.b.v. het legaliseren 
gebruik burgerwoning

verleende OMgevingsvergunningen, 
reguliere prOcedure *

Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Stommeerkade 23, 1431EJ (Z-2016/014818), het oprich-

ten van een bed en breakfast
-  Uiterweg 417a, 1431AM (Z-2016-011176), het plaatsen 

van een bovengrondse tank

Meldingen Ontvangen
-  Graaf Willemlaan 32, 1433HN (Z-2016/024354), het ver-

wijderen van asbesthoudende materialen uit een muta-
tiewoning

-  Lakenblekerstraat 49a, 1431GE (Z-2016/024432), mel-
ding activiteitenbesluit t.b.v. het opslaan van gasflessen 
met LPG voor consumentenverkoop

-  Monteverdilaantje 18, 1431ZJ (Z-2016/024921), het ver-
wijderen van asbesthoudende materialen uit een muta-
tiewoning

Meldingen akkOOrd
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk. 
-  Julianalaan 86, 1432HX (Z-2016/021321), het verwijde-

ren van asbesthoudende materialen uit een mutatiewo-
ning

-  Graaf Willemlaan 32, 1433HN (Z-2016/024354), het ver-
wijderen van asbesthoudende materialen uit een muta-
tiewoning

-  Legmeerdijk 327F, 1431GB (Z-2016/021638), melding 
activiteitenbesluit t.b.v. het opstarten van een inrichting

-  Legmeerdijk 327D, 1431GB (Z-2016/021439), melding 
activiteitenbesluit t.b.v. het opstarten van een inrichting

eveneMenten
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 

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

Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

Openingstijden Balie BOuwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinfOrMatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informa-
tie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder 
de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de 
wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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

afspraken BurgeMeester en wethOuders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretari-
aat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar 
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: 
tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.
aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in de cOMMissievergadering 
Over een geagendeerd Onderwerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

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

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

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

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

vOOr Meer infOrMatie: www.aalsMeer.nl

www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

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

ter inzage
t/m 26-05-16 Aanvraag omgevingsvergunning, ontwerp-

besluit weigering omgevingsvergunning en 
de ruimtelijke onderwijking in afwijking van 
het bestemmingsplan Stommeer, Berkenlaan 
naast huisnummer 26

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

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

Overige lOketten en infOrMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

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

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

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

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

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

wet algeMene Bepalingen OMgevingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur 
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis 
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van 
de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar 
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Bijeenkomst op woensdag 18 mei
Maag, darm en leverziekten 
onder de loep in Ziekenhuis
Amstelveen - Op woensdag 18 mei 
organiseert Stichting Vrienden van 
Ziekenhuis Amstelland een voor-
lichtingsavond in samenwerking 
met de Maag- darm en leverartsen 
van het ziekenhuis. Maag- darm- en 
leverziekten staan vooral in de be-
langstelling sinds in 2014 het lan-
delijk onderzoek ter opsporing van 
darmkanker is gestart. Specialis-
ten in dit vakgebied houden zich 
naast darmkanker ook bezig met 
de preventie van andere ziekten zo-
als slokdarmkanker en met de di-

Initiatief Rotary Aalsmeer-Uithoorn
Bosmobielen klaar voor 
rondritten met ouderen
Aalsmeer - Lente in  het Amster-
damse Bos. Dus de Bosmobielen 
zijn uit de winterstalling gehaald, 
waar ze volledig zijn vernieuwd. 
Ze staan nu weer klaar om oude-
ren die minder goed ter been zijn 
toch te laten genieten van alle kleu-
ren groen in het bos. Een rit met de 
vijfpersoons elektrische voertuig-
jes kost 10 euro per persoon. Maar 
daar zit dan behalve de middagvul-
lende ontdekkingstour door het bos 
ook een kopje koffie en appelge-
bak bij in Pannenkoekenboerderij 
Meerzicht. De ritten vinden nu voor 
het zevende jaar plaats van mei tot 
en met september. Maandag, don-
derdag en vrijdag zijn gereserveerd 
voor senioren en hulpbehoevenden 
uit zorginstellingen in de gemeen-
ten rondom het Amsterdamse Bos, 

zoals Aalsmeer. Deze ritten kunnen 
door zorginstellingen zelf direct via 
de website www.bosmobiel.nl wor-
den geboekt. Individuele Aalsmeer-
se ouderen die minder goed ter been 
zijn, kunnen voor een rit op dinsdag 
en woensdag boeken. Dat kan via 
het Amsterdams Bos: www.amster-
damsebos.nl/deboswinkel. Ze kun-
nen ook op werkdagen (behalve 
maandag) bellen naar de Boswin-
kel: 020-5456100. Mailen kan ook, 
naar: deboswinkel@amsterdam.nl. 
Nadat een boeking is gemaakt kan 
op de dag van de rit bij de kassa van 
De Boswinkel het plaatsbewijs te-
gen betaling van 10 euro worden 
opgehaald. Deze individuele ritten 
van dinsdag en woensdag worden 
bemand door een team van twaalf 
vrijwilligers van de Stichting Bos-

mobiel (Free Riders). Vertrek is van-
af de Boswinkel aan de Bosbaan-
weg 5, tussen Bosbaan en Amstel-
veen. Start is om 13.30 uur en de 
middag en de rit duurt tot onge-
veer 16.00 uur. Omdat er twee Bos-
mobielen beschikbaar zijn, kunnen 
groepjes tot tien personen er ge-
bruik van maken. Zo’n ‘elektrische 
boswandeling’ wordt zowel door se-
nioren als chauffeurs als gezellig er-
varen. Wie het leuk lijkt dit team als 

chauffeur te versterken, kan zich 
opgeven bij de Stichting Bosmobiel, 
via het contactformulier op www.
bosmobiel.nl. Deze stichting is een 
initiatief van Rotary Aalsmeer-Uit-
hoorn die er in 2009 voor heeft ge-
zorgd dat de twee voertuigen kon-
den worden aangeschaft. De exploi-
tatie wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Gemeente Amsterdam/Am-
sterdamse Bos en sponsors. In de 
afgelopen jaren hebben bij elkaar 

zo’n 3.800 senioren een rit gemaakt 
met een Bosmobiel. Daarvan 2.400 
via zorginstellingen en 1.400 indivi-
duele minder goed ter been zijnde 
ouderen.

agnostiek en behandeling van veel 
voorkomende aandoeningen zoals 
maagziekten, prikkelbaar darmsyn-
droom, chronische ontstekingsziek-
ten van de darm, glutenallergie en 
ziekten van de lever, gal en alvlees-
klier. Maag- darm- en leverartsen 
Maarten Tushuizen en Leslie Noach 
zullen ingaan op het bevolkingson-
derzoek naar darmkanker en uitleg 
geven over onderzoeken die wor-
den verricht om een aantal veel 
voorkomende ziekten en klachten 
op hun vakgebied te behandelen. 
Inloop is om 19.00 uur met koffie 
en het programma begint om 19.30 
uur. Locatie Ziekenhuis Amstelland, 
Ontmoetingsruimtes. Belangstellen-
den kunnen zich opgeven voor deze 
bijeenkomst op de website van Zie-
kenhuis Amstelland.
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Bij de Propeller in de Schweitzerstraat stonden vele Kudelstaarters van jong 
tot oud stil bij de slachtoffers van alle oorlogen op 4 mei. Ze werden welkom 
geheten door Jaap Overbeek, voorzitter van de Dorpsraad. Ook deze herden-
king werd bijgewoond door veteranen. Er werden gedichten voorgedragen 
door kinderen van de drie basisscholen. De muziek werd verzorgd door mu-
ziekvereniging Flora. Op 4 juni wordt overigens voor het eerst in Aalsmeer een 
veteranendag georganiseerd. Foto: www.kicksfotos.nl

Nationale herdenking in Aalsmeer
Burgemeester Nobel: “Onze 
vrijheid is een groot goed”
Aalsmeer - Op drie locaties in de 
gemeente vonden Nationale Her-
denkingsbijeenkomsten plaats op 
woensdagavond 4 mei. Zowel bij de 
Propeller in Kudelstaart, de Hell’s 
Fury in Oosteinde en op het Raad-
huisplein kwamen veel mensen, van 
alle leeftijden, om de gevallenen in 
oorlogen te eren en te herdenken. 
Bij alle locaties waren op uitnodi-
ging van de gemeente veteranen 
aanwezig. Rond de gedenksteen in 
het gemeentehuis vond een mooie 
en respectvolle plechtigheid plaats. 
Burgemeester Nobel hield een toe-
spraak tijdens de nationale Herden-
king op 4 mei voor het gemeente-
huis. “Vandaag gedenken wij met 
elkaar onze oorlogsslachtoffers. Al-
le mensen die in de Tweede We-
reldoorlog, in Europa en Azië, om-

kwamen of hun leven gaven voor 
de vrijheid en veiligheid van an-
deren. We gedenken ook de men-
sen die stierven tijdens oorlogssi-
tuaties nadien of tijdens vredes-
missies waaraan Nederland deel-
nam. Dit jaar hebben wij Aalsmeer-
se veteranen uitgenodigd om bij de-
ze plechtigheid aanwezig te zijn. Het 
aantal mensen dat de oorlog heeft 
meegemaakt wordt steeds kleiner. 
Zo overleed op 3 april Jules Schel-
vis uit Amstelveen. Schelvis was 
een van de weinige overlevenden 
van vernietigingskamp Sobibor en 
een van de laatsten die kon vertel-
len over de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog en de ver-
volging van de joden. Pas op late-
re leeftijd besloot hij zijn verhaal 
te vertellen. ‘In de hoop dat wij de 

Veteranen vragen om meer tolerantie

Ruime belangstelling voor 
herdenking in Oosteinde 
Aalsmeer - Ook dit jaar vond weer, 
onder ruime belangstelling van ve-
le omwonenden, in Oosteinde de 
Dodenherdenking plaats. Peggy 
Moespot, die op verzoek van het 
Wijkbestuur Oosteinde de organisa-
tie op zich had genomen, had een 
mooi programma samengesteld met 
ruimte voor veteranen én jongeren, 
onder begeleiding van het koor Con 
Amore. 
Linda Olman van het Wijkbestuur 
Oosteinde heette de aanwezigen 
van harte welkom. Zij gaf hierna 
oorlogsveteraan Johan van de Cool-
wijk Sr. – die samen met veteraan 
Dirk Stevens aanwezig was - de ge-
legenheid een oproep te doen voor 
meer begrip en respect voor al die-
genen, die ook nú nog elders op de 
wereld onze vrijheid aan het bewa-
ken zijn. Van de Coolwijk riep op tot 
meer tolerantie ten aanzien van al 

diegenen, die vanwege oorlogsdrei-
ging of -geweld hun huis en haard 
moeten verlaten. Indrukwekkend 
detail was de aanwezigheid van zijn 
zoon Johan Jr., die als marinier uit-
gezonden is geweest in Irak (op de 
foto geflankeerd door Martijn Piet, 
als marinier uitgezonden in Soma-
lië). Hierna volgden de gedichten 
van Noa van de Meer (9), Julian van 
de Wielen (11) en Roos Laning (12) 
die een welverdiend applaus kre-
gen. Na de toespraak van raadslid 
Rik Rolleman verzorgde trompettist 
Wouter Bossen om 20.00 uur pre-
cies het Taptoe-signaal, waarna de 
aanwezigen twee minuten stil hiel-
den. Vanuit het Wijkbestuur, de ge-
meente en de veteranen werd ver-
volgens een krans gelegd als mooi 
slot van een serene, en ook wat 
minder formele herdenkingsbijeen-
komst. 

verhalen doorgeven aan onze kin-
deren en niet zullen vergeten‘, zo-
als hij zelf zei. We moeten de oor-
log als waarschuwing in herinne-
ring houden. Het geeft te denken 
dat niemand de Joden heeft kun-
nen vrijwaren van hun ondergang. 
Onbegrijpelijk dat een bezettende 
macht, ongehinderd in staat bleek 
om burgers ver van huis massaal de 
dood in te jagen. Nu zien we weer 
dat tegen alle internationale con-
venties in mensenrechten op grote 
schaal geschonden worden. Op dit 
moment zijn zestig miljoen mensen 
op de vlucht voor geweld, vervol-
ging en oorlog. De helft van hen is 
nog geen achttien jaar oud. We zien 
er vrijwel dagelijks de beelden van 
op de televisie: lange rijen mensen 
voor dichte grensovergangen, over-
volle vluchtelingenkampen. De hui-
dige vluchtelingencrisis roept herin-
neringen op aan de vooravond van 
de Tweede Wereldoorlog, toen jood-
se vluchtelingen in veel landen op 
dichte grenzen stuitten. Ze werden 
teruggestuurd naar Duitsland waar 
hen een ramp te wachten stond. Is 
hun vrijheid en recht op een mens-
waardig leven ook onze zorg of ge-
ven wij alleen om onze eigen vrij-
heid? Om antwoorden te vinden op 
dit soort lastige vragen moeten we 
blijven kijken naar ons verleden. Als 
we daar één ding van kunnen le-
ren, is dat strengere regels en ho-
gere hekken meestal niet de oplos-
sing zijn. Naast die enorme vluch-
telingenstroom worden we in Euro-
pa geconfronteerd met terreur en 
geweld, waar gewone burgers het 
slachtoffer van worden. De afschu-
welijke aanslagen, dichtbij in Parijs 
en Brussel, maar ook in andere lan-
den, zoals Turkije, Tunesië en Egyp-
te liggen vers in ons geheugen. Nu 
onze vrije samenleving niet meer zo 
vanzelfsprekend lijkt, komt het er op 
aan om te laten zien waar we samen 
voor staan. Juist nu onze vrijheid op 
de proef wordt gesteld, moeten we 
haar steviger omarmen. Onze vrije 
samenleving van nu vereist moed. 
Moed om elkaar te blijven respecte-
ren, naar elkaar te blijven luisteren 
en samen een weg te vinden in de-
ze turbulente tijd. Nu moeten we la-
ten zien dat we waarde hechten aan 
onze vrijheid en democratie en niet 
bang zijn. Onze vrijheid is een groot 
goed. Voor die vrijheid is hard ge-
vochten en zijn veel offers gebracht. 
Dat verhaal moeten wij blijven ver-
tellen!”

Gedichten leerlingen
Voor de twee minuten stilte voor alle 
slachtoffers werden gedichten voor-
gelezen door leerlingen van de Jo-

zefschool, onder andere het mooie 
gedicht van Maik en Finn:

Hitler is stom, maar dat wisten we 
al. Overal in Europa hoor je geknal. 
Kogels in de ruiten, bloed op straat. 
Het is oorlog, die nergens over gaat. 
Waarom kunnen we niet vredig le-
ven? Zoals in Sesamstraat. Daar is 
alles heel erg goed. Niemand die zo 
iets doms doet. In de oorlog loopt ie-
dereen met geweren. En ze zullen 
het nooit leren. Iedereen om je heen 
wordt neergeschoten. Waarom wordt 
er niet gestrooid met pepernoten? 
Waarom moet het nou weer oorlog 
zijn? Dat is toch helemaal niet fijn. 
Waarom is er zo veel haat? Waarom 
wordt het niet gewoon uitgepraat? 
Iedereen zal soldaten blijven drop-
pen. Waarom kan de oorlog nou niet 
stoppen?

Ook kinderburgemeester Vin-
ce Boom nam achter de microfoon 
plaats: 
Afgelopen zondag was ik op vakantie 
in Schiermonnikoog. En daar keken 
we naar bunkers en we gingen er ook 
in. En op dat moment dat je daar aan 
denkt over de oorlog en wat er in die 
tijd is gebeurd, doet me denken aan 
de verhalen van mijn opa en oma. Ze 
woonden in Haarlem en daar had-
den ze ook de hongerwinter. Dat was 
vreselijk. Ze hadden bijna niets. Mijn 
opa moest voor zijn familie hout zoe-
ken met zijn zusjes en broertjes. En 
zijn oudste broer ging samen met zijn 
vader langs de boeren voor eten en 
drinken. Maar heel vaak kwamen ze 
later dan 8 uur ’s avonds thuis en dan 
mocht je niet meer op straat zijn. En 
telkens lukte ze het, om veilig thuis 
te komen. Gelukkig maar. Maar 50 
miljoen andere mensen over de he-
le wereld hebben de Tweede Wereld-
oorlog helaas niet overleefd. De oor-
log blijft dicht bij.

De muziek voor en na de herden-
king werd verzorgd door Aalsmeers 
Harmonie onder leiding van Ma-
ron Teerds. Kransen zijn gelegd 
door burgemeester Nobel en raads-
lid René Martijn, door de OVAK na-
mens de oudere inwoners en door 
leden van de stichting 4 en 5 mei. 
Door kinderburgemeester Vin-
ce Boom, leerlingen van de Jozef-
school en kinderen van scouting 
Wiol & Willem Barendsz zijn wit-
te anjers gestoken in de V van Vre-
de en Vrijheid. Tot slot werden fa-
milieleden van gesneuvelden de ge-
legenheid gegeven bloemen te leg-
gen bij het monument met hierop 
de namen van Aalsmeerders die in 
de Tweede Wereldoorlog om het le-
ven zijn gekomen.

Mooi programma 5 mei
Viering Bevrijdingsdag 
start met vrijheidsvuur!
Aalsmeer - Een mooi programma 
presenteerde de Stichting 4 en 5 mei 
op Bevrijdingsdag. Veertien atleten 
vertrokken woensdag na de doden-
herdenking en een goede maaltijd 
richting Wageningen om het bevrij-
dingsvuur op te halen. In de avond 
en nacht werd het vuur al hardlo-
pend naar Aalsmeer gebracht. Even 
over elf uur donderdagochtend arri-
veerden de atleten bij het gemeen-
tehuis en werd in bijzijn van burge-
meester Jeroen Nobel en onder an-
dere Ulla Eurich en Sem van Hest 
van de stichting het bevrijdingsvuur 
aangestoken. Wat een spektakel en 
prachtig om te zien! De laatste etap-
pe werd overigens het tempo naar 
beneden gebracht. De estafette-
ploeg legde de laatste meters rich-
ting het Raadhuisplein af met mu-
ziek van Drum & Mallet Corps Op-
helia. Vanaf vier uur in de middag 
werden inwoners getrakteerd op 
het Bevrijdingsconcert ‘Yes we meet 

again’ en deze uitvoering met beeld, 
muziek en dans werd gewaardeerd 
door de in groten getale gekomen 
bezoekers, waaronder de 98 jarige 
Eddy Christiani. De bijzondere dag 
werd afgesloten met een vrijheidsle-
zing door Margriet Brandsma in De 
Oude Veiling. De NOS journaliste en 
schrijfster vertelde over haar erva-
ringen als verslaggever over Duits-
land vroeger en nu. Brandsma trok 
een volle zaal. Zo’n vijftig perso-
nen namen plaats in de bovenzaal 
en waren na afloop heel tevreden. 
“Bijzonder boeiend”, aldus een be-
zoeker. De vrijheidslezing werd door 
de stichting 4 en 5 mei georgani-
seerd in samenwerking met Boek-
huis Aalsmeer. Margriet Brands-
ma werd geïntroduceerd door be-
stuurslid Ulla Eurich, zelf uit Duits-
land afkomstig. Na afloop werd de 
schrijfster bedankt met een mooie 
bos Aalsmeerse bloemen. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Cheque 5000,- Rabobank 
voor rolstoelbus ouderen
Aalsmeer - Guus Hölscher, vrijwilli-
ger bij het Kloosterhof, heeft maan-
dag 9 mei een cheque van 5.000 eu-
ro in ontvangst mogen nemen van 
Ruud van Hecke. De cheque van 
Rabobank Regio Schiphol is bedoeld 
als bijdrage in de aanschaf van een 
geheel nieuwe, moderne rolstoelbus 
waarmee bewoners van ’t Klooster-
hof in Aalsmeer, van De Meerstede 
in Hoofddorp en van De Meerwen-
de in Badhoevedorp naar activitei-
ten en uitjes gereden kunnen wor-
den. Het was maandag 9 mei rond 
tien uur heel even feest bij De Meer-
stede in Hoofddorp. Vrijwilligers van 
’t Kloosterhof, De Meerwende en De 
Meerstede stonden daar even bij el-
kaar om een cheque van 5.000 euro 
in ontvangst te nemen. De gulle ge-
ver was Ruud van Hecke van Rabo-
bank Regio Schiphol die de cheque 
namens het Coöperatiefonds van 
de bank mocht overhandigen. Hij 
deed dat aan vrijwilliger Guus Höl-

scher, die deze dag de chauffeur van 
de bus was voor een ritje Volendam 
en Marken. Maar voordat hij met zes 
bewoners en een begeleider vertrok, 
was er eerst nog tijd voor een offi-
cieel moment, een korte toespraak 
en een toost op heel veel mooie ki-
lometers. Het officiële moment was 
de symbolische overhandiging van 
de cheque, in zijn toespraak bena-
drukte Van Hecke dat de bank niet 
zomaar een financiële bijdrage via 
het Coöperatiefonds ter beschikking 
stelt. “Met de donatie willen we me-
de iets mogelijk maken. We moeten 
het dus samen doen. Samen ervoor 
zorgen dat iets mogelijk gemaakt 
wordt. Zoals de aanschaf van deze 
nieuwe rolstoelbus.” De nieuwe rol-
stoelbus wordt ingezet om alle be-
woners van r.k. Stichting Zorgcen-
trale Meerlanden te vervoeren. On-
der deze stichting vallen ’t Klooster-
hof, De Meerstede en De Meerwen-
de.

Even niet opgelet: Weg tassen met 
planten. Wie doet nou zoiets?
Zaterdagochtend 7 mei, prach-
tig weer, echte tuinliefhebbers, dus 
samen met manlief en onze doch-
ter naar de geraniummarkt. Gezellig, 
we hebben er zin in! Topdrukte, vele 
bekenden, even kletsen, maar dan 
toch gaan doen waarvoor we hier 
zijn, plantjes kopen. We stuiten op 
allerlei moois en besluiten dan ook 
maar meteen om onze slag te slaan.
Als ik iets moois heb uitgezocht, 
zegt dochterlief, mam die krijg je 
van mij voor Moederdag. Heel erg 
leuk natuurlijk.
En zo gaan we nog even door, kij-
ken, kopen, twijfelen, kletsen, maar 
vooral genieten. Nog een tasje vol, 
en nog een en nog een. Beetje 
zwaar met die warmte en omdat je 
ook wat wilt bekijken zet je het toch 
gewoon even op de grond neer. En 
dan gebeurt het, in minder dan 2 
minuten tijd dat ik even niet oplet 
zijn al mijn tasjes met net gekochte 
en gekregen planten weg, echt weg!

Ik denk nog aan een grap, kijk om 
me heen, maar heb al gauw door 
dat het echt is. Ik baal, kan wel jan-
ken, wie doet nou zoiets?
Ik heb nog gezocht, zo onnozel ben 
ik dan ook wel weer. Ik geloof altijd 
in de goedheid van de mens en dan 
kan dit toch niet gebeuren? Helaas 
wel. Nou leuke dief, als je dit leest 
hoop ik dat je je bedenkt dat je mijn 
zo leuk begonnen dag aardig hebt 
verpest. Stiekem hoop ik dat die 
prachtige plantjes het bij jou niet zo 
mooi gaan doen als dat ze bij mij in 
de tuin waren beland.
Rest me nog wel even te zeggen dat 
ik bij de stand waar ik twee plan-
ten had gekocht en mijn verhaal had 
verteld gratis twee planten mee-
kreeg, dat maakte weer een hoop 
goed. Dank je wel Michelle.

Jolanda van Eijk,
Kudelstaart.
jodoro59@hotmail.com

ingezonden

Hardversterkende preek op 17 mei
‘Sermoen van Jeroen’ bij 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Dinsdag 17 mei ver-
zorgt de Utrechtse cabaretier en 
kunstschilder Jeroen van Merwijk 
ter gelegenheid van ‘Beleef150!’ 
een ‘Sermoen van Jeroen’ vanaf 
20.00 uur in de Doopsgezinde Ge-
meente te Aalsmeer. Het woord ser-
moen kent vele betekenissen, varië-
rend van betoog en preek tot scher-
pe vermaning. Het ‘Sermoen van 
Jeroen’ is echter een hardverster-
kende preek. De Utrechtse cabare-
tier en beeldend kunstenaar Jeroen 
van Merwijk hield zijn eerste ser-
moen over het maken van keuzes in 
een reeks van ‘de Houten Broek’ in 
de Utrechtse Geertekerk. Het pre-
ken vanaf de kansel beviel hem zo 
goed, dat hij het plan opvatte om dat 
te gaan doen in verschillende ker-
ken door het gehele land. Inmiddels 
heeft hij dat met veel plezier en tot 
veler tevredenheid gedaan. Het on-
derwerp van het sermoen is: Mond 
en Mening. “Moeten wij altijd en 
overal ons hart op onze tong heb-
ben? Zijn wij allemaal aangesloten 
op een stompzinnigheidsinfuus? Is 

zwijgen zilver en spreken goud?” 
Dit zijn zomaar een paar vragen die 
in het sermoen van Jeroen aan bod 
zullen komen. Jeroen van Merwijk 
zal de gemeente met de ernst van 
de predikant en de luchtigheid en 
humor van de cabaretier een aan-
tal dilemma’s en eventuele oplos-
singen voor die dilemma’s voorleg-
gen, op dat de bezoekers gesterkt 
de kerk kunnen verlaten. De toe-
gang is een (vrijwillige) bijdrage van 
5 euro, dit om deze activiteit maar 
ook om andere bijzondere activitei-
ten in de toekomst mogelijk te (blij-
ven) maken! 
Kortom, een inspirerende samen-
komst voor jong en oud, om te luis-
teren, aan het denken gezet te wor-
den en om over door te praten met 
Jeroen van Merwijk na afloop van 
het sermoen. Kom dinsdag 17 mei 
naar de Doopsgezinde Gemeente in 
de Zijdstraat 55. Het ‘Sermoen van 
Jeroen’ begint om 20.00 uur, kerk 
open vanaf 19.30 uur. Meer infor-
matie: www.jeroenvanmerwijk.nl of 
kijk op www.dgaalsmeer.nl.

Van links naar rechts: Kim, Dennis en winnaar Nienke.

Nienke beste biertapper!
Aalsmeer - De jaarlijkse biertap-
wedstrijd voor amateurs stond afge-
lopen woensdag 4 mei op het pro-
gramma in café Joppe. Vanwege 
de dodenherdenking werd na half 
negen in de avond gestart. Liefst 

23 biertappers namen plaats ach-
ter de biertap om hun ‘kunsten’ te 
vertonen. Het viel sommige deelne-
mers best tegen, toch nog moeilijk 
om een goed fluitje en een Amster-
dammertje te tappen. Gezellig was 

het wel, dus geen scheve gezichten 
als de wedstrijd na de eerste of (al 
beter) de tweede ronde opgegeven 
moest worden. Het eigen personeel 
van Joppe deed ook mee. Uiteraard 
werden deze heren en dames stren-
ger beoordeeld door de vierkoppi-
ge jury, bestaande uit eigenaar Jan, 
Elmer en Niels en Ron van Heine-
ken. Het prijzenpakket bestond uit 
cadeaus van Heineken en de win-
naar werd getrakteerd op twee tic-
kets voor een concert naar keuze in 
de Heineken Music Hal. Alle deel-

nemers kregen voor aanvang een 
Heineken shirt en mochten deze als 
aandenken houden. 
Uiteindelijk bleven drie beste tap-
pers over en zij moesten de ju-
ry een fluitje, een Amsterdammer-
tje en Brand bier uit de fles presen-
teren. De tapwedstrijd is gewonnen 
door Nienke Mur. Voor haar naast 
concertkaartjes ook de wisseltro-
fee (een biertap). Op twee is Den-
nis (van Scouting Tiflo) geëindigd 
en op drie medewerkster Kim Velt-
man. Gefeliciteerd alledrie!
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Caritas: High Tea 
concert

Kudelstaart - De afgelopen jaren 
heeft het koor Caritas Aalsmeer en 
omstreken verwend met bijzonde-
re projecten. Zondagmiddag 29 mei 
wordt dit vervolgd met een High Tea 
Concert in de Spil in Kudelstaart. 
Vanaf 16.00 uur worden de bezoe-
kers dubbel verwend: Heerlijke High 
Tea gerechtjes gemaakt door de le-
den zelf, die genuttigd kunnen wor-
den terwijl Caritas haar liederen ten 
gehore brengt in de bekende en al-
tijd weer verrassende stijl. Kom ge-
nieten van deze gezellige en ont-
spannen middag. Kaarten kosten 10 
euro per stuk en zijn te bestellen via: 
caritasconcert@gmail.com. Kinde-
ren tot en met 12 jaar 5 euro entree.

Laat Crown Theater niet verloren 
gaan voor Aalsmeer!
Ook wij waren vrijdagmiddag uit-
genodigd voor het bevrijdingscon-
cert in Cronw Plaza. Het was fantas-
tisch en wat een werk voor de vrij-
willigers, daarvoor hartelijk dank. 
Maar wat nu, burgemeester. Het 
Cronw Theater moet sluiten, dat 
kan toch niet waar zijn? Amstel-
veen heeft een mooie schouwburg 
en een theater, Hoofddorp heeft een 
mooie schouwburg en prachtige bi-
oscoop, maar wat heeft Aalsmeer? 
Ja het mooie Crown Theater en dat 
wordt ons afgenomen? Ik neem aan 

dat Aalsmeer ook subsidies ver-
strekt. Nou, dan kan er ook wel een 
mooie subsidie naar het theater. Er 
is in heel Aalsmeer niets waar je uit 
kan gaan voor iedereen, alleen het 
Crown Theater, dat echt zou moeten 
blijven. Dus Burgemeester, doe hier 
iets aan en laat het theater niet ver-
loren gaan voor zo’n rijke gemeente 
als Aalsmeer.
 
Emmy Wijnands, 
inwoonster Aalsmeer.
ee.wijnands@hetnet.nl

ingezonden

Kaart verzonden door een korporaal aan zijn liefje ingedeeld bij de 10e com-
pagnie van het tweede regiment Vestingartillerie.

Bijeenkomst De Vliegende Hollander

Lezing over ‘Van Fort naar 
vliegveld Schiphol’
Kudelstaart - Op zaterdag 14 mei 
2016 wordt in het dorpshuis een bij-
eenkomst gehouden door de Neder-
landse vereniging van Aero-philate-
listen De Vliegende Hollander, die 
dit jaar haar tachtig jarig bestaan 
viert. Tijdens deze bijeenkomst ver-
zorgt Hans TSchroots een lezing 
met als onderwerp ‘Van Fort naar 
vliegveld Schiphol’ ter gelegenheid 
van 100 jaar Schiphol. “We begin-
nen met verhalen over een brief aan 
de dijkgraaf in de Haarlemmermeer-
polder, post naar Rijk, Luchtvaartaf-
deling Schiphol, landing eerste 
vliegtuig op 17 mei 1920 en de eer-
ste postvlucht op 5 juli 1920”, vertelt 
TSchroots. Na zijn lezing volgt een 
veiling van poststukken en boeken 
betreffende de luchtpost en lucht-
vaart historie. De bijeenkomst be-
gint om 14.00 uur, zaal open vanaf 
13.00 uur.
In tussentijd is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten en aangeboden 
materiaal voor de veiling te bekijken
Dan is ook de luchtvaart en luchtpost 
encyclopedie deel 1 en 2 te koop bij 
de auteurs. Liefst 55 jaar werkten ze 
aan twee vuistdikke encyclopedieën 

vol luchtvaart en luchtpostgeschie-
denis. Hans TSchroots en zijn vrouw 
Hennie TSchroots-Boer schreven 
liefst 1700 pagina’s over de eer-
ste luchtpostverbindingen, ballon-
post, brieven met bijzondere stem-
pelafdrukken. Voor een select gezel-
schap, onder wie Schipholdirecteur 
Paul Luijten, hield Hans op 1 april 
een lezing over de eerste luchtpost-
verbindingen, uitgerekend op de 
plek vanwaar de eerste vluchten in 
de Nederlandse geschiedenis ver-
trokken: in de oude verkeerstoren 
op Schiphol. “Nederland is niet his-
torisch bewust. Archieven worden 
zomaar weggegooid. Zo ontzettend 
zonde”, verzucht de 72 jarige, thans 
in Amsterdam wonende TSchroots. 
Het echtpaar werkte 30 jaar aan de 
eerste deel, die in 1990 verscheen. 
Het tweede deel, dat de luchtpost-
geschiedenis beschrijft tussen 1936 
en 1945, kostte hen 25 jaar. Een der-
de deel? “Dat zal er denk ik niet van 
komen, maar we gaan nog wel een 
aantal artikelen schrijven over de 
periode na 1945 en uitgebreid in 
binnen- en buitenland exposeren 
met onze collectie.”

Annelien Dekker en Bob van den Heuvel

Kunstdag in de Wilgentuin
Aalsmeer - Zondag 22 mei to-
nen de kunstenaars Annelien Dek-
ker (beelden) en Bob van den Heu-
vel (schilderijen) hun werk in een 
prachtige Aalsmeerse omgeving. 
Beide kunstenaars kennen elkaar al 
sinds mensenheugenis maar heb-
ben nooit eerder samen geëxpo-
seerd. Maar, zeggen zij zelf: “Wij 
zijn er helemaal klaar voor.” Anne-
lien heeft net op tijd haar beelden 
terug van de bronsgieter. Dat bete-
kent overigens niet dat de beelden 
dan al voor het publiek toonbaar 
zijn. Zij moet dan nog fiks aan de 
slag om haar beelden - bloemmotie-
ven en dansende figuren - zo te be-
werken dat zij precies de kleur krij-
gen die haar voor ogen staat, prach-
tig glanzen en zo gepolijst zijn dat 
de beelden heerlijk zijn om aan te 
raken. Het is zwaar zeer precies en 
ook vies werk, maar het hoort bij het 
vak vindt Annelien “Ik ben een con-
trolfreak en wil alles tot in de punt-
jes in orde hebben. Dat wil ik niet 
aan anderen overlaten. Ook al is het 
niet het leukste werk van het tota-
le proces”, beaamt zij. Wat dat be-

treft heeft Bob het een stuk een-
voudiger. Aan zijn schilderavon-
tuur houdt hij hoogstens een paar 
met verf besmeurde vingers over. 
In zijn atelierkas staat een maagde-
lijk blank doek op hem te wachten. 
Zijn creatieve geest en zijn schilders 
talent weet hij zo uit te buiten dat 
het eindresultaat er mag zijn. Steeds 
is hij op zoek naar een nieuwe uit-
daging. Na de Poelgezichten volg-
den de koeien, de landschappen, de 
portretten, de bloem taferelen en nu 
de mannelijke naakten in zwart/wit. 
De schilderijen en de beelden zul-
len in de prachtige tuin aan de Wil-
genlaan een mooi geheel vormen. 
De kunstenaars nodigen u van har-
te uit om alles zelf in ogenschouw te 
komen nemen. De tuindeur staat 22 
mei open van 11.00 tot 17.00 uur. Het 
adres is Wilgenlaan 20b.

Janna van Zon

Sport en muziek op Radio
Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
Radio Aalsmeer een speciale uit-
zending gemaakt op 4 mei omtrent 
de Nationale Dodenherdenking. 
Dankzij de medewerking van men-
sen die hun verhaal en herinnerin-
gen wilden delen in dit program-
ma heeft Radio Aalsmeer een waar-
dig programma kunnen maken. Dit 
weekend en aankomende week 
draait het vooral om sport en na-
tuurlijk muziek!

Junior Pramenrace 
De Pramenrace in september is voor 
‘de grote mensen’, maar er bestaat 
ook de Junior Pramenrace. Vrijdag 
komen Esther en Bram langs om te 
vertellen over de Junior Pramenrace, 
die op zaterdag 11 juni zal plaats-
vinden. Verder in ‘Let’s Go’ hoog be-
zoek van de eerste kinderburge-
meester van Aalsmeer, Vince. Hij zal 
binnenkort zijn ambtsketen over-
dragen aan zijn opvolger. De kandi-
daten zijn nog in een strijd verwik-
keld om Vince te mogen opvolgen. 
Deze week wordt ‘Let’s Go’ gepre-
senteerd door Joey en door Dennis! 
Heb jij een verzoekplaatje die de-
ze heren voor jou kunnen draaien? 
Laat het weten via Facebook, Twit-
ter, Instagram of stuur een mailtje 
naar letsgo@radioaalsmeer.nl.

Terug naar jaren zeventig
Zaterdagochtend ontvangt presen-
tator Sem van Hest een bekende 
Aalsmeerder in zijn programma. Jan 
van Schuppen van café Joppe komt 
langs en zal muziek uit de jaren zes-
tig en zeventig laten horen die re-
gelmatig op zaterdagavond live te 
horen is in zijn café. Zaterdagoch-
tend om 11.00 uur op de radio, met 
aansluitend om 12.00 uur de politie-
ke week doorgenomen met het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders in ‘Aalsmeer Politiek’.

Groenten- en fruitkoning 
Afgelopen maandag 9 mei was Els-
beth Huis de 126ste gast in het pro-
gramma ‘Door de Mangel’. In de 
wekelijke talkshow vertelde zij na 
diverse functies bij IBM gehad te 
hebben, samen met haar man een 
jachthaven overgenomen te heb-
ben. Naast haar werk is Elsbeth ook 

actief binnen de Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia. Zij is de drijvende kracht 
achter het ‘Proefvaren’: vierhonderd 
gasten die een vaste route varen en 
kennis maken met vier Aalsmeer-
se restaurants. Presentatoren Mylè-
ne en Elbert zullen maandag 16 mei 
in een nieuwe uitzending van ‘Door 
de Mangel’ de gast die Elsbeth heeft 
uitgenodigd, ontvangen. Deze keer 
neemt Arjan Levahrt tussen 19.00 
en 20.00 uur plaats achter de micro-
foon. Hij is verantwoordelijk voor de 
sales van groenten en fruit naar de 
USA bij Levahrt. Een vraag voor Ar-
jan? Mail deze dan naar studio@ra-
dioaalsmeer.nl of stuur een Tweet 
via Twitter: @DoordeMangel.

VVD en de Top 10
Na ‘Door de Mangel’ volgt weke-
lijks het programma ‘De Top 10 van’. 
Deze week worden tussen 20.00 
en 21.00 uur de tien favoriete pla-
ten van de Aalsmeerse VVD-poli-
tica Marjanne Vleghaar gedraaid. 
Zij werkt vijf dagen per week op 
een inkoopafdeling van een groot-
handel in verpakkingen, bloemiste-
rij- en decoratieartikelen. Daarnaast 
is zij al sinds 2007 raadslid voor de 
VVD in de Aalsmeerse gemeente-
raad. Benieuwd welke muziek Mar-
janne heeft uitgekozen? Luister dan 
maandag naar ‘De Top 10 van’.

Hardlopen en Roparun
In het programma ‘Ik hou van Hol-
land’ wordt louter Nederlandstali-
ge muziek gedraaid. Woensdag ont-
vangt presentatrice Esther Sparnaaij 
een fanatiek hardloper in de studio. 
Het gaat om Michiel Hollander uit 
Aalsmeer en hij doet in het team 
van het Korps Mariniers mee aan 
de Roparun. Samen zullen ze pra-
ten over het hardlopen, maar ook 
over het goede doel van de Ropa-
run. Dat is namelijk geld inzame-
len om mensen die kanker hebben 
te kunnen ondersteunen en het le-
ven met kanker te veraangenamen. 
‘Ik hou van Holland’ begint woens-
dag vanaf 18.00 uur. 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Volg Rade omroep ook 
op Twitter en Facebook.

Zaterdag 14 mei voor 44ste keer
Molendag: De Leeuw en 
Stommeermolen open
Aalsmeer - Op zaterdag 14 en/of 
zondag 15 mei wordt de 44ste Na-
tionale Molendag gehouden. Heel 
veel molens zijn dan draaiend te 
zien en gratis te bezoeken. Op Mo-
lens.nl is te zien welke molens de-
ze dagen 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 14 mei 
open: De Leeuw van 9.00 tot 16.00 
uur en de Stommeermolen van 9.00 
tot 18.00 uur. Het thema dit jaar is: 
‘Welkom in de molen’. Wat een mo-
len doet of maakt is bij een bezoek 
te ontdekken. 
Molen de Leeuw maalt vanouds 
graan tot meel. Omdat graan veel 
langer te bewaren is dan meel, wer-
den 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 ko-
renmolen. Al in 1547 had Aalsmeer 
een korenmolen. Deze standerdmo-
len werd gebouwd op de plaats van 
het huidige gemeentehuis. In de 18e 
eeuw werd hij vervangen door een 
achtkante grondzeiler. Door hui-
zen en bomen kreeg de molen daar 
steeds meer last van windbelemme-
ring. In 1863 werd hij daarom ver-
plaatst naar de Zijdstraat waar hij 
op een hoge onderbouw werd ge-

plaatst. De onderbouw werd zo 
hoog genomen dat de wieken over 
de daken van de huizen de onge-
stoorde wind kon ontvangen.
De Stommeermolen is nog steeds 
een grondzeiler. De oorspronkelij-
ke molen 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 oor-
spronkelijk in 1742 aan de Drecht, 
nabij Bilderdam, was gebouwd voor 
het bemalen van de Vriesekoopse-
polder. Van de Noord-Hollandse 
molens heeft deze molen de groot-
ste opvoerhoogte en de langste wie-
ken. De molenaars hopen vele be-
zoekers welkom te mogen heten.

Première op woensdag 25 mei
Tieners uit Oost presenteren 
zelfgemaakte film
Aalsmeer - De afgelopen maan-
den heeft een twaalftal kinde-
ren bij de Inloop in Aalsmeer Oost 
hard gewerkt aan het maken van 
een eigen film. Tijdens dit filmpro-
ject, georganiseerd door Cultuur-
punt Aalsmeer en de Binding, heb-
ben de tieners acteer les gevolgd, 
samen met een tekenaar een story-
board gemaakt en zelf een scenario 
geschreven. Gewapend met alle op-
gedane kennis en een camera heb-
ben de tieners vervolgens hun ei-
gen korte speelfilm gemaakt in en 
om ‘de Keet’ in Oosteinde. Behal-
ve dat de tieners zich creatief heb-
ben ontwikkeld, stond de persoon-
lijke ontwikkeling en het groepsge-
drag ook centraal. Door samenwer-
kingsopdrachten en het formuleren 

van complimenten voor de groeps-
genoten leerden de tieners zichzelf 
en elkaar beter kennen en feedback 
te geven en te ontvangen. 
Op woensdag 25 mei gaat de film 
‘De Super 6 en de zoektocht naar 
het geheime wapen’ in première bij 
de Binding in de Zijdstraat 53. De 
tieners nodigen belangstellenden 
van harte uit om aanwezig te zijn bij 
deze première. De deuren openen 
om 18.45 uur en om 19.00 uur be-
gint het programma, met een pre-
sentatie van de film en het daarbij 
behorende proces. Na afloop is er 
tijd om de film na te bespreken met 
een hapje en een drankje. Voor vra-
gen kan contact opgenomen wor-
den met Lennard Gols via Lgols@
cultuurpuntaalsmeer.nl.

Gezellige drukte in Dorpshuis
Teller Kudelstaartse Veiling 
stopt bij 18.306 euro!
Kudelstaart - Het was in de klei-
ne uurtjes van Moederdag uur dat 
veilingmeesters Gert Ubink en Dick 
Venema de laatste van de 312 ka-
vels afhamerde. Arie de Vos, voorzit-
ter van de stichting Kudelstaart voor 
Kudelstaart, kon toen melden dat 
de teller was gestopt op 18.306 eu-
ro. Alweer een prachtige opbrengst.

Drukte
De grote zaal van het Kudelstaart-
se Podium dorpshuis met aanpalen-
de bar puilde bijna uit, zo druk was 
het zaterdagavond 7 mei. Een ge-
zellige drukte waarin niet alleen ou-
de bekenden elkaar tegenkwamen, 
maar ook nieuwe bewoners kennis 
maakten met het gemeenschapsle-
ven in het dorp. Podium Dorpshuis 
zelf bood een feestavond zaalhuur, 
inclusief geluid en 100 consump-
ties aan. Die avond ging weg voor 
310 euro.

Toppers
Topper van de veiling was het kavel 
van burgemeester Nobel. De koper 
betaalde voor de ‘dienst’ (klus) van 
de eerste burger 490 euro. Met 270 
euro leverde de barbecue voor tien 
personen van Nico van der Schaft 
ook een mooie opbrengst op. Naast 
verschillende diensten, kwamen 
ook producten onder de hamer. De 
hoogste opbrengst daarvan kwam 
op naam van de race tandem, aan-
geboden door Installatiebedrijf P. 
Hoekwater voor 420 euro.

Koopjes
De laatste jaren schommelt de ge-
middelde prijs per kavel op zo’n 65 
euro. Penningmeester Hans Splinter 
wijst erop dat dit gemiddelden zijn 
en dat er natuurlijk ook leuke koop-
jes te halen vallen. Het laagste be-
drag (12 euro) was goed voor de 

aanschaf van frietzakhouder plus 
een boeket rozen 

Doel
Met de 18.306 euro van deze zes-
tiende editie van de veiling is het to-
taalbedrag uitgekomen op 288.000 
euro. Het bestuur van Kudelstaart 
voor Kudelstaart buigt zich nu over 
de aanvragen van Kudelstaartse 
clubs die hebben aangegeven voor 
extra uitgaven te staan. Voorzitter 
Arie de Vos: “Met het nu opgehaal-
de bedrag kunnen we zorgen voor 
een financieel steuntje in de rug van 
de clubs in ons dorp. En dat is ook 
precies het doel van de veiling.” 

Vrijwilligers
Hij prees vooral de inzet van de tien-
tallen vrijwilligers die zich zaterdag 
(en de tijd daarvoor) hebben inge-
zet. “Ze hebben bijna letterlijk het 
vuur uit de schoenen gelopen om 
het hele logistieke proces van zo’n 
veilavond goed te laten verlopen. 
Alle vrijwilligers verdienen een zeer 
groot compliment!”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

How2Talk2Kids
Aalsmeer - How2talk2kids is een 
methode die mensen leert om op 
een andere manier te communice-
ren met kinderen. Het leert je om 
anders te praten met, en te luiste-
ren naar je kind. Allicht heb je er al 
eens van gehoord of misschien wel 
over gelezen in het gelijknamige 
boek. Op woensdag 18 mei wordt 
een avond ‘How2Talk2Kids’ geor-
ganiseerd. Aan de hand van prak-

tische voorbeelden wordt de metho-
de uitgelegd. De basis is een prak-
tisch stappenplan dat geschikt is 
voor kinderen van alle leeftijden in-
clusief tieners. Daarmee leer je om 
anders te communiceren, op een 
manier die respectvol is voor het 
kind én voor jezelf. De kosten van de 
avond zijn 5 euro per persoon. Lo-
catie: Kinderdagverblijf Het Kroon-
tje, Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug 
(net over de brug). Aanmelden kan 
door een email te sturen naar info@
kdvhetkroontje.nl.
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Concert: ‘Then Sings My Soul’
Hesston Koor uit Amerika 
in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Op vrijdagavond 13 mei 
geeft het Hesston College Interna-
tional Chorale uit Hesston, Ameri-
ka een concert in de Doopsgezin-
de kerk in de Zijdstraat 55. Het re-
pertoire omvat volksliedjes, gezan-
gen en spirituals met werken van 
Hassler, Bach, Mendelssohn en vele 
anderen van de Renaissance tot de 
twintigste eeuw.
Voor de negentiende keer wordt er 
een Europa-tour gedaan, die begint 
in Nederland. Daarna gaat het koor 
naar Duitsland, Oostenrijk en Zwit-
serland. Voor de studenten is dit een 
kans via de muziek een deel van Eu-

ropa te verkennen, voor muzieklief-
hebbers in Aalsmeer en omgeving 
de gelegenheid van een bijzonder 
optreden te genieten. Thema van 
het concert is ‘Then Sings My Soul’. 
De studenten overnachten bij gast-
families in Aalsmeer en Kudelstaart.
Het concert begint om 20.00 uur en 
belooft door deze geschoolde zan-
gers weer heel mooi te worden. De 
deuren gaan om 19.15 uur open en 
koffie en thee is beschikbaar. De 
toegang is gratis, aan het einde van 
het concert kan een vrijwillige bij-
drage voor het koor gegeven wor-
den.

‘Yes we meet again’ in Crown Theater

“Bevrijdingsconcert mag 
nooit verloren gaan”
Aalsmeer - Interim burgemees-
ter Jeroen Nobel stond op vijf mei 
tijdens het bevrijdingsconcert ‘Yes 
we meet again’ vol in de schijnwer-
pers op het podium van de grote 
zaal in het Crown Theater. Daar ver-
welkomde hij de vele gasten waar-
onder de ouderen van de ‘Zonne-
bloem’. ‘Vier het Leven’ , ‘Vier en Vijf 
mei’ en de veteranen die hij zater-
dag 4 juni ook nog een mooie dag 
beloofde. “Wij vieren hier vandaag 
de bevochten vrijheid van de oorlog 
die van 1940 tot 1945 duurde. Ge-
lukkig hebben wij daarna in Neder-
land geen oorlog meer gekend, he-
laas telt dat niet voor vele landen in 
de wereld. Wij worden ons steeds 
meer bewust van de aanslagen en 
het terrorisme dichtbij. Zo besef-
fen wij eens te meer dat onze vrij-
heid niet vanzelfsprekend is. Laten 
wij datgene wat wij vandaag vie-
ren overdragen aan onze kinderen 
en kleinkinderen. Dan komt het wel 
goed met Nederland.” Nobel kwam 
ook nog even terug op het jammer-
lijke sluiten van het Crown Theater. 
“Laten wij hopen dat er voldoende 
sponsors te vinden zijn zodat mid-
dagen als deze in de toekomst her-
haald kunnen worden.”

Muziek zorgt voor verbroedering
Dirigent Koos Mark en zijn enthou-
siaste muzikanten wisten direct de 
toon van de middag te zetten. Dat 
muziek in zware en sombere tij-
den zorgde voor de nodige vrolijk-
heid en verbroedering wist de Big-
band klankrijk weer te geven. Glenn 
Miller, Vera Lynn, Marlène Dietrich, 
The Ramblers, Johnny en Jones, 
Frank Sinatra alle nationale muziek-
helden uit die tijd waren weer even 
‘onder ons’ en hoe geweldig waren 
ook de solisten: Mariska van Kolck 
(een schitterende vertolking van Li-
li Marleen) Jasper Taconis, The Tri-
olettes: Lotte Verhoeven, Lynn Jan-
sen en Roos van der Waerden, wat 
een top meiden! Hun optreden was 
geknipt voor deze middag. Ook de 
jonge CanDance Ballroom dancers 
(hun moeders werden ver na de be-
vrijding geboren) hadden ongeloof-
lijk plezier. Gekleed in de tijd van 
toen zwierden zij over het podium. 
De getoonde - ontroerende - be-

vrijding filmbeelden waar de teke-
ning op de gezichten van de door-
stane angsten duidelijk zichtbaar 
was, naast de uitzinnige blijdschap 
om verlost te zijn van de Duitsers, 
maakten op velen een diepe indruk. 

Levende held van de middag
Koos Mark dirigeerde zijn Bigband 
voortreffelijk maar hij deed meer. 
Hij danste met Mariska van Kolck, 
stond presentatrice Rianne van 
Middelkoop terzijde, speelde zijn rol 
met The Triolettes en Jasper Taco-
nis, vertelde over het oudste dans-
orkest The Ramblers dat vanwege 
het negentig jaar bestaan is opge-
nomen in het Guiness Book of Re-
cords, dat zijn orkest uit vele naza-
ten van de vroeger muzikanten be-
staan. Vervolgens vroeg hij om enig 
tromgeroffel om aan te kondigen: 
“Dames en heren vandaag zit ook in 
de zaal de inmiddels 98 jarige Eddy 
Christiani. Wist u dat hij als eerste in 
Europa en misschien zelfs wel van 
de wereld de elektrische gitaar be-
roemd maakte?” Het leverde de le-
vende held van deze middag op een 
klaterend applaus op. Om de stem-
ming in de zaal nog iets meer op te 
voeren begaven de zangers zich al 
zingende tussen het publiek en na-
tuurlijk werd er hier en daar gezel-
lig gedanst maar een groot deel van 
het publiek was te broos en breek-
baar om met de voetjes van de vloer 
te gaan. Aan het eind van de mid-
dag was het Mariska die nog even 
de microfoon in handen nam en 
een terecht applaus vroeg voor re-
gisseur en productieleider Peter van 
Eick. Ook zij benadrukte nog eens 
hoe treurig het zou zijn wanneer 
het Crown Theater gaat verdwij-
nen. “Deze middagen mogen nooit 
nooit verloren gaan. Het spelen met 
een echte Bigband is ook voor ons 
artiesten een feest.” Nog een keer 
werd ‘We’ll mee again’ uit volle borst 
meegezongen en daarna sloten de 
rood pluchen gordijnen. Vanuit het 
publiek klonk er een oprecht : “Hè 
wat jammer.” Na afloop werd één 
van de danseressen aangeklampt. 
“Meid wat heb jij een leuke jurk aan, 
die heb ik vroeger ook nog zelf ge-
maakt en gedragen.” 
Janna van Zon

Youri zingt Randy Newman
Aalsmeer - Op zondag 5 juni om 
15.00 uur speelt Youri Bonda in De 
Oude Veiling zijn programma ‘Youri 
Bonda zingt en speelt Randy New-
man’ en presenteert hij de cd die is 
opgenomen in theater ‘t Onderdak 
in Sassenheim vorig jaar septem-
ber. Youri zingt de liedjes van New-
man in een geheel eigen stijl en be-
geleidt zichzelf daarbij aan de vleu-
gel. Tussen de songs door vertelt hij 
niet alleen over het bijzondere le-
ven van Randy Newman, maar ook 
over zichzelf en de soms lastige keu-
zes die hij heeft moeten maken om 
dit programma nu vol enthousiasme 
voor het voetlicht te kunnen bren-
gen. Een sfeervolle en ontroeren-
de middag met de prachtige songs 
van Randy Newman. Al ruim vijftig 
jaar lang weet Randy Newman met 
zijn muziek jong en oud te betove-
ren. Hij schreef de muziek voor ve-

le films zoals Toy Story, Meet the Pa-
rents, Monsters Inc. en Cars. In de 
jaren zeventig brak Newman door 
met liedjes als Lonely at the Top, 
Short People en Birmingham.
Nu is het de beurt aan Youri Bon-
da om de mooiste liedjes uit het om-
vangrijke oeuvre van Randy New-
man te spelen en te zingen. Hij 
voert de bezoekers mee op de klan-
ken van Dayton, Ohio-1903, Mama 
Told Me Not to Come en God’s Song 
(That’s Why I Love Mankind) naar de 
wereld van Randy Newman’s liedjes. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom op zondag 5 juni vanaf 15.00 
uur in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Vanaf 14.30 uur worden de 
bezoekers ontvangen met een kop-
je koffie, thee of frisdrank. Kaarten 
zijn te reserveren door middel van 
het sturen van een e-mail naar: re-
serveren@youribonda.nl.

Laatste clubavond Fotogroep Aalsmeer

Beste foto’s dit seizoen 
van Bert Looy en Jan Kohl
Aalsmeer - Maandag 2 mei was al-
weer de laatste clubavond van Fo-
togroep Aalsmeer van het seizoen 
2015/2016 in het Boerma Instituut. 
Traditiegetrouw vindt op de laatste 
avond de uitreiking van de prijzen 
voor de beste foto van het seizoen 
plaats. De leden hebben hiervoor in 
de categorieën ‘kleur’ en ‘zwart-wit’ 
hun beste twee foto’s ingeleverd.
Een externe jury, bestaande uit vier 
leden van Fotoworkshop De Ronde 
Venen, heeft de foto’s beoordeeld 
en in beide categorieën de num-
mers één, twee en drie bepaald. Ka-
rim Kat en Roswitha van Vliet kwa-
men langs om de keuze van de ju-
ry toe te lichten en de oorkondes en 
trofeeën uit te reiken. Niet alleen de 
foto’s van de winnaars werden be-
sproken, maar ook alle andere inge-
zonden foto’s. Zo werd meteen dui-
delijk wat de beweegredenen van 
de jury zijn geweest en daarnaast 
kregen de leden ook nog tips en op-
bouwend commentaar mee.
De uitslag is als volgt:
Categorie zwart-wit: 1. Bert Looy 
(Gevangenistrap), 2. Jan Kohl (Be-
zinning) en 3. Jaap Aartman (Paar-

den) Categorie kleur: 1. Jan Kohl 
(Één worden met), 2. Petra van Dijk 
(Broken Bottles en Helleborus) en 3. 
Ton Horstman (Couroupita).
Voorzitter Adrie Kraan bedankte tot 
slot de aanwezige juryleden voor 
deze leerzame avond en overhan-
digde hen als dank een tas vol lek-
kers voor de eigen clubleden. Daar-
na gingen de winnaars nog even 
met de jury op de foto en werden de 
avond en het seizoen met een hapje 
en een drankje afgesloten in de bar 
van het Boerma Instituut.

Exposities
De leden hebben nu zomervakantie.
Op 12 september begint het nieu-
we seizoen weer. Het programma 
daarvoor is al bekend en is binnen-
kort op de website www.fotogroe-
paalsmeer.nl te vinden.
De komende periode is nog werk 
zien van Fotogroep Aalsmeer. Dit 
seizoen exposeert FGA weer in de 
Historische Tuin Aalsmeer en tijdens
het Aalsmeer Flower Festival op 18 
en 19 juni is er een expositie in het
Boerma Instituut aan de Legmeer-
dijk.

Op tweede pinksterdag
Optreden Davanti tijdens 
korendag in Amsterdam
Aalsmeer - Op tweede pinkster-
dag, maandag 16 mei, verzorgt het 
Aalsmeers vrouwenensemble Da-
vanti een optreden in het Concert-
gebouw in Amsterdam. In opdracht 
van de Nationale Korenbond wordt 
een korendag georganiseerd. Van 
11.00 tot 17.00 uur gaan meer dan 55 
koren van zich laten horen op zeven 
verschillende podia. Het is dit jaar 
voor het eerst dat de korendag in 
het Concertgebouw plaats vindt en 
dat er zoveel koren meedoen. De or-
ganisatie spreekt van een multi mu-
zikale mix van koren en zang! Da-
vanti zal om 12.00 optreden. Op welk 
podium is nu nog niet bekend. Dag-
kaarten voor deze dag kosten 15 eu-
ro en zijn te bestellen via Davanti. 
Vrouwenensemble Davanti bestaat 
uit zestien hardwerkende, ambiti-
euze dames met veel noten op hun 
zang. Plezier in zingen staat voor-
op, maar aan zuiverheid, techniek 
en balans wordt doorlopend ge-
werkt! Muzikale uitdagingen worden 
niet geschuwd. A-capella gezongen 
klassiek repertoire voert de boven-
toon, hier en daar een pietsje thea-

traal omlijst. Door deze aanpak, on-
der leiding van dirigente Alice Roes, 
wist het koor hoge ogen te gooien 
op diverse koren festivals. 

Open repetitie
Spreekt dit je aan? De lage alten 
en hoge sopranen kunnen wat ver-
sterking gebruiken. Kom gerust vrij-
blijvend langs om kennis te maken 
tijdens de open repetitie. Tijdens 
de Week van de amateurkunst in 
Aalsmeer zijn belangstellenden wel-
kom om een open repetitie bij te wo-
nen van Davanti. Er wordt op 31 mei 
van 20.00 tot 21.00 uur gerepeteerd 
in het restaurant van De Oude Vei-
ling in de Marktstraat 9. Popkoor So-
nority uit Aalsmeer houdt eveneens 
een open repetitie en vanaf 21.15 
uur verzorgen de beide koren een 
gezamenlijk mini concert waarbij ze 
ieder 20 minuten wat van hun reper-
toire laten horen. Twee totaal ver-
schillende koren met een totaal ver-
schillend repertoire, maar daardoor 
juist heel interessant om te komen 
luisteren! Meer informatie over Da-
vanti is te vinden op www.davanti.nl

Werk Francien Valk in Oude Raadhuis

Expositie ‘Hoe steen zacht 
en aaibaar kan worden’
Aalsmeer - Zelf zegt beeldhouwer 
Francien Valk(1954) dat haar werk 
gaat over de kwetsbaarheid van 
mens en dier. Over de geschiede-
nis en de schoonheid van de aarde 
die in de harde steen van haar beel-
den liggen opgeslagen. Stenen die 
volgens haar als het ware hebben 
liggen wachten om hun verhaal te 
vertellen. Een verhaal dat vaak gaat 
over het harde lot van mens en dier. 
Daarbij maakt Valk dankbaar ge-
bruik van de klassieke mythologie 
die dat harde lot al op zo vele ma-
nieren heeft beschreven. De schil-
derijen, tekeningen en beelden die 
ze met deze basisgedachten heeft 
gemaakt zijn nu te zien in het Ou-
de Raadhuis.
Valk is een veelzijdig kunstenares. 
Ze maakt beelden uit allerlei soor-
ten steen, maar maakt ook levens-
grote dierentekeningen. Aan de ba-
sis van haar kunstenaarschap ston-
den bekende Nederlandse beeld-
houwers als Jan Meefout en Leo 
de Vries. Zij leerden en inspireer-
den haar om met die ‘harde stenen’ 
zacht bijna aaibare beelden te ma-
ken. Dat is prachtig te zien met de 
serie tekeningen en beelden over 
haar eigen hond Saar. Het dier is op 
allerlei manieren geportretteerd en 
de beelden van carrara marmer en 
rose graniet nodigen inderdaad uit 
om het dier even te aaien. Het is als-
of ze met de keuze van haar mate-
rialen een herinnering eeuwig heeft 
willen maken. Het heeft iets ontroe-
rends net als de ijsberen en de nijl-
paarden. Beelden en tekeningen 
die in hun vrolijkheid absoluut ver-
want zijn aan de nijlpaarden van 
de Aalsmeerse beeldhouwer Miep 
Maarse. In de Tuinzaal is een serie 

beelden te zien gemaakt uit Portu-
gees marmer met de Sphinx in aller-
lei hoedanigheden als bijvoorbeeld 
‘wachtend’, ‘verveeld’ of ‘boos’.
Francien Valk woont na een avon-
tuur in Amerika sinds 2000 weer in 
Nederland en werkt in Vogelenzang. 
Ze is in de voetsporen van haar leer-
meester Jan Meefout getreden op 
het moment dat het museum Beel-
den aan Zee in Scheveningen werk 
van haar aankocht. Meefout is daar 
één van de favoriete beeldhouwers 
met publiekslieveling Sluimerende 
Venus. Beelden aan Zee kocht een 
houten beeld en een aantal kleine 
werken in zeeschuim. Kortom het 
is niet de eerste de beste die op 
dit moment exposeert in de galerie 
van KCA Aalsmeer. De laatste jaren 
richt Francien Valk zich op het ma-
ken van grote tekeningen over die-
ren zoals nijlpaarden, rode zalm, 
robben of een school gevangen vis-
jes. Als toeschouwer kun je er niet 
omheen. De tekeningen zijn zeer de 
moeite waard om te bekijken. Kort-
om het is de tentoonstellingcom-
missie van het KCA weer gelukt 
om een gerenommeerd kunstenaar 
naar Aalsmeer te halen. De exposi-
tie is nog te zien tot en met 12 juni 
iedere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur in het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat 9. 

Aanschuiftafel in Huiskamermuseum

Kunstenaar Sunny Neeter 
schuwt avontuur niet
Aalsmeer - Neen, het avontuur 
schuwt de kunstenaar Sunny Nee-
ter niet. Zoveel werd wel duidelijk 
toen zij zaterdag 7 mei bij de aan-
schuiftafel in het Huiskamermuse-
um kwam vertellen over haar werk. 
Op dit moment heeft zij een ten-
toonstelling in het gemeentehuis die 
is samengesteld door Ingrid Koppe-
schaar, de expositie is tot eind juli te 
bezichtigen. Zij begon haar verhaal 
zo: “Ik ben een Tukker.” Geboren in 
Hengelo waar zij het na haar school 
al snel gezien had. Zij trok naar de 
grote stad waar zij per toeval rolde 
in het drukkersvak. Niet dat zij een 
grafische opleiding had, maar de in-
teresse was er altijd al geweest. Het 
was leuk en afwisselend werk maar 
nog belangrijker was, dat zij zo haar 
man heeft leren kennen. Twee avon-
turiers die hun werk vaarwel zegden 
en er samen op uit trokken de wijde 
wereld in. Via de kusten van Frank-
rijk en Spanje werd er overgesto-
ken naar Ibiza en daar werd Sun-
ny opnieuw verliefd maar nu op het 
eiland. Zij bleef er vijf en half jaar 
wonen, trouwde daar en kreeg haar 
kinderen. Maar hoe mooi Ibiza ook 
was, de hang naar avontuur deed 
het gezin verder trekken. Dit keer 
was Hong Kong het doel. Het viel 
tegen. “De omgeving was anders 
dan onze voorstelling en er was ook 
een taalprobleem, wij kregen geen 
contact met de bevolking.” Dus wer-
den na een half jaar de biezen op-
nieuw gepakt, nu naar de Filippij-
nen. Daar was het heerlijk, de taal 
was geen probleem en je kon mak-
kelijk aan een nanny komen, zodat 
Sunny kon gaan studeren. “Wan-
neer ik van school naar huis kwam 

zag ik die prachtige luchten, en dan 
voelde ik mij zo gelukkig.” Het gezin 
bracht er vijf en een half jaar door. 
De schitterende zonsondergangen 
‘nam zij mee’ vanuit de mediterra-
ne landen. U zult - wanneer u haar 
werk in het gemeentehuis gaat be-
kijken - zien wat voor haar kleur be-
tekent. Tijdens de opleiding leerde 
zij negen verschillende kleuren zo te 
mengen dat er een boeiende en ge-
laagde kleur ontstaat. Sunny heeft 
veel geëxperimenteerd en tijdens 
dat avontuur kwam zij steeds dich-
ter bij dat wat zij graag wilde maken. 
Het begon allemaal met Salvador 
Dali, deze magische surrealist was 
haar grote inspiratiebron. De schil-
derijen die zij bij de aanschuiftafel 
als voorbeeld toonde, lieten duide-
lijk haar fascinatie voor deze kun-
stenaar zien maar zoals al geschre-
ven, Sunny houdt van avontuur ook 
in haar werk. Zij experimenteerde 
met vele technieken en stijlen. “Ik 
ben super figuratief begonnen maar 
ik heb geleerd om over mijn gren-
zen heen te kijken. Figuratie was het 
uitgangspunt maar nu werk ik niet 
meer binnen de lijntjes.” Nu werkt 
zij met zand, met gips, met verschil-
lende weefsels die zij zo behandeld, 
waardoor het lijkt alsof de stof een 
andere structuur krijgt. Zij leerde 
van een Japanse leraar de kunde 
van het papier scheppen en ook dat 
less more kan zijn. Op meditatieve 
wijze wordt de pulp van de moerbei 
in een raamwerk gebracht, in een 
vloeiende beweging- vertrouwend 
op de ademhaling - want bij iedere 
hapering ontstaan er verdikkingen 
in het papier. En dat is dan een soort 
vloeken in de kerk. De verdere door 

haar gebruikte materialen vindt zij 
tijdens haar wandel- en fietstoch-
ten. Alles wordt bewaard want je 
weet maar nooit waarvoor het nog 
gebruikt kan worden. Zij nam veel 
organische materialen mee van-
uit Ibiza. “Ik houd van structuur.” Zo 
zijn ook haar muren tot stand geko-
men. Muren die zij zag bij haar om-
zwervingen door Umbrië, de ver-
laten dorpen waar de muren van 
de huizen geschiedenis vertelden. 
Door verschillende lagen zo over 
elkaar heen te bewerken en ver-
werken lijken de muren een verle-
den uit te ademen. Inmiddels woont 
Sunny alweer dertig jaar in Neder-
land - in Amstelveen - maar heeft 
haar atelier in Aalsmeer. Na een no-
madenbestaan - zwervend van het 
ene atelier naar het andere - heeft 
zij sinds kort een vast adres aan 
de Hornweg (voormalig atelier van 
Willeke Frima). Maar als je nu diep 
in hart kijkt, dan ging zij het liefst 
morgen nog naar Rome. Een nieuw 
avontuur tegemoet.
Janna van Zon 

Concert ‘Vier 
Windstreken’

Kudelstaart - Popkoor Sonority 
en muziekvereniging Sursum Cor-
da geven zaterdag 4 juni samen een 
concert met als thema ‘Vier Wind-
streken’. Muziek is in alle windstre-
ken te horen, waar ook ter wereld. 
Laat u 4 juni meevoeren naar het 
verre Oosten, het wilde Westen, het 
koele Noorden en het warmbloe-
dige Zuiden. Sursum Corda en So-
nority zorgen voor de muzikale ver-
tolking. Kaarten kosten 7,50 eu-
ro per stuk en zijn te reserveren via  
info@sursum-corda-aalsmeer.nl en 
zijn eventueel ook verkrijgbaar aan 
de zaal. Het concert wordt gege-
ven in De Spil in de Spilstraat 5, Ku-
delstaart en begint om 20.00 uur. De 
zaal is vanaf 19.30 uur geopend.
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Leen Schaap commandant 
Amsterdam-Amstelland
Amstelland - Burgemeester Van 
der Laan, tevens voorzitter van de 
Veiligheidsregio Amsterdam-Am-
stelland, draagt Leen Schaap voor 
als regionaal brandweercomman-
dant. Leen Schaap is nu nog com-
missaris van politie bij de eenheid 
Amsterdam. Na instemming van het 
Veiligheidsbestuur zal hij per 1 ju-
ni bij Brandweer Amsterdam-Am-
stelland starten. “Ik ben bijzonder 
blij en trots dat ik word voorgedra-
gen als de nieuwe commandant van 
het toonaangevende brandweer-
korps Amsterdam-Amstelland. Mijn 
carrière heeft vorm gekregen bij de 
politie Amsterdam-Amstelland en 
nu bij de Nationale Politie in veler-
lei functies zoals wijkteamchef, re-
cherchechef en chef van een dis-
trict. Als oud-commandant van de 
Brand- en Traangaseenheid van de 
mobiele eenheid, zijn sommige on-
derdelen van het mooie brandweer-
vak mij niet helemaal vreemd. Ik wil 
proberen om mijn jarenlange ken-
nis en ervaring bij de politie te bun-
delen met al datgene wat de brand-
weer biedt. Mijn innerlijke over-
tuiging is dat iedereen een veilige 
woon- en leefomgeving zou moe-

ten hebben. Het is dan mooi dat, 
nadat ik bij de politie heb bijgedra-
gen aan handhaving van de open-
bare orde en bevorderen van de vei-
ligheid, ik mij nu voor de veiligheid 
op het gebied van brandweerzorg 
in kan gaan zetten in de regio. Het 
verder moderniseren van Brand-
weer Amsterdam-Amstelland, zoals 
met de transitieovereenkomst inge-
zet, is voor de komende jaren mijn 
grootste aandachtspunt. Risicobe-
heersing en flexibele repressie zijn 
twee belangrijke peilers. Het verho-
gen van het veiligheidsbewustzijn, 
de focus op vakmanschap en het 
samenwerken met netwerkpartners 
zijn daarbij belangrijke elementen. 
Het is voor mij een uitdaging om sa-
men met de brandweermensen, be-
roeps- en vrijwilligers, en medewer-
kers in de dagdienst nieuwe paden 
te bewandelen om een flexibele or-
ganisatie vorm te geven en een ri-
sicogerichte brandweerzorg aan de 
burger te leveren. Ik kijk ernaar uit 
om samen te mogen gaan werken 
met een brandweerkorps dat be-
kend staat als één met grote erva-
ring, passie, kennis en traditie”, al-
dus Leen Schaap.

‘Stamtafel Aalsmeer’ op 
Radio gaat vernieuwen
Aalsmeer - ‘Stamtafel Aalsmeer’ 
is een interactief radioprogramma 
waarbij de programmamakers met 
een panel communiceren en dis-
cussiëren en u als luisteraar infor-
meren over onderwerpen die leven 
in Aalsmeer. Als luisteraar kunt u di-
rect reageren en vragen stellen tij-
dens de uitzending door te bellen 
naar de studio 0297-325858 of door 
een mail te sturen naar stamtafe-
laalsmeer@gmail.com. Een SMS of 
WhatsApp bericht sturen kan naar 
06-11143838 en reageren kan ook 
via Facebook of Twitter. De lokale 
omroep heeft de opzet van ‘Stamta-
fel Aalsmeer’ nog breder gemaakt. 
Er is nu een eigen redactie welke 
vooraf de onderwerpen die leven 
in Aalsmeer met elkaar bespreekt, 
uitzoekt en onderzoekt. De redac-
tie zal, als dat nodig is, vragen voor-
leggen aan raadsleden en/of aan de 
collegeleden. Maar schroomt ook 
niet om mondelinge of schriftelijke 
informatie bij de provincie of het rijk 
vandaan te halen. Na intern overleg 
over de onderzoekresultaten en de 
ingewonnen of verkregen informa-
tie komt de redactie dan in de eerst-
volgende uitzending van ‘Stamta-
fel Aalsmeer’ goed beslagen ten ijs. 
De programmamakers willen ver-
volgens over deze onderwerpen dis-
cussiëren met de luisteraars, na-
tuurlijk ook met of over uw inbreng.

Goede voorinformatie
Het streven is dat het discussiepro-
gramma zich tijdens de uitzending 
gaat richten op een aantal hoofd-
onderwerpen. Daarnaast komen na-
tuurlijk ook de kleinere onderwer-
pen aan bod. De opzet is dat ‘Stam-
tafel’ inwoners van Aalsmeer goed, 
bijtijds en op een begrijpelijke ma-
nier gaat informeren over gemeen-
telijke aangelegenheden die in het 
raadshuis worden voorbereid, be-
sproken en vastgesteld. ‘Stamtafel’ 

wil haar luisteraars zoveel moge-
lijk op de hoogte brengen van infor-
matieavonden die door de gemeen-
te en wijkraden worden gehouden, 
zodat zij ook deze informatie aan-
gereikt krijgen. Dat doet de redac-
tie met behulp van Facebook, Twit-
ter en wellicht in de toekomst een 
website.

Positief kritische blik
‘Stamtafe Aalsmeerl’ wil al deze za-
ken met een positief kritische blik 
volgen en bespreekbaar maken. 
Maar dat kan de redactie niet zon-
der luisteraars. De redactie hoort 
graag de mening van inwoners. De 
redactie zal desgewenst de helpen-
de hand toereiken en de weg wij-
zen in en met sommige procedures. 
De gemeentelijke bestuurders, de 
gemeenteraad en B&W willen im-
mers graag dat burgers meedenken, 
een eigen visie geven en participe-
ren voordat er een besluit genomen 
wordt. ‘Stamtafel Aalsmeer’ wil hier 
graag aan mee werken, omdat het 
voor veel inwoners van Aalsmeer 
onduidelijk is waarom het gemeen-
tebestuur zaken wil uitvoeren en 
besluiten neemt zonder goede of 
begrijpbare informatie te geven aan 
haar inwoners. ‘Stamtafel Aalsmeer’ 
is altijd rechtstreeks te beluisteren, 
meestal op de donderdag na de 
raadsvergaderingen. Mocht u vra-
gen hebben of zaken willen aandra-
gen dan kunt u dat doen door een 
mail te sturen.
De lokale omroep Radio Aalsmeer 
is te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. El-
ke dag brengt Radio Aalsmeer in-
formatieve en interessante pro-
gramma’s. In de nacht en doorde-
weeks overdag kan genoten worden 
van fijne non-stop muziek. Volg Ra-
dio Aalsmeer ook op Twitter en Fa-
cebook.

Activiteiten en demonstraties op 21 mei

Veiligheidsdag brandweer, 
politie en ambulancedienst
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
eerder gehouden open dagen en 
het succes daarvan, heeft de brand-
weer Aalsmeer in samenwerking 
met de politie en de ambulance-
dienst besloten om opnieuw geza-
menlijk een Veiligheidsdag te orga-
niseren. Op zaterdag 21 mei vindt de 
veiligheidsdag plaats in en rond de 
kazerne aan de Zwarteweg 77. 
Tijdens deze dag kunnen inwoners 
van Aalsmeer en omstreken kennis 
maken met het werk van de brand-
weer, politie en ambulancedienst. 
Tevens worden de bezoekers be-
wust gemaakt van hun eigen ver-
antwoordelijkheid ten aanzien van 
(brand)veiligheid en wat zij daar al 
zo aan kunnen doen. De veiligheids-
dag zaterdag 21 mei is van 10.00 tot 
16.00 uur en iedereen is van harte 
welkom. Voor jong en oud is er van 
alles te zien en te doen. Zo zijn er 
bij het kazerne van de brandweer 
diverse demonstraties en kan men 
in het ‘bakkie’ van een ladderwa-
gen mee omhoog. Bij de ambulan-
cedienst kunnen bezoekers van al-
les zien en horen wat hun medische 
activiteiten zijn. Tevens kan men le-
ren hoe je moet reanimeren en hoe 
je moet omgaan met een defibrila-
tor, beter bekend als een AED-ap-
paraat. Bij de politie, die deze keer 
ook op het terrein van de brand-
weer staat, kunnen bezoekers van 
alles te weten komen over alle acti-

viteiten en onder andere hoe wonin-
ginbraken voorkomen kunnen wor-
den. En voor de watersportliefheb-
bers kan er vanaf de vissteiger aan 
de Stommeerweg een klein boot-
tochtje gemaakt worden met de bo-
ten van de brandweer en de poli-
tie. Voor de allerkleinste bezoekers 
staan er spuitattributen opgesteld 
waarmee brandjes geblust mogen 
worden. Ook is er nog een mogelijk-
heid om een klein ritje in een brand-
weer-auto mee te maken.
Dus kom allemaal kijken op zater-
dag 21 mei. De toegang en de ad-
viezen zijn geheel gratis. In verband 
met zeer beperkte parkeermogelijk-
heid bij de brandweer worden be-
zoekers verzocht om zo veel moge-
lijk te voet dan wel met de fiets te 
komen. Komt u toch met de auto 
dan graag parkeren bij het zwem-
bad aan de Dreef. 

Brandweer zoekt collega’s
Voor wie tijdens of na het bezoe-
ken van deze open dag geïnteres-
seerd is geraakt in het werk van vrij-
willig brandweerman en/of vrouw: 
Neem contact op met clusterma-
nager Willem van Randwijk via 
w.vanrandwijk@brandweeraa.nl of 
via 0297-326959, want het korps is 
altijd op zoek naar nieuwe collega’s. 
Langs komen kan iedere maandag-
avond vanaf 20.00 uur tijdens de 
wekelijkse oefenavond.

Henk Helsloot vier 60 
jarig priesterjubileum
Aalsmeer - Op 26 mei is het 60 jaar 
geleden dat Henk Helsloot (86) tot 
priester werd gewijd. Henk Helsloot 
is voor velen in de regio een be-
grip vanwege zijn inzet voor kans-
arme kinderen dat hij al decennia 
lang verricht in Brazilië. In de loop 
der jaren hebben tal van activitei-
ten plaatsgevonden om het werk 
van Helsloot onder de aandacht van 
een breed publiek te brengen en om 
geld in te zamelen om voortzetting 
ervan mogelijk te maken. Op 29 mei 
wordt tijdens de kerkdienst in de 
Urbanuskerk in Bovenkerk (Amstel-
veen) uitgebreid ingegaan op het 
jubileum van Henk Helsloot.
Henk Helsloot werd op 26 mei 1956 
tot priester gewijd en werkte achter-
eenvolgens in Nes aan de Amstel, 
Heiloo, Amsterdam en Hilversum. 
Hij wist toen al dat hij niet in Neder-
land wilde blijven en na jaren vragen 
om toestemming, kreeg Henk groen 
licht voor een buitenlands avontuur. 
Hij zette in 1967 koers naar Brazi-
lië waar hij in de staat (en later ook 
de stad) São Paulo startte met pa-
rochiewerk. Helsloot werkte niet al-
leen als priester, hij had ook oog en 
belangstelling voor concrete hulp-
verlening. In de stad Capão Boni-
to kocht hij, met financiële steun uit 
Nederland, een stuk grond en start-
te een fabriek voor bakstenen. De 
stenen die uit deze fabriek kwamen, 
vonden een plek in de muren van 
een sociaal centrum, dat in de loop 
der jaren uitbreiding op uitbreiding 
onderging. Het waren vooral kinde-
ren die hiervan profiteerden, want 

het waren deze kinderen uit kans-
arme gezinnen die het hart van Hel-
sloot stalen en voor wie hij zich wil-
de inzetten. 
Henk Helsloot, die eerst en vooral 
als priester vele jaren actief was ja-
ren (hij stopte circa 10 jaar geleden 
met het parochiewerk) in een aan-
tal parochies, leidde daarnaast het 
sociaal centrum. Vaak tegen de ver-
drukking in, want de steun van de 
Braziliaanse overheden was vaak 
ver te zoeken. Toch slaagde padre 
Henrique (pastoor Henk), zoals Hel-
sloot in Capão Bonito en omstreken 
bekend staat, er steeds in het finan-
ciële hoofd boven water te houden.
Inmiddels is Henk Helsloot 86 jaar 
en beginnen de jaren hun tol te ei-
sen. De tomeloze energie waarmee 
Helsloot al vele jaren aan het roer 
stond en nog steeds staat, neemt 
geleidelijk af en hij is dan ook bezig 
het centrum voor te bereiden op een 
tijdperk na zijn afscheid.
Als u meer wilt weten over het werk 
van Henk Helsloot, bezoek dan 
de site van de Stichting Handrei-
king over Oceanen (www.handrei-
kingoveroceanen.nl). De stichting 
ondersteunt het werk van Helsloot 
door hieraan in Nederland bekend-
heid te geven en door fondsenwer-
ving.
Bent of wordt u enthousiast en wilt u 
Henk feliciteren, dan kan dat via de 
site. Een geschenk in de vorm van 
een gift, kunt u desgewenst over-
maken op: NL11INGB0002465271 
t.n.v. Stichting Handreiking over 
Oceanen.

Vrijdag 13 mei in 3 jachthavens
Brandveiligheidsadviezen 
voor eigenaren van boten
Aalsmeer - Met het mooie weer 
wordt het weer druk in de jacht-
havens. De gemeente Aalsmeer en 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
vinden veiligheid op het water be-
langrijk. Op vrijdag 13 mei geven 
de adviseurs van Brandweer Am-
sterdam-Amstelland de hele dag 
brandveiligheidsadviezen aan boot-
eigenaren van de jachthavens De 
Stormvogel, Kerkhoven en Harting 
& Zn. in Aalsmeer. Ziet u de ad-
viseurs van de brandweer lopen, 
spreek ze dan gerust aan. Mensen 
die een boot bezitten of huren zijn 
zich niet altijd bewust van de risico’s 
aan boord: gas en andere brand-
stoffen, zoals benzine en diesel. Bo-
vendien zijn steeds meer boten van 
kunststof en is er meestal heel wat 
brandbaar materiaal aan boord, zo-
als hout en zeildoek. Op boten met 
een kajuit bestaat de kans dat kool-
monoxide ontstaat vanwege de mo-
gelijkheid om te koken en te bak-
ken. Regelmatig blijven mensen op 

een boot slapen. Een rookmelder en 
koolmonoxidemelder zijn daarom 
geen overbodige luxe. Met een aan-
tal maatregelen is brand te voorko-
men: Zorg voor een goed geventi-
leerde opslagkast; De leiding is al-
tijd goed gebeugeld; Een gasleiding 
aan boord moet overal goed zicht-
baar zijn en mag niet onder de wa-
terlijn of door motor- en accuruim-
ten lopen; Sluit kachels, geisers, 
kooktoestellen en koelkasten al-
tijd aan met een aansluitkraan. En 
als er toch brand uitbreekt: Waar-
schuw alle opvarenden; Blus met 
water alleen bij brand in vaste stof-
fen (papier, hout, textiel). Zorg altijd 
voor een emmer aan een lijn binnen 
handbereik; Bel de brandweer voor 
overige branden (zowel voor het 
blussen als voor eventuele inzet van 
de duikers). 
Meer informatie en tips over brand-
veiligheid aan boord is te vinden op 
de website www.brandweer.nl/am-
sterdam-amstelland.

Bromfietser na 
botsing gewond

Aalsmeer - Op maandag 9 mei 
rond half zes in de avond zijn een 
bromfietser en een fietser met el-
kaar in botsing gekomen op het 
fietspad bij de kruising Dorpsstraat 
met de Burgemeester Kasteleinweg. 
De 49 jarige fietser uit Amsterdam 

Symbolische eerste paal 
Storage Center Aalsmeer
Aalsmeer - Op donderdag 12 mei 
om 14.00 uur gaat wethouder Ad 
Verburg bij het Westeinder Paviljoen 
namens Projectontwikkelaar Hol-
land Vastgoed Groep B.V. ‘de sym-
bolische’ eerste paal slaan voor het 
project ‘Storage Center Aalsmeer’ 
aan de Aalsmeerderweg 47. 
Het complex bestaat straks uit 99 
opslagunits van 32 tot 1.263 vier-
kante meter en maar liefst 8 meter 
hoog. Na een intensieve periode van 
voorbereiding en overleg tussen on-
der andere de gemeente Aalsmeer 
en ontwikkelaar Holland Vastgoed 
Groep, is het nu tijd voor de feeste-
lijke eerste paal.
Directeur Vincent Zomer: “Het nieu-
we concept Storage met service 
omvat 99 opslagunits die perfect 
aansluiten op de huidige econo-
mie, uit alle voorspellingen met na-
me door de toename van de e-com-
merce blijkt dat er een sterke vraag 
naar opslagunits op ons af komt. 
Maar zeker ook van de bedrijven die 
gevestigd zijn in de aangrenzende 

gemeenten rond Schiphol. Juist die 
groep wenst vaak een opslagunit 
‘met hoogte’ waar ze veel goederen 
in kunnen opslaan, maar het inbou-
wen van een verdiepingsvloer be-
staat ook, zo creëren de gebruikers 
direct dubbele vierkante meters.”
Het is de verwachting dat de units 
eind november 2016 zullen worden 
opgeleverd. Het project ‘Storage 
Center Aalsmeer’ is ontwikkeld door 
Holland Vastgoed Groep uit Amster-
dam en wordt gebouwd door bouw-
bedrijf H. Hardeman uit Veenen-
daal, de architect is Guido Bakker 
uit Veenendaal, het vergunningstra-
ject en advisering is door LBP-Sight 
te Nieuwegein verzorgd. 
Dit is het eerste complex van de drie 
storage projecten in de randstad 
welke nu op tafel uitgewerkt wor-
den. Holland Vastgoed Groep ver-
huurt na voltooiing de units en de 
verkoop van de units is in handen 
van Mantel makelaars Aalsmeer en 
Brockhoff makelaars uit Amstel-
veen. 

Wie wordt nieuwe kinder-
burgemeester Aalsmeer?
Aalsmeer - Woensdag 11 mei was 
een spannende dag voor de 18 kin-
deren die zich kandidaat hebben 
gesteld voor de functie van kinder-
burgemeester. De kandidaten kre-
gen een leerzame en leuke mid-
dag in het gemeentehuis, maar ze 
moesten zich ook presenteren aan 
de jury. De jury bestond uit Ruud 
Eveleens van De Binding, Heleen 
Broerse van basisschool De Weg-
wijzer, huidige kinderburgemeester 
Vince Boom en loco-burgemees-
ter Jop Kluis. De groep werd wel-
kom geheten in de raadskelder door 
wethouder Kluis en kinderburge-
meester Vince. Enkele van hen ga-
ven aan best zenuwachtig te zijn, 
maar dat was volgens Vince hele-
maal niet nodig. “Heb vertrouwen 
in jezelf.” Een jaar lang is hij kin-
derburgemeester geweest en dat is 
genoeg, zo gaf hij aan. “Ook ande-
re kinderen moeten deze kans krij-
gen. Ik kan straks weer vaker buiten 
gaan spelen.” Want, zo gaf hij eer-
lijk toe: “Het is wel veel werk.” Vin-
ce kijkt tevreden terug op het jaar 
dat hij heeft mogen opkomen voor 
de belangen van alle kinderen in de 
gemeente.

Verkiezingen op 28 mei
Uit de kandidaten zijn door de ju-
ry aan het einde van de middag zes 
kandidaten geselecteerd en zij mo-
gen naar de volgende ronde en dat 
zijn de verkiezingen op zaterdag 28 
mei. De zes kunnen tot de dag van 

de verkiezingen campagne voeren. 
Ze gaan natuurlijk fanatiek aan de 
slag om al hun vriendjes en vrien-
dinnetjes, klas- en buurtgenoten 
over te halen om zaterdag 28 mei op 
hen te gaan stemmen. 

Activiteiten op Molenplein
Uitsluitend kinderen tot 13 jaar mo-
gen stemmen op zaterdag 28 mei 
tussen 12.00 en 15.30 uur op het 
Molenplein. Op het Molenplein 
wordt het deze dag een gezellige 
drukte, omdat gelijktijdig met het 
stemmen ook kinderactiviteiten, 
waaronder een stoepkrijtwedstrijd, 
worden georganiseerd in het kader 
van de Week voor de Amateurkunst. 
Op het Molenplein komt een echt 
stemhokje te staan. Stemmen mo-
gen de jeugdige inwoners met het 
beroemde rode potlood en de uit-
eindelijke keuze mag gedeponeerd 
worden in een ouderwetse stembus.
Op zaterdag 11 juni wordt de nieu-
we kinderburgemeester tijdens de 
junior Pramenrace geïnstalleerd 
door burgemeester Jeroen Nobel.
De zes genomineerden zijn: Ro-
bert Vermeulen (10 jaar), Samantha 
Breuring (10 jaar), Roos Michali-
des (9 jaar), Sophie van Raaphorst 
(10 jaar), Milan Samuels (9 jaar) en 
Casper de Vries (10 jaar). Drie mei-
den en drie jongens uit de groepen 
zes en zeven van de basisscholen in 
Aalsmeer en Kudelstaart. Wordt het 
een heer of een dame? Succes al-
le zes!

kwam vanaf de Dorpsstraat en wil-
de na de oversteek linksaf richting 
Hoofddorp. De 50 jarige bromfiet-
ser uit Hoofddorp reed op het fiets-
pad parallel aan de N196 en reed 
richting zijn woonplaats. De brom-
fietser schrok van de fietser, die de 
bocht erg ruim nam, en remde flink. 
Hierdoor is de 50 jarige ten val ge-
komen. De bromfietser is met letsel 
naar het Spaarne ziekenhuis ver-
voerd. 







Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara veel 
dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Door 
te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar zelfvertrouwen met 
danspassen vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je 
dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s 
zelfvertrouwen gaat  
met danspassen  
vooruit

Aalsmeer - Al heel vroeg was het 
druk in het centrum afgelopen za-
terdag 7 mei. De jaarlijkse gerani-
ummarkt stond op het program-
ma en sinds enkele jaren wordt dit 
populaire evenement extra luis-
ter bijgezet met een braderie in 
de Zijdstraat. Voor aanvang wil-
den alle standhouders natuurlijk 
ingericht en klaar voor de verkoop 
zijn en dit is al om negen uur in 
de ochtend. Het weer was prach-
tig, een zonnige, bijna tropische 
dag en veelal betekent dit dat het 
publiek vroeg op pad gaat. En dat 
gingen inwoners en bezoekers uit 
de regio ook, reeds vanaf negen 
uur was het druk op het Raad-
huisplein en in de Zijdstraat en tot 
sluitingstijd vijf uur mochten heel 
veel bezoekers verwelkomd wor-
den. Er waren zelfs momenten dat 
er fi le gelopen moest worden. 

‘Moeder van het jaar’
De geraniummarkt wordt geor-
ganiseerd door de KMTP Groei 
en Bloei en tijdens dit evene-
ment wordt altijd ‘de moeder van 
het jaar’ in het zonnetje gezet. Dit 
jaar is mevrouw Jassy Klicks-Bon 
op een prachtig boeket getrak-
teerd door Miekje Hoffscholte, be-
schermvrouwe van de geranium-
markt. Mevrouw Klicks zet zich al 
vele jaren in als vrijwilligster, on-
der andere bij Tafeltje Dek Je. Ook 
een offi ciële taak was wegge-
legd voor Carolien Koning en Ad 
Maarsse. Zij mochten namens het 
hoofdbestuur van KMTP Groei en 
Bloei de gouden insigne uitreiken 
aan marktmeester Henk Kanters, 
die al 23 jaar actief deelneemt 
in het bestuur van de afdeling 
Aalsmeer. Ieder jaar worden alle 
stands op de geraniummarkt be-
keken door erkende keurmeesters 
en de twee stands met de bes-
te kwaliteit en met de leukste in-
richting worden beloond met een 
prijs. Dit jaar zijn deze prijzen res-
pectievelijk uitgereikt aan de fi rma 
L.J. Noordam uit Woubrugge (bij-
zonder mooie hanging baskets en 
groot assortiment) en Groei Pas-
sie van de fi rma Buskermolen uit 
Leimuiden (opgemaakte bakken 

en leuke combinaties trokken veel 
aandacht). 
De variatie op de geraniummarkt 
was overigens heel divers, uiter-
aard geraniums maar al vele ja-
ren worden allerlei soorten (bloei-
ende) planten te koop aangebo-
den. De geraniummarkt is even-
eens de plek bij uitstek om kennis 
te maken met nieuwe mogelijkhe-
den om planten tentoon te stellen. 
Sjouwen met alle aankopen hoef-
den de bezoekers niet, dit deed 
Kika (Kinderen Kankervrij) voor 
een kleine prijs en de opbrengst 
van deze bezorgservice gaat naar 
dit goede doel. Er was op de markt 
ook muziek. Aalsmeers Harmonie 
liet zich zien en horen. Chapeau 
voor deze dames en heren: Spelen 
in de hitte is best zwaar!

Gevarieerde braderie
Op de braderie worden de stands 
niet gekeurd, wel wordt bij de 
boekingen gekeken naar de vari-
atie in het verkoopassortiment. Dit 
was dit jaar goed gelukt. Heel di-
vers was de braderie met zonne-
brillen, kleding, tassen, riemen, 
tuinspullen, schoenen, puzzels, 
woondecoraties, beelden, boeken, 
sieraden, Griekse hapjes, aardbei-
en (net na de middag al uitver-
kocht), poffertjes en onder ande-
re broodjes beenham. Voor de kin-
deren stond een grabbelton klaar, 
konden ze een ritje maken in de 
draaimolen en plaats nemen op 
rijdende knuffeldieren. Aalsmeer 
Roest Niet deelde knutselwerken 
voor de bouw van een kijkdoos 
met centraal een nostalgische au-
to uit en bij de stand van de Kan-
kerbestrijding kon deelgenomen 
worden aan een autorace. Heel 
gezellig, een feest van ontmoe-
ten. De braderie werd georgani-
seerd door winkeliersvereniging 
Meer Aalsmeer. Een compliment 
aan beide organisaties is op z’n 
plaats. Prima geregeld met zelfs 
verkeersregelaars bij het zebrapad 
van en naar de geraniummarkt en 
de braderie op de Van Cleeffkade. 
Met foto’s nog even nagenieten 
van deze heerlijke bruisende dag!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Wielrennen
Amstelrenners missen net 
zege in Ronde Amstelveen
Amstelveen - Afgelopen zondag 
was de 13e Wielerronde van Amstel-
veen-Westwijk. De organiserende 
WTC De Amstel had mooie startvel-
den en veel renners die kans maak-
ten op de zege. In alle vier de cate-
gorieën werd het podium behaald, 
maar er werd nét niet gewonnen. 
De renners van de thuisclub Vic-
tor Broex (3e bij de Nieuwelingen), 
Roos Markus (3e bij de Dames), Ca-
spar Hermans (2e bij de Masters) en 
Teun Mouris (2e bij de Amateurs/Ju-
nioren) namen allemaal plaats op het 
podium. Het was warm koersweer 
en er stond een straf oostenwindje 
langs de Sacharovlaan: aan de kant 
kon men genieten van mooie wed-
strijden op het zware parcours. De 
dag startte met de Nieuwelingen, de 
jongens van 15 en 16 jaar. Bijna 70 
starters en in de kopgroep van ze-
ven zaten thuisrijder Enzo Leijnse en 
Ouderkerker Victor Broex. Zij kwa-
men bij de fi nish echter net te kort 
tegen sprintkanon Daan Kool uit Ze-
venhoven die de winst opeiste voor 
Hidde van Veenendaal uit Dongen en 
Victor Broex die derde werd. Leijn-
se werd zesde en ook Amstelrenner 
Owen Geleijn reed naar een keuri-
ge negende plaats. Bart Segers werd 
30e. In de Sportklasse/Masters-ca-
tegorie was er ook een kopgroep van 
zeven. Amstelrenner Caspar Her-
mans kwam nipt tekort tegen Lisse-
naar Nick Toonen en moest genoe-
gen nemen met plaats twee. Edwin 
de Graaf van De Amstel werd zes-
de, terwijl de Amstelveense thuisrij-
ders Michiel Winthagen, Patrick Mo-
lenaars en Marc Alteijzer in het pelo-
ton fi nishten. In de dameskoers was 
er de winst voor Lorena Wiebes uit 
Mijdrecht. Wiebes heeft al meerdere 
koersen gewonnen en maakte haar 
favorietenrol waar. Roos Markus uit 
Nes aan de Amstel verraste met een 
mooie derde plaats. Voor de jongste 
Markus de eerste podiumplaats. Ma-
rathonschaatser Birgit Witte uit Dui-

vendrecht werd 11e in haar eerste 
koers van dit seizoen.
In de sterkbezette slotkoers van de 
Amateurs/Junioren was de jonge 
Ouderkerker Teun Mouris de anima-
tor. Mouris zat in elke ontsnapping 
mee en reed ook lang solo vooruit. 
In de fi nale werd hij bijgehaald door 
de ervaren Martin van Plateringen 
uit Almere. In de sprint á deux moest 
Mouris het nipt afl eggen en genoe-
gen nemen met het zilver. Met vier 
podiumplaatsen was de organise-
rende vereniging uiteraard zeer con-
tent.

Jonge Amstelrenners scoren 
In de dagen vóór de Ronde van Am-
stelveen was WTC De Amstel met 
maar liefst achttien jonge renners 
aanwezig in de internationale etap-
pekoers Tour de Himmelfart in De-
nemarken. Vijf etappes in drie da-
gen stonden op het menu en er wer-
den ook daar topprestaties geleverd. 
Het Amstelveense sporttalent Enzo 
Leijnse wist twee etappes in de Un-
der 16-klasse te winnen en ook de 
gele trui van het eindklassement was 
voor hem. Zijn ploeggenoot Owen 
Gelijn pakte de rode bergtrui mee 
en met hun ploeggenoten werden 
ze derde in het ploegenklassement. 
Bij de een jaar oudere klasse reden 
Victor Broex en Ruben van der Pijl 
zich in de kijker met een 8e en 13e 
plaats in het eindklassement. In de 
meer dan 100 kilometer lange slot-
etappe reden ze lang in de aanval 
en ook Menno Broex (18e) liet zich 
goed zien in het veld van 130 star-
ters. Hierdoor stonden de Nieuwelin-
gen wel enigszins vermoeid aan de 
start in de Ronde van Amstelveen 
een dag later. In Nederland, bij Em-
men, was ook een driedaagse etap-
pewedstrijd voor iets jongere Jeugd. 
Daar liet Michiel Mouris zich in de 
categorie 9-jarigen zien. Hij won de 
gele trui na alle etappes te hebben 
gewonnen. 

Sander van Ed Kriek en Heidi van de Mike Multi Foundation.

Kraam binnen twee uur leeg!
Zonnebrillen van Kriek voor 
Mike Multi Foundation
Aalsmeer - Ed Kriek optiek & hoor-
techniek had afgelopen zaterdag, 
tijdens de geraniummarkt en de 
braderie, zonnebrillen uitverkoop 
met merken als G-star, Ray-Ban, 
Persol, Prada, Calvin Klein, Lacoste, 
Vogue en Tom Ford.
In iets meer dan twee uur was de 
kraam volledig leeg gekocht. De 
helft van de opbrengst komt ten 

gunste van de Mike Multi Foun-
dation. De Mike Multi Foundation 
heeft als doel het mogelijk maken 
en bevorderen van sport voor men-
sen met een lichamelijke en/of ver-
standelijke beperking. Tevens is het 
doel het sportaanbod op dat terrein 
kwalitatief te verbeteren en op deze 
wijze meer aandacht te vragen voor 
de gehandicaptensport. 

2e katern

Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara veel 
dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Door 
te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar zelfvertrouwen met 
danspassen vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je 
dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s 
zelfvertrouwen gaat  
met danspassen  
vooruit
Een gevaarlijke vorm van epilepsie zorgt ervoor dat Sara veel 
dingen niet kan of mag. Dat kan behoorlijk frustrerend zijn. Door 
te benadrukken wat ze wél kan, gaat haar zelfvertrouwen met 
danspassen vooruit. Als je zo ziek bent als kleine Sara, heb je 
dat vertrouwen hard nodig.

Sara’s 
zelfvertrouwen gaat  
met danspassen  
vooruit

Zonnige dag en veel bezoekers op markt en braderie

Bruisende zaterdag in dorp!
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Informatiebijeenkomst ouder worden en vergeten, 
wat als er sprake is van dementie?
Het Ontmoetingscentrum vindt het uitdragen van kennis en informatie 
erg belangrijk. Daarom verzorgen wij informatiebijeenkomsten voor 
geïnteresseerden uit Aalsmeer en omstreken. Vrijdag 19 mei van
14.30 - 16.00 uur staat het thema ‘vergeetachtig, ouderom of sprake van 
dementie’ centraal, in wijkpunt ‘Voor Elkaer’ Nobelhof 1 in Kudelstaart. 
Vrijdag 9 juni van 13.30 - 15.00 uur wordt het onderwerp ‘Parkinson’ 
uitgelicht in Aalsmeer. 

Thema-avond in wijkpunt ‘Voor Elkaer´
Op vrijdag 20 mei is de beurt aan ‘t Witte Goud. Heerlijke asperges 
van het lokale bedrijf; Aspergehof Noordam, in Woubrugge. Asperges 
van de beste kwaliteit. De prijs voor dit “Gouden” menu is  € 19,50 p.p. 
Aanvang van deze avond is 17.30 uur. Voor reserveringen kunt u bellen 
met Wijkpunt Voor Elkaer, tel: 0297- 820979.  

Dinsdag 17 mei Musica in het inloopcentrum
Muziek brengt het verleden dichterbij en geeft toegang tot herinnerin-
gen. Herinneringen, mooi en minder mooi, mogen er zijn, horen erbij. 
Oud-Hollandse liedjes zoals “Hela gij bloempjes” en “Op de grote stille 
heide” werden vroeger vaak gezongen. Voor de jongeren senioren willen 
we natuurlijk het repertoire uitbreiden. Zingen stimuleert het brein, kom 
naar onze open inloopmiddag Musica. Dinsdag 17 mei vanaf 14.30 uur 
tot 15.30 uur bij het inloopcentrum, Kanaalstraat 12. Musica is ook in 
wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart op de donderdagmiddag. 
Voor informatie 06 22468574

Bonte ochtend in Zorgcentrum Aelsmeer
Op donderdag 19 mei om 10.15 uur is er een bonte ochtend. Personeel 

en bewoners gaan optreden als onder andere Toon Hermans en Elvis 
Presley. De deelnemers zullen vakkundig beoordeeld worden door 

de jury bestaande uit een aantal bewoners. 
U bent van harte welkom om deze 

bijzondere ochtend bij te wonen.

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

het zorgcentrum woont.

Nieuwe subsidieregeling 
voor duurzame energie
Aalsmeer - Inwoners en onderne-
mers die zelf in huis of in het bedrijf 
duurzame energie willen opwek-
ken, kunnen vanaf dit jaar bij het 
rijk subsidie aanvragen voor zon-
neboilers, warmtepompen, biomas-
saketels en pelletkachels. Het Rijk 
stelt hiervoor dit jaar 70 miljoen eu-
ro beschikbaar.
Wethouder Jop Kluis “Sinds kort 
kunnen particulieren, bedrijven en 
woningcorporaties subsidie aan-
vragen voor zonneboilers, warmte-
pompen, biomassaketels en pellet-
kachels. De overheid wil met de-
ze nieuwe subsidieregeling het ge-
bruik van duurzame energie stimu-
leren. Door over te stappen van gas 
naar duurzame warmtebronnen om 
huis of bedrijf te verwarmen, drin-
gen we CO2-uitstoot terug.’

Subsidie aanvragen
De subsidie is aan te vragen via de 
website van RVO.nl. Op deze websi-
te staat alle informatie over de sub-
sidievoorwaarden en het aanvragen 
van de subsidie. De volgende sub-
sidiebedragen zijn mogelijk: warm-

tepomp, zonneboiler en pelletkachel 
vanaf 500 euro, biomassaketel van-
af 3.200 euro. Naast de nieuwe sub-
sidieregeling kunnen woningeige-
naren die willen investeren in een 
energiezuiniger huis ook een be-
roep doen op de duurzaamheidsle-
ning van de gemeente Aalsmeer. De 
Duurzaamheidslening is een aan-
trekkelijke lening met een lage ren-
te voor particuliere woningbezitters. 
De lening is bedoeld voor mensen 
die energiemaatregelen aan de wo-
ning willen nemen maar niet zelf de 
fi nanciën op korte termijn beschik-
baar hebben. 

Meer informatie
Meer informatie over subsidiemo-
gelijkheden is te vinden op de web-
sites www.energiesubsidiewijzer.
nl, www.aalsmeer.nl/duurzaam en 
www.sienergie.nl. Als u liever per-
soonlijk advies krijgt kunt u gratis 
en vrijblijvend naar het Energieloket 
gaan. Dit loket is elke woensdag-
middag van 15.00 tot 18.00 uur ge-
opend in Boekhuis Aalsmeer, Zijd-
straat 12.

Stefan Koster en de Japanse koikweker Shigeyoshi Tanaka.

Lezing Japanse koikweker 
tijdens Pinksterweekend
Aalsmeer - Tijdens het Pinkster-
weekend geeft de Japanse koikwe-
ker Shigeyoshi Tanaka van de Ma-
rujyu koifarm een boeiende lezing 
bij vijvercentrum Arts & Ants. Shi-
ge zal alles vertellen over het kwe-
ken en het verzorgen van de ge-
kleurde karpers die menig liefheb-
ber in de vijver heeft rondzwemmen. 
Voor de aanwezige vijverbezitters 
bestaat tevens de mogelijkheid om 
deel te nemen aan het Azukari Pro-
ject. Het is inmiddels het derde jaar 
dat de kweker speciaal voor dit eve-
nement naar Aalsmeer komt.  Azu-
kari betekent letterlijk ‘Ik neem de 
zorg over’. Kortom, Shigeyoshi ver-
zorgt de aangekochte koi, die in een 
speciaal daarvoor gegraven mud-
pound zwemmen; een natuurlijke 
vijver in de Japanse bergen. Regel-

matig worden de koi gevangen om 
dan gemeten, gefotografeerd en ge-
fi lmd te worden. Op die manier kun-
nen de trotse bezitters in Nederland 
volgen hoe hun koi groeit.
De Aalmeerse ondernemer Stefan 
Koster van Arts & Ants reist in okto-
ber af naar Japan om de koi voor de 
winter te vangen en over te brengen 
naar het koihuis, dat gevestigd is in 
een kas. Ook dit kunnen de thuis-
blijvers op de voet volgen; er wordt 
dagelijks een videoverslag gemaakt 
dat te zien is op de website en op 
social media. 
Voor het zo ver is kan iedereen ken-
nis maken met de Japanse topkwe-
ker. Al met al een leuk en leerzaam 
evenement tijdens het Pinkster-
weekend! Kijk voor meer informa-
tie en aanmelden op www.pro-koi.nl

Burgemeester in de bediening?
Dorpscafé ‘Op de Hoek’: 
Hoogste punt bereikt!
Kudelstaart - Het hoogste punt van 
dorpscafé ‘Op de Hoek’ is afgelo-
pen week bereikt. De lang gekoes-
terde wens van vele Kudelstaarters 
krijgt steeds meer een ‘gezicht’. Half 
maart zette eigenaar Beatle Raad-
schelders vol trots op facebook dat 
de ingang en de deuren van het ter-
ras al zichtbaar waren. Begin april 
werd gemeld dat de verdiepings-
vloer was gestort, gevolgd door 
nieuws dat de wanden voor de eer-
ste verdieping waren geplaatst. En 
28 april was er het bericht dat het 
hoogste punt is bereikt. De bouw 
van het café op de hoek van de Ku-
delstaartseweg en het Robend loopt 
voorspoedig. Zoals het er nu naar 
uitziet wordt de plandatum van de 
opening bereikt. Aan het einde van 

de zomer, zo rond september, kan 
aan de bar en op het terras plaats-
genomen worden. En niet alleen in 
de avond, het is de bedoeling dat 
het café zes dagen per week open 
gaat. In de ochtend wordt koffi e en 
thee geserveerd en er gaat een klei-
ne menukaart voor de lunch, borrel 
en diner gepresenteerd worden. De 
opening wordt in ieder geval verras-
send. Tijdens de veiling Kudelstaart 
voor Kudelstaart afgelopen zaterdag 
7 mei in het Dorpshuis heeft eige-
naar Beatle Raadschelders de ‘klus’ 
van burgemeester Jeroen Nobel ge-
kocht. Wat zal het worden? Gaat de 
eerste burger de offi ciële opening 
verrichten of wordt hij ingezet in de 
bediening? 
Foto: www.kicksfotos.nl

Vaarseizoen van start
Westeinder Rondvaart start 
verhuur elektrische sloepen
Aalsmeer - Met de komst van twee 
elektrische sloepen start de West-
einder Rondvaart het rondvaartsei-
zoen op de Westeinderplassen. De-
ze milieuvriendelijke en fl uisterstille 
sloepen krijgen hun ligplaats aan het 
terras van Het Tuinhuis op de Histo-
rische Tuin. Daarmee is een langge-
koesterde wens van Henk van Leeu-
wen in vervulling gegaan. “Fluister-
sloepen waren in Aalsmeer nog niet 
te huur en vormt een prachtige aan-
vulling op ons rondvaartbedrijf”, al-
dus de  Aalsmeerse rondvaarton-
dernemer. “Je kunt op alle manieren 
proberen uit te leggen hoe het is 
elektrisch te varen, maar het beste 
is het zelf te ervaren.” Afgelopen jaar 
in Giethoorn is er met verschillende 
elektrische sloepen een proefvaart 
gemaakt en de keuze is gevallen op 
de E-550 aluminium sloep van Van 
Vossen Engineering eveneens uit 
Giethoorn. Deze sloepen zijn 550 
centimeter lang en biedt plaats aan 
maximaal 10 personen en hebben 
een elektrische aandrijving van 3,5 
kW. De vaarduur van de sloepen is 
circa 7 uur afhankelijk van vaarge-
drag en bemanning. De sloepen zijn 

te huur per dagdeel en per dag met 
en zonder schipper. Meer informa-
tie op de website: huureensloepje.nl 
of mail naar: info@huureensloepje.
nl. “Vanaf 1 mei varen we ook weer 
dagelijks met onze rondvaartboten 
vanaf de Historische Tuin aan het 
Praamplein”, vertelt Henk van Leeu-
wen verder. “De eerste week start in 
ieder geval prima, er is een prach-
tig weekend op komst, beter kun-
nen je niet hebben.” Voor groepen 
zijn er verschillende arrangemen-
ten: een bezoek aan de beroepsvis-
ser Theo Rekelhof met het ophalen 
van de fuiken en een smeuïg ver-
haal, een bezoek aan verschillen-
de tuinen op de Westeinder, en een 
langer verblijf op het onbewoon-
de eiland van de Westeinder Rond-
vaart al dan niet gecombineerd met 
barbecue, lunch, high tea  of borrel. 
Ook de ‘combinatiekaart Aalsmeer’ 
is populair met een bezoek aan Flo-
raHolland Aalsmeer, de Historische 
Tuin en een rondvaart over de West-
einder. Kortom: Laat je verrassen op 
de Westeinderplassen! Informatie 
over rondvaarten en arrangementen 
info@westeinderrondvaart.nl. 

Winnaars blij met prijzen
Geslaagde ‘Bon in de Ton’ 
actie in Kudelstaart
Kudelstaart - De actie ‘Bon in de 
Ton’ van Winkelcentrum Kudelstaart 
is weer zeer geslaagd. Twee weken 
lang konden klanten hun kassabon 
met naam en telefoonnummer in 
de daar voor bestemde blauwe ton 
doen. De bekende actie rond de de-
cembermaand is nu ook ingezet met 
Moederdag en Vaderdag. Er waren 

diverse cadeaus te winnen van alle 
ondernemers in Kudelstaart, waar-
onder restaurant Jones, die haar 
steentje heeft bijgedragen door 
een dinerbon ter waarde van 75 eu-
ro beschikbaar te stellen. Alle win-
naars waren heel blij met hun ge-
wonnen prijzen. Op bijgaande foto 
twee gelukkige winnaars!

Van 12 tot en met 22 mei
‘Dacia Deelt Uit Dagen’ 
bij Nieuwendijk
Aalsmeer - Het is een feest om Da-
cia te rijden. Daarom viert Dacia-
dealer Nieuwendijk aan de Zwarte-
weg de Dacia Deelt Uit Dagen!’ Ko-
pers van een nieuwe Dacia krijgen 
in de actieperiode van 12 tot en met 
22 mei van Nieuwendijk een acces-
soirepakket naar keuze ter waarde 
van 500 euro cadeau.
“Voor bijna elk Dacia-model kan 
de koper kiezen uit twee accessoi-
repakketten”, legt directeur Kees 
Nieuwendijk uit. 
Het Pack Travel bevat een dakkof-
fer van 400 liter, twee dwarsdragers 
en een draagbare koelbox. Het Pack 
Comfort omvat een Logicom DJIX 
dvd-speler met twee schermen, luxe 
tapijt, verlichte dorpellijsten en ver-
chroomde lijsten in de grille en op 
de achterklep. Het Pack SUV be-
staat uit een styling bar aan de voor-
zijde, sidebars en een verchroomd 
uitlaateindstuk. Het speciale Pack 
Dokker Van biedt een houten vloer 

in de laadruimte, zijwandbescher-
ming en rasters voor de achterrui-
ten ter voorkoming van inbraak.

Easy-R-automaat
“We hebben ook versies met au-
tomatische transmissie in het mo-
dellengamma”, vertelt Kees Nieu-
wendijk verder. “De Easy-R-auto-
maat biedt extra comfort en rijple-
zier voor een meerprijs van slechts 
500 euro ten opzichte van de hand-
geschakelde versies! De Easy-R-au-
tomaat is beschikbaar voor de San-
dero en Sandero Stepway in de Lau-
réate-versie.”
 
Vier jaar garantie
‘Dankzij Dacia 4 All is het plezier van 
Dacia rijden voor iedereen bereik-
baar. Het aankoopbedrag kan in vier 
jaar worden betaald, tegen slechts 
4 procent rente en zonder aanbeta-
ling. En dat met maar liefst vier jaar 
garantie!’

Conny Keessen (rechts) met mede-auteur Eva Wiessing.

Zaterdag presentatie boek in Boekhuis

Griekenland correspondent 
Conny Keessen in Aalsmeer 
Aalsmeer - NOS-correspondent 
Conny Keessen is aanstaande zater-
dag 14 mei even terug in haar ge-
boortedorp Aalsmeer. Bij het Boek-
huis presenteert zij het boek ‘Wor-
stelen aan de rand van Europa’, dat 
gaat over de Griekse crisis. Ruim 
twintig jaar is Conny Keessen al 
werkzaam als Griekenlandcorres-
pondent. Vanuit Athene verslaat zij 
de actualiteit, die de afgelopen ja-
ren hoofdzakelijk over de eurocri-
sis ging. Samen met economiever-
slaggever Eva Wiessing ging Kees-
sen op zoek naar de verhalen ach-
ter de crisis, van de gewone Grieken 
die zich staande proberen te hou-
den in een land waar je van de staat 
weinig meer kunt verwachten. Een 
land waar improvisatie en burgerlij-
ke ongehoorzaamheid een manier 
van overleven is geworden.
In het najaar van 2009 kwam Grie-
kenland acuut in de fi nanciële pro-
blemen. De internationale gemeen-
schap schoot Griekenland te hulp 
met miljardenleningen en in ruil 
daarvoor moest het land zware be-

zuinigingen doorvoeren. Miljoe-
nen Grieken zagen hun leven dra-
matisch veranderen. Een juwelier 
die voor het eerst in zijn leven ex-
treem rechts stemt, een belastingin-
specteur die eindelijk op rijke land-
genoten mag jagen, drie werkloze 
meiden die gewoon op eigen benen 
willen staan. De Griekse crisis ken-
de bizarre wendingen, maar de po-
litieke machtsspelletjes en eurotop-
pen vertellen maar een deel van het 
verhaal. 
Hoe kan het, dat een onbeduidend 
land als Griekenland zo cruciaal 
werd voor de andere eurolanden? 
Het antwoord wordt gegeven door 
‘gewone’ Grieken.
Zaterdag 14 mei is Conny Keessen, 
geboren en getogen in Aalsmeer, 
om 15.00 uur in het Boekhuis aan 
de Zijdstraat. Zij zal daar kort ver-
tellen over de aanleiding en inhoud 
van het boek, waarna er gelegen-
heid is om in gesprek te gaan en 
vragen te stellen. Natuurlijk wordt 
er ook gesigneerd. Iedereen is wel-
kom, de entree is vrij.

Jachthaven Poelgeest in Oegstgeest
Pinksterweekend in teken 
van Antaris en Maril
Streek - Komend Pinksterweekend 
organiseert Jachthaven Poelgeest 
uit Oegstgeest weer een Antaris en 
Maril proefvaart weekend! Tijdens 
dit weekend is het mogelijk vrijblij-
vend kennis te maken met de sloe-
pen en tenders van de Friese sloe-
penbouwer. Als één van de weinige 
werven bouwt deze werf de boten 
nog geheel in Nederland.
De primeur van dit jaar is de nieu-
we Maril 6Nxt, deze opvolger van 
de Maril 625 combineert eigentijd-
se lijnen met klassieke en elegan-
te vormgeving. Kenmerkend voor de 
6,40 meter lange Maril is de functi-
onele deur in de spiegel welke toe-
gang biedt tot het geïntegreerde 
zwemplateau. De breedte van de 
6Nxt gecombineerd met het vlakke 
onderwaterschip zorgen voor veel 
stabiliteit en vaarcomfort. Een an-
der mooi detail is de verzonken ka-
belaring in de romp. Naast de nieu-
we Maril liggen ook de immens po-
pulaire Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar 
voor een proefvaart. Met deze ver-
nieuwende modellen heeft Antaris 
zeer veel succes, al vier jaar achter-

een is de maximale productie ge-
draaid. Bij Poelgeest zijn zowel de 
Fifty5 en Sixty6 in diverse kleuren 
en uitvoeringen (nog) uit voorraad 
leverbaar. Ook kennis maken met 
deze prachtige boten van Neder-
landse bodem? Kom dan langs op 
het Antaris & Maril Pinkster proef-
vaart weekend. De vloot ligt klaar 
op zaterdag en maandag van 11.00 
tot 17.00 uur en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur bij Jachthaven Poel-
geest aan de Hugo de Vrieslaan 1 in 
Oegstgeest. Meer informatie is ook 
te vinden op www.poelgeest.nl.
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Stap dichter bij hoofdklasse hockey
Qui Vive Heren 1 kampioen 
in overgangsklasse
De Kwakel - Na 21 competitiewed-
strijden met 16 keer winst, vier keer 
gelijk en slechts 1 maal verlies ver-
trokken de Heren van het 1e team 
van Qui Vive zondag naar HC Uni-
on in Nijmegen. Doel: Winnen, beha-
len van Play Offs en in de Hoofdklas-
se komen. Ook een bus met suppor-
ters vertrok vanuit De Kwakel naar 
Nijmegen. En iedereen wist: Niet al-
leen het resultaat in Nijmegen, maar 
ook de strijd tussen de directe con-
currenten HDM en Tilburg (nummer 
drie) in Den Haag telde mee voor 
de eindstand in Poule A. Via de app 
werden stand en spelmomenten ge-
deeld. De wedstrijd kwam niet met-
een lekker op gang. Warm, spanning 
bij de heren, een droog veld. De bal 
stuitert flink op het veld. Qui Vive 
had wel direct het overwicht, bleef 
druk zetten en creëerde daardoor 
meer kansen. Rond de 20ste minuut 
bracht Sjors de Haan de bal vanaf 
links de cirkel in en kreeg een klein 
beetje ruimte om te schieten: met 
een snoeiharde backhand sloeg hij 
de bal in het doel: 0-1. Dit was ook 
de ruststand. Ondertussen stond het 
ook in Den Haag bij rust 0-1. Dat zou 
betekenen: Qui Vive eerste , Tilburg 
tweede en HDM derde! In de tweede 
helft maakte Union binnen 3 minu-
ten een doelpunt: 1-1. Qui Vive zet-
te er een tandje bij en bleef druk zet-
ten. Vanuit Den Haag opnieuw be-
richt: 1-1. Het gaat nog goed, maar 
wat is dat spannend! De spelers kre-
gen deze informatie niet mee of wel? 
Ze bleven in ieder geval goed hoc-
keyen en forceerden een strafcorner, 
deze werd laag hard in gepusht; een 
verdediger van Union stopte de bal 
maar met de voet. Strafbal voor Qui 
Vive. Erik Otto legde de bal rechts 
laag in het doel: 1-2. Het bleef span-
nend. Union kreeg nog een strafcor-
ner 5 minuten voor tijd, maar deze 

ging gelukkig links net naast. Eind-
signaal. Winst! Wat gebeurde er in 
Den Haag? De laatste informatie 
is 1-2 maar er moest nog 6 minu-
ten gespeeld worden. Het wachten 
begint. En dan het verlossende be-
richt: Tilburg wint met 1-2. Qui Vive 
eerste, Tilburg tweede, HDM derde. 
De champagne vliegt open. Voor het 
eerst in het 52 jarig bestaan van de 
club behaalt Qui Vive Heren1 de ti-
tel kampioen overgangsklasse pou-
le A. Feest! Een bescheiden feestje, 
maar mooie momenten moet je vie-
ren/delen. 

Zaterdag Play Off wedstrijd
Heren 1 komt door deze unie-
ke prestatie uit in de zogenaamde 
Play Off wedstrijden voor een plek 
in de Hoofdklasse, het hoogst haal-
bare binnen het Nederlandse he-
ren-hockey. De strijd om deze felbe-
geerde plek gaat tussen de winnaar 
van poule A , Qui Vive dus, en poule 
B, Almere. Zij spelen ‘best of 3’ voor 
een directe plaatsing in de Hoofd-
klasse volgend seizoen. Op zater-
dag 14 mei is de thuiswedstrijd te-
gen Almere op het complex aan de 
Vuurlijn in De Kwakel. De wedstrijd 
begint om 14.45 uur. Bij een gelij-
ke stand in gewonnen wedstrijden 
staat zondag 15 mei nog een wed-
strijd op het programma, ook van-
af 14.45 uur bij Qui Vive. Kom al-
lemaal (graag op de fiets in ver-
band met parkeren) naar het com-
plex aan de Vuurlijn 30 in De Kwa-
kel en schreeuw de mannen naar de 
overwinning! Ze hebben het nodig, 
maar boven alles: Ze hebben het 
verdiend! Een geweldig seizoen, af-
gerond met het kampioenschap, ko-
mende week afsluiten met promo-
veren naar de Hoofdklasse. Wat ge-
weldig zou dat zijn!

Riet winnaar bij 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Belangstel-
ling voor deze kaartmiddag? Nieu-
we gezichten zijn welkom. Voor-
al een paar jokeraars kan de club 

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
18 mei vanaf 14.00 uur in het Pa-
rochiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 4 mei is gewonnen 
door Addy Hofman met 5227 pun-
ten, gevolgd door Loek Pieterse met 
5022, Dirk Tromp met 4862 en Jack 
Veldhuis met 4882 punten. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag is er 
weer koppelkaarten bij buurtvereni-
ging Hornmeer in het buurthuis aan 
de Roerdomplaan 3. De aanvang is 
20.00 uur, zaal open voor inschrij-
ving, koffie en thee vanaf 19.30 uur. 
Iedereen is van harte welkom, neem 
gerust iemand mee. Het kaarten 
op vrijdag 6 mei is gewonnen door 
Corrie Durieux met 5145 punten. Op 
twee Chris van Wijhe met 5088 pun-
ten en op drie Mia Huijkman met 
5046 punten. De poedelprijs was 
voor Ubel met 3365 punten.

Alicia tafeltenniskampioen 
bij TTV Rijsenhout
Rijsenhout - De jaarlijkse clubkam-
pioenschappen van Tafeltennisver-
eniging Rijsenhout hebben een ver-
rassende winnaar opgeleverd. Twee 
weken werd er gestreden om de fel-
begeerde titel, en na de eerste week 
kwamen de favorieten voor de eind-
zege al boven drijven: Kees Spaar-
garen, Alicia Ferreira da Costa en 
Paul Clement waren nog zonder 
puntverlies; vlak daarachter volg-
den Tom van Es en Joost van Keu-
len. De laatste avond zouden de fa-
vorieten elkaar treffen en er tekende 
zich een felle strijd af, met wedstrij-
den op hoog niveau die vaak een 
vijfde set nodig hadden om een win-
naar aan te wijzen. Kees moest een 
set toegeven op Joost en Paul; tegen 
Alicia verloor hij in drie sets. Paul 
verloor alleen tegen Tom; maar deed 
dit zonder een set te winnen, en dit 
zou hem later opbreken. Alicia bleef 
foutloos tot haar laatste wedstrijd, 
daarin was Paul met 3-2 net te sterk. 
Maar door het 3-0 verlies van Paul 
tegen Tom bleek Alicia uiteindelijk 
de meeste punten te hebben ge-
sprokkeld. De beslissingswedstrijd 
om de derde plaats ging tussen 
Kees en Joost, Kees won in vier sets 
en werd daarmee derde. De totaal-
stand: 1. Alicia 23 punten, 2. Paul 21 

punten, 3. Kees 19 punten, 4. Joost. 
19 punten, 5. Tom 18 punten, 6. Piet 
van Oudenaren 11 punten, 7. Ton 9 
punten, 8. Jan Joore 7 punten en 9. 
John Kreeftmeijer 0 punten. Zo kent 
Rijsenhout dit jaar een jonge vrou-
welijke kampioen, geflankeerd door 
twee ervaren spelers en net daar-
achter de jongere garde. Ook werd 
deze avond de beker uitgereikt aan 
de speler met het hoogste winstper-
centage van 2015. Voor de tweede 
keer op rij ging deze prijs naar Ton 
Nieuwenhuyzen met 87 procent.

Winnaar procentenbeker: 
Ton Nieuwenhuyzen.

Van links naar rechts: Paul (2e), Alicia (1e) en Kees (3e).

Kleintjes voor 
zwanenpaar

Aalsmeer - Net als vorig jaar heeft 
het zwanenpaar in Nieuw-Oostein-
de jongen gekregen. Maar liefst ne-
gen kleine zwanen zijn geboren en 
uiteraard wordt het ‘grut’ door vader 
en moeder zwaan goed in de gaten 
gehouden en beschermd. Prach-
tig om de familie te zien zwemmen, 
maar let op: Kom niet te dichtbij, 
zwanen staan er om bekend dat ze 
hun kroost koste wat kost bewaken 
en niet terugdeinzen om hiervoor tot 
de aanval over te gaan. Wie de zwa-
nen de vleugels breed ziet maken, 
doet er goed aan afstand te nemen. 
Blijft natuurlijk geweldig om te zien, 
net als de vele eenden die trots in de 
sloten zwemmen met hun kleintjes! 
Foto: Yvonne van Doorn 

Brooklyn Nights verlengd!
Aalsmeer - Vanwege het succes-
volle tweede seizoen blijft Studio’s 
Aalsmeer in het najaar van 2016, het 
toneel van de dinnershow Brooklyn 
Nights. Meerdere shows zijn ver van 
tevoren uitverkocht en de gemid-
delde beoordeling op klantenvertel-
len.nl is gestegen naar een 8.6 (te-
genover gem. 8.4 in 2015). De cast 
met onder andere Stanley Burleson, 
Marc Forno en LA the Voices zal ook 
volgend seizoen, tot en met decem-
ber, weer te zien zijn.
Brooklyn Nights is een avondvul-
lend diner- en theaterspektakel, 
geïnspireerd op de smeltkroes van 

muziekstijlen en culturen van New 
York. Frank Wentink, het creatieve 
brein achter Brooklyn Nights, is en-
thousiast over de verlenging: “Ik ben 
vooral trots op de mensen waar-
mee ik samenwerk. Met de com-
plete crew zorgen we er iedere za-
terdag voor dat bezoekers genie-
ten van een hoogwaardige show en 
met stralende gezichten naar huis 
gaan. We kijken met elkaar uit naar 
een succesvol najaar.” Tickets voor 
Brooklyn Nights zijn verkrijgbaar op 
www.eventim.nl. Advies is tijdig te 
reserveren in verband met meerde-
re uitverkochte showdata. 

M&W Computer Solutions 
bijna 1,5 jaar in Aalsmeer
Aalsmeer - In oktober 2014 kre-
gen ze de sleutel en in januari 2015 
zijn Mehmet Kilic en Wim Legi-
us hun bedrijf gestart in de Wete-
ringstraat op nummer 1. Al eerder 
had Mehmet (de M van M&W) di-
verse computerzaken. Op de Zwar-
te Markt, in Velsen en in Haarlem. 
Hij timmert al sinds 2002 professi-
oneel aan de weg. Van oorsprong is 
hij werkbouwkundig tekenaar, maar 
wegens omstandigheden kwam hij 
in de computersector terecht. Wim 
verricht hand- en spandiensten in 
de winkel in Aalsmeer. W&M Com-
puter Solutions doet aan in- en ver-
koop van nieuwe en gebruikte com-
puters, reparatie, verkoop van com-
puteronderdelen, cartridges, beeld-
schermen, kabels, muizen, maar 
ook computergerelateerde elek-
tronische apparaten zoals drones, 

smartphones, laptops, printers en 
zelfs mini Segways oftewel Hover-
boards. Het bedrijf heeft veel ken-
nis in huis en voorziet de klant van 
deskundig advies. Tevens is er, te-
gen betaling, de mogelijkheid voor 
haal- en brengservice van appara-
tuur. Op bestelling worden er com-
puters gebouwd en/of verbouwd en 
ook het installeren van program-
ma’s kan bij M&W. “En dat allemaal 
tegen zeer scherpe prijzen!” Aldus 
eigenaar Mehmet. De openingstij-
den zijn op maandag van 13.00 tot 
18.00 uur, dinsdag tot en met don-
derdag van 10.00 tot 18.00 uur, vrij-
dag van 10.00 tot 19.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Het 
telefoonnummer is 0297-785030. 
W&M Computer Solutions is actief 
op Facebook.
 Door Miranda Gommans 

Actie ‘Bon in de Ton’ succesvol
1 Minuut gratis winkelen!
Aalsmeer - Bon in de Ton Actie 
Winkelcentrum nieuw Oosteinde.
Van 16 april tot en met 7 mei kon-
den klanten van Duoplant hun bon-
nen inleveren in de tonnen op het 
Poldermeesterplein en kans maken 
op diverse prijzen, waaronder één 
minuut gratis winkelen bij de Albert 
Heijn op het plein. De actie ‘Bon in 
de Ton’ werd zeer goed ontvangen, 
vele klanten hebben hun aankoop-
bewijs met naam en telefoonnum-
mer ingeleverd. 
Zo zijn er diverse plantenbakken, 
slagroomtaartjes, etentjes, waar-
debonnen, gezichtsbehandelin-
gen, cadeaupakketjes en zonuurtjes 
weggegeven aan de prijswinnaars. 
Diegene die er met de hoofdprijs 
van één minuut gratis winkelen van-
door zijn gegaan, waren de dames I. 
Velzel, Pijnaker, en Overhof. Zij kwa-
men op dinsdag 10 mei naar de Al-
bert Heijn in Oosteinde om hun prijs 
in ontvangst te nemen. Na het door-
nemen van het reglement gingen de 
kandidaten om 18.45 uur van start. 
De opgehaalde opbrengsten zijn 97, 
193 en 105 euro! 
De winkeliers die aan deze actie 
hebben deelgenomen zijn: Albert 

Heijn, Duoplant, Primera, Dio van 
Nieuwland, Zonnestudio de Baha-
mas, Foodmaster, New York Pizza, 
Toko, Vooges en Voovers.

Rozen met lotnummers
Tevens hebben de winkeliers van 
het Poldermeesterplein op zaterdag 
7 mei prachtige rode rozen uitge-
deeld aan hun klanten, met daarop 
een lotnummer. Heeft u uw lot be-
waard? Dan bent u misschien in de 
prijzen gevallen, zie hier welke prijs 
er wellicht bij uw lotnummer hoort.
-  Duoplant: boeket, nr 30
-  AH: Bonbonpakket, nr 247
-  Nico Optiek: Zonnebril, nr 201
-  Toko: Portie saté met rijst, nr 176
-  Dio: Parfum, nr 12
-  Vooges: Slagroom stam, nr 3
-  Voovers: Maaltijd naar keuze, nr 4
-  Bahamas: Eén keer gratis zonnen, 

nr 227
-  New York Pizza: Een pizza medi-

um, nr 131
-  Foodmaster: Satémaaltijd, nr 76
-  Brainwash: Cadeaupakket, nr 48
-  Primera: Bladenpakket, nr 199
Heeft u prijs? Gefeliciteerd en kom 
met uw lotnummer naar de desbe-
treffende winkel en haal uw prijs op.

goed gebruiken. Op woensdag 4 
mei is het kaarten gewonnen door 
Riet Pothuizen met 5790 punten, op 
twee is Loes Versteeg geëindigd met 
5584 punten en op drie Guda Kluin-
haar met 5338 punten. Bij het joke-
ren heeft deze week met Henny de 
Wit de hoogste eer behaald met 107 
punten, gevolgd door Gerard de Wit 
met 257 punten en Bets Teunen met 
298 punten. Voor inlichtingen: Me-
vrouw R. Pothuizen, tel. 0297 340776.

Workshop 20 mei en 10 juni
Kennismaken met Mind-
fulness en LevensKunst
Aalsmeer - Menigeen heeft in-
middels gehoord van Mindfulness 
In deze hectische gestreste maat-
schappij is er steeds meer behoef-
te aan rust en balans. Om die re-
den wordt de achtweekse training 
Mindfulness al enkele jaren in het 
TCO (Therapeutisch trainings Cen-
trum Oosteinder) gegeven. De trai-
ning biedt mensen handvatten om 
anders om te leren gaan met stress, 
piekeren en sombere stemmin-
gen. “Van moeten naar ontmoeten, 
is mijn motto”, aldus Joke van der 
Zwaan, gecertificeerd mindfulness-
trainer in TCO. “En dat willen we 
graag overbrengen.”
Voorkomen is altijd beter dan ge-
nezen, dus ook voor hen die geen 
klachten ervaren, is Mindfulness 
bij uitstek geschikt om met behulp 
van onder andere meditatie te leren 
meer in het hier en nu te zijn en te 
kunnen genieten van de kleine din-
gen. Joke en Marianne (co-trainer, 
psychosomatisch therapeut en di-
recteur van TCO): “We horen vaak 
dat mensen die de training hebben 
gevolgd niet zo goed kunnen uit-
leggen wat Mindfulness nu eigen-
lijk is. Je moet het echt zelf ervaren 
en daarom bieden we deze moge-
lijkheid.” Op 20 mei kunnen belang-
stellenden ervaren wat Mindfulness 
voor hen kan betekenen, wat een 
training inhoudt en uiteraard kun-
nen deze dag vragen gesteld wor-
den. YogAletta zet hiervoor haar 
deuren van haar mooie studio in The 
Beach weer open.
Op 9 juni start Joke met een 8-week-
se zomertraining Mindfulness (met 
zomerkorting) en daarna starten 
Joke en Marianne in september sa-
men weer een training in TCO. 
 
Familieopstelling
De Vitaliteitstraining LevensKunst 
heeft zich in de loop van de jaren 
ontwikkeld tot een krachtige trai-
ning die veel mensen heeft gehol-

pen om zicht te krijgen op zichzelf 
en bewust te worden van vastzit-
tende, ongewenste patronen. In de 
training wordt gebruik gemaakt van 
NLP, oplossingsgericht werk en Sy-
stemisch werk. Lidwien van Wissen, 
trainer en coach: “Een familieop-
stelling, een onderdeel van de me-
thodiek ‘Systemisch werken’, kan 
inzicht geven in hoe wij als indivi-
du verbonden zijn met verschillen-
de groepen: systemen. Het eerste en 
belangrijkste systeem is dat waarin 
een kind wordt geboren: de familie. 
Door een familieopstelling kan heel 
goed zichtbaar gemaakt worden, 
of en hoe we zijn vastgelopen in 
dit systeem en wat ervoor zorgt dat 
we oude patronen maar niet kun-
nen loslaten. De werkelijkheid on-
der ogen zien en benoemen, heeft 
een helende werking en kan ervoor 
zorgen dat iemand zijn of haar ge-
schiedenis beter een plek kan geven 
en in het heden zijn eigen plek be-
ter kan innemen. Iedereen die aan 
een opstelling heeft deelgenomen 
zal beamen dat het een bijzondere 
ervaring is en voor veel verheldering 
kan zorgen. Op 10 juni wordt de ge-
legenheid geboden om hier kennis 
mee te maken, eveneens in de stu-
dio van YogAletta. Op 8 september 
starten Marianne en Lidwien weer 
een nieuwe LevensKunsttraining (4 
dagen en 1 avond). 
De trainers hopen vele belang-
stellenden te mogen ontmoeten in 
de prachtige studio van YogAlet-
ta op vrijdag 20 mei voor de Mind-
fulness workshop en op vrijdag 10 
juni om kennis te maken met sy-
stemisch werk en familieopstellin-
gen. Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. Kos-
ten: 5 euro. Locatie: Studio YogAlet-
ta in The Beach aan de Oosteinder-
weg 247a. Aanmelden en informatie 
via info@tco-aalsmeer.nl en www.
tco-aalsmeer.nl of info@wingsand-
footprints.nl en www.wingsandfoo-
tprints.nl Telefoon: 06-23861976.

42ste editie van 
Borrel Aalsmeer

Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
12 mei, vindt alweer de 42ste editie 
plaats van de netwerkbijeenkomst 
Borrel Aalsmeer. Iedereen is vanaf 
17.00 uur welkom bij à Resto Bar & 
Brasserie op het terrein van veiling 
Flora Holland aan de Legmeerdijk. 
De entree is gratis. Het programma 
kan bekeken worden op de website.
Verhinderd? 
Noteer dan alvast 9 juni en 14 juli in 
de agenda, elke tweede donderdag 
van de maand. Aanmelden is niet 
verplicht. Neem gezellig een relatie, 
collega, vriend of partner mee. Net-
werken doe je samen!
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kinder- en jeugdkrant
Workshop Origami voor 
kinderen in bibliotheek
Amstelland - Van een gekleurd 
vierkant blaadje papier vouw je de 
mooiste vormen. In Japan maken ze 
al eeuwenlang kunstwerkjes van pa-
pier en daar noemen ze dat Origami. 
Samen met de Japan Women’s Club 
organiseert de Bibliotheek Amstel-
land een feestelijke Origami Work-
shop voor kinderen met het thema 
Things to wear. Maak kennis met 
deze eeuwenoude, maar ook weer 
eigentijdse vouwkunst. Onder bege-
leiding en met advies van de leden 
van de Japan Women’s Club vouw 
je gegarandeerd iets moois. Of dat 
nu een broche, hoedje, horloge of 
andere kekke accessoire wordt, je 

kan gewoon langskomen en aan-
schuiven. Het vouwen duurt onge-
veer een half uur per sessie en de 
laatste inloop is om 16.00 uur. Als 
je klaar bent met je Origami-kunst-
werk krijg je limonade en een klei-
ne Japanse verrassing. De work-
shop Origami is op zondag 22 mei 
in bibliotheek Amstelveen Stads-
plein tussen 13.30 en 16.30 uur, tel-
kens een sessie van een halfuur. 
Geschikt voor kinderen in de leef-
tijd van 6 tot en met 12 jaar. De toe-
gang is gratis en reserveren is niet 
nodig. Meer informatie is te lezen 
op de website van de bibliotheek  
www.debibliotheekamstelland.nl

Supertijd, ook tweede, derde en vierde

Hoofdprijs 12 Jarige June 
bij racebaan KWF
Aalsmeer - Het was afgelopen za-
terdag een drukte van jewelste bij 
de kraam van het KWF Aalsmeer. 
De autoracebaan, waarop jong en 
oud met race-autootjes konden la-
ten zien of zij een goede coureur 
waren of konden worden, was een 
groot succes. De meeste deelne-
mers waren kinderen maar er de-
den ook papa’s mee aan het racen 
en dan ging het er echt fanatiek 
aan toe. Eerst mochten de deelne-
mers een paar proefrondjes rijden 
en daarna mochten ze in 10 rond-
jes hun allersnelste tijd laten klok-
ken waarbij meestal de auto’s uit 
de bocht vlogen. Maar zij die er een 
beetje feeling voor hadden wisten 
dat op tijd te voorkomen en zetten 
super tijden neer. 
De 12 jarige June wist iedereen, 
groot en klein, te verslaan met de 

supertijd van 5,63 seconden. En dat 
dit geen toevalstreffer was bleek uit 
het feit dat zij ook de tweede, der-
de en vierde beste tijd neerzette. 
June kreeg van het KWF Aalsmeer 
bestuur de hoofdprijs overhandigd, 
een super grote truck waarmee zij 
heel erg blij was. De aanwezigheid 
van KWF Aalsmeer op de braderie 
was ook een succes voor het krij-
gen van collectanten (maar nog niet 
genoeg) en mensen die mee gaan 
helpen bij het organiseren van KWF 
evenementen. Daarbij nog de fan-
tastische opbrengst van ruim 700 
euro, door het autoracen en het-
geen in de collectebussen, waarmee 
KWF vrijwilligers de hele dag ston-
den te collecteren, was bijeenge-
bracht. Al met al dus een – ook door 
het mooie weer – zeer geslaagde 
dag voor het KWF Aalsmeer

Verschillende nieuwe sporten
Waterskiën en zeilen met 
JeugdSportPas periode 4
Aalsmeer - Vanaf 23 mei kunnen 
de kinderen uit de groepen 1 tot en 
met 8 van het basisonderwijs weer 
kennis maken met een aantal spor-
ten, waaronder een aantal nieuwe 
sporten en verenigingen. Kinderen 
schrijven zich in via de website en 
gaan voor 5 euro één tot vier keer 
kennis maken bij een sportvereni-
ging uit Aalsmeer en Kudelstaart. 
Nieuw dit jaar is waterskiën. Maak 
kennis met waterskiën bij Waterski 
Vereniging Aalsmeer. In drie lessen 
word je wegwijs gemaakt in de be-
ginselen van waterskiën. Op woens-
dagavond zijn kinderen uit de groe-
pen 7 en 8 welkom bij de vereniging 
op surfeiland Vrouwentroost om met 
deze te gekke sport kennis te ma-
ken. 

Fit4Ukkies
Voor de allerkleinste kinderen van 
het basisonderwijs (groepen 1 en 
2) is er Fit4Ukkies bij Atletiekvereni-
ging Aalsmeer. Spelenderwijs ma-
ken de kinderen kennis met alle at-
letiekvormen (lopen, springen en 
gooien). De lichamelijke en motori-
sche ontwikkeling van het kind wor-
den op deze manier spelenderwijs 
gestimuleerd. Fit4Ukkies is dus ei-
genlijk atletiek voor 4 en 5 jarigen, 
waarbij het accent meer op spelen 

en bewegen ligt. Tennis is een be-
kende sport bij de JeugdSportPas, 
maar niet bij TV Kudelstaart. Naast 
Tennis2Tennis kan er nu dus ook 
kennis gemaakt worden met tennis 
bij TV Kudelstaart op het sportpark 
aan de Wim Kandreef. Uiteraard 
zijn er nog meer sporten waarvoor 
de kinderen zich kunnen inschrij-
ven: zeilen bij Zeilschool Aalsmeer, 
ritmische gymnastiek bij SV Omnia 
2000, triathlon en waterpolo bij ZSC 
Oceanus en scouting bij scouting 
Tiflo. Inschrijven kan tot en met 22 
mei via de website: www.sportser-
vicehaarlemmermeer.nl/aalsmeer. 
De JeugdSportPas is een sport-
stimuleringsproject om kinderen 
van het basisschool te helpen bij 
het maken van de juiste sportkeu-
ze. Kinderen uit de groepen 3 tot 
en met 8 (en soms ook groep 1 en 
2) kunnen zich inschrijven voor vier 
kennismakingslessen voor verschil-
lende sporten bij lokale verenigin-
gen. Op deze manier maken ze ken-
nis met de sport en proeven de sfeer 
binnen de vereniging. Kosten zijn 5 
euro per sport per kind. Voor infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den met Tom Schutte, Sportservice 
Haarlemmermeer via 06-39790182 
of via tschutte@sportservicehaar-
lemmermeer.nl. 

Thema is dit jaar ‘insecten’
Pinksterweekend: Weekaatje
Aalsmeer - Het Pinksterweek-
end nadert en dus is het weer tijd 
voor het jaarlijkse weekaatje. Voor 
de 39ste keer wordt dit gezelli-
ge kampeerweekend voor kinde-
ren georganiseerd door voetbalver-
eniging FC Aalsmeer. Dit jaar heb-
ben 270 kinderen zich ingeschreven 
en hen wacht van vrijdag 13 tot en 
met maandag 16 mei dagen met di-
verse activiteiten en heel spannend 
slapen met elkaar in tenten. Thema 
is dit jaar ‘Insecten’. Heel toepasse-
lijk, de kampstaf is al weken als be-
zige bijen aan het werk om het wee-
kaatje vlekkeloos te laten verlopen. 
Deze zeven heren en dames zijn 
niet de enige, de vaste bouwploeg 
staat in de steigers om aan de slag 

Voorpremière voor kinderen zaterdag

‘Angry Birds’ in Bioscoop
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
14 mei gaat in Bioscoop Aalsmeer 
‘Angry Birds‘ in première. De film 
speelt zich af op een prachtig eiland 
vol met vogels. Alle vogels die op dit 
paradijselijke eiland wonen zijn erg 
blij, vrolijk en gelukkig, ook al kun-
nen ze niet vliegen. Maar er zijn een 
paar buitenbeentjes: Red, een tem-
peramentvolle vogel met een slecht 
humeur, de hyperactieve supersnel-
le Chuck en de opvliegende Bomb, 
met een heel kort lontje. Wanneer er 
vreemde groene varkentjes op be-
zoek komen zijn het juist deze bui-
tenbeentjes die moeten uitvogelen 
wat de varkens van plan zijn. 
Studio Kidsclub presenteert za-
terdag een speciale voorpremiè-
re voor kinderen. In de Kidscorner 
staat de limonade klaar! Maak je ei-
gen Angry Birds Masker van Red, 

Big, Bomb of Chuck in de knutsel-
hoek. Plus na afloop krijg je ook nog 
een superleuke verrassing mee naar 
huis. Vanaf 11.30 uur ben je wel-
kom bij Studio’s Aalsmeer en ver-
geet vooral je 3D bril niet! De film 
start om 12.45 uur in de grote zaal 
en duurt negentig minuten. 
Voor ‘Angry Birds’ kan ook plaats-
genomen worden in het pluche op 
zaterdag 14 mei om 18.45 uur, zon-
dag 15 mei om 10.45 uur en maan-
dag 16 en woensdag 18 mei om 
14.45 uur. Kaarten reserveren kan 
via 0297-753700 en via bioscoop@
studiosaalsmeer.nl en zijn te koop 
in de bioswinkel in het studiocom-
plex aan de Van Cleeffkade. Bios-
coop Aalsmeer presenteert nog di-
verse andere films voor jong en oud. 
Kijk voor het programma en filmtij-
den op de website.

1000 pannenkoeken, 40 flessen zonnebrand

Voetbalkamp RKDES: Eén 
groot zonovergoten feest
Kudelstaart - Met zo’n 295 kin-
deren startte op zowel Bevrijdings-
dag als Hemelvaartsdag (5 mei) het 
33e voetbalkamp bij RKDES in Ku-
delstaart. Het thema van dit jaar was 
‘Muziek’. Alle deelnemers waren in-
gedeeld in totaal 22 groepen en ie-
dere groep werd vernoemd naar 
een artiest. Van K3, Spice Girls tot 
Queen, alle muziekstromingen wa-
ren vertegenwoordigd. Het beloof-
de een muzikale driedaagse te wor-
den! Iedere groep maakte zijn ei-
gen mascotte in de vorm van een 

vlag. De meest creatieve en leu-
ke creaties kwamen voorbij. Hier-
na begon het actieve gedeelte voor 
de kinderen op de velden en daar-
buiten. Er was een zogenaamd out-
door programma waarbij ook ge-
bruik werd gemaakt van de skate-
baan en de tennisbaan. En uiter-
aard werden er ook heel veel voet-
balspellen gedaan. Nadat er zo’n 
1.000 (!) pannenkoeken werden 
verorberd werd deze dag afgeslo-
ten met een avondspel. De tweede 
dag was deels op locatie. De jong-

ste groepen gingen naar Monkey 
Town, de middelste groepen gingen 
zwemmen in KSWA te Hoofddorp 
en de oudste kinderen gingen tra-
ditiegetrouw naar Poldersport in De 
Kwakel. De andere helft van de dag 
werden weer leuke (voetbal)spelle-
tjes gedaan. Dit jaar werd de play-
backshow voor het eerst op vrijdag-
avond gedaan, wat erg goed is be-
vallen. Zaterdag was weer een dag 
vol waterfun met onder andere de 
penalty-bokaal en het succesvolle 
ouder-kind toernooi. Om 17.00 uur 
was het voor de kinderen klaar en 
was er een afterparty voor alle vrij-
willigers van het voetbalkamp.
Er kan terug gekeken worden op 
drie succesvolle dagen. Donderdag 
en vrijdag heeft de smeerploeg er-
voor gezorgd dat iedereen heerlijk 
kon lunchen. Er zijn deze drie dagen 

liefst 180 broden gesmeerd. Zater-
dagmiddag werd er patat (400 bak-
jes patat) en snacks (400 frikadellen 
en kroketten) voor de deelnemers 
aan deze driedaagse gebakken.
Het was wederom een geweldig, su-
per leuk en gezellig kamp! Dit was 
mede te danken aan het schitteren-
de weer, er zijn nagenoeg 40 fles-
sen zonnebrand doorheen gegaan. 
Op naar 2017 met hopelijk wederom 
prachtig weer en net zoveel enthou-
siaste deelnemers. Een fotoverslag 
van het voetbalkamp is te vinden op 
de Facebook (S.v. Rkdes).
Iedereen die in welke vorm dan ook 
een bijdrage heeft geleverd en deze 
drie dagen tot een succes hebben 
gemaakt worden hartelijk bedankt 
namens de organisatie van Voetbal-
kamp RKDES: Peter, Petra, Ronald, 
Stefan en Kim.

Atletiek op Hemelvaartsdag
Goede prestaties jeugd 
AVA in Den Haag
Aalsmeer - Op donderdag 5 mei, 
Hemelvaartsdag, vond in Den Haag 
bij AV Sparta de jaarlijkse Hemel-
vaartwedstrijd plaats. Een aan-
tal AVA pupillen en een junior wa-
ren naar Den Haag gereisd voor 
een wedstrijd tegen andere atle-
ten van grote clubs uit de regio Den 
Haag en Rotterdam. Dat het moei-
lijk en zwaar zou worden, stond op 
voorhand vast. Na weken van win-
terweer was het eindelijk ook mooi 
weer en bij 18 graden en veel zon 
beloofde het een mooie dag te wor-
den. Bij de jongens B pupillen start-
ten Tygo Witteveen, Justin Alewijnse 
en Steven Waasdorp. Door de nieu-
we afstelling van de sprintblokken 
op aanraden van sprintcoach Jen-
nifer Geleijn liep Tygo direct een 
nieuw persoonlijk record van 7.29 
seconde en bleef Steven daar net 
boven. De drie jongens stootten ook 
persoonlijke records bij het kogel-
stoten. Alle drie de jongens spron-
gen meer dan 3 meter, voor Tygo en 
Justin was dit een nieuw persoonlijk 
record (3.21 meter) opleverde. Tygo 
werd bij de meerkamp zesde, Ste-
ven achtste en Justin tiende. Op de 
afsluitende 1000 meter werd Justin 
tweede in een nieuw persoonlijk re-
cord van 3.48 minuten en liep ook 
Steven een nieuw persoonlijk re-
cord, 3.58 minuten, waarmee hij 
vierde werd. Tygo eindige als acht-
ste. Bij de jongens A1 pupillen stond 
alleen Colin Alewijnse aan de start. 
Colin sprintte bij de 60 meter naar 
een mooie 10.32 seconde en scoor-
de ook goed bij het kogelstoten. Bij 
het hoogspringen liet hij net wat lig-
gen, maar eindige wel op een mooie 
elfde plaats. Op de afsluitende 1000 
meter liep hij naar 3.52 minuten, wat 
hem net buiten de medailles liet be-
landen op een vijfde plaats. 
Bij de meisjes A2 pupillen stonden 
Roanna Geleijn, Gwen Alewijnse en 

Julie Witteveen aan de start. Ook 
Roanna liep een nieuw persoon-
lijk record op de 60 meter sprint 
van 9.83 seconde na de nieuwe af-
stelling van de sprintblokken. Gwen 
stootte de kogel naar 5.32 mete-
re en alle drie de meisjes sprongen 
mooi over de 100 centimeter. Roan-
na werd uiteindelijk heel mooi vijfde, 
Gwen negende en Julie elfde. Op de 
afsluitende afstand eindigden alle 
drie de meisjes voorin. Roanna werd 
derde in een nieuwe persoonlijk re-
cord van 3.42 minuten, Gwen vijfde 
en Julie zesde. Als enige junior van 
AVA Aalsmeer stond Lotte Zethof 
aan de start. Zij liep een sterk be-
zette 1000 meter in Den Haag. Lot-
te begon sterk aan haar 1000 meter, 
lag lang vierde, maar na een vernie-
tigende eindsprint versloeg zij vlak 
voor de finish de nummer drie en 
werd zo uiteindelijk zelf heel mooi 
derde in 3.28 minuten. Een mooie en 
sportieve dag in Den Haag met veel 
goede prestaties van de AVA jeugd.

Julie Witteveen tijdens de 60 meter 
sprint.

Schaken
Eerste plaats voor Sam op 
19e GP Jeugdtoernooi
Aalsmeer - Zaterdag 30 april hield 
AAS het 19e Grand Prix Jeugdtoer-
nooi. De GP is een serie jeugdtoer-
nooien die jaarlijks door de verschil-
lende verenigingen van de Leid-
se Schaak Bond worden georgani-
seerd. De jeugdige spelers worden 
per toernooi ingedeeld aan de hand 
van de behaalde punten. Boven-
dien tellen de toernooien mee voor 
de jeugdrating. Het toernooi werd 
gehouden in het Dorpshuis Ku-
delstaart en verliep vlekkeloos door 
de soepele organisatie door Hen 
van Leeuwen en zijn team, geholpen 
door enkele ouders en de jeugdlei-
der van de LeiSB Vincent Schenke-
laars. De A-groep, en daarmee het 
toernooi werd, gewonnen door Mat-
teo van Cleef (VAS) met de prach-
tige score van 6.5 punt uit 7 partij-
en. De rest van de groep bestond uit 

spelers van de Leidse verenigingen 
met Timoh Yeh van OEW die met 5 
punten tweede werd. Van AAS de-
den een aantal spelers mee. Hoogst 
geplaatste was Luuk Valkering die 
op een nette 50% eindigde in Groep 
4 en daarmee gedeeld vierde werd. 
Met wat meer aandacht voor de 
plannen van de tegenstander zal 
Luuk binnenkort hoger eindigen.
Annika Valkering speelde in groep 
6, die uit wel 5 meisjes en 3 jongens 
bestond. Annika deed de hele tijd 
mee voor de eerste prijs en eindig-
de uiteindelijk met een prima 5.5 uit 
7 op een tweede plaats achter Es-
ther Hogenboom (De Vennep). Jas-
per Springintveld had het moeilijk in 
Groep 7 en eindigde op 1 punt, maar 
had toch een leuke dag gehad. In 
groep 9 had Christiaan Baraya eer-
ste kunnen worden indien hij niet 

mat had proberen te geven terwijl 
zijn andere toren niet gedekt stond. 
Heel lang dacht zijn tegenstander 
mat te staan, maar zag helaas toch 
nog de winnende zet. Desondanks 
speelde Christiaan een prima toer-
nooi en werd netjes derde. Het bes-
te resultaat werd door Sam Laker-
veld gescoord die in groep 10 maar 
liefst 7 uit 7 haalde en onder veel 
bijval van de Azen zijn eerste prijs 
in ontvangst mocht nemen. Sam 
schaakt nog niet zo lang bij AAS en 
zal dus nog wat groepen gaan stij-
gen! Voor alle uitslagen en standen, 
zie: http://www.jc.leisb.nl.
Door Ben de Leur

te gaan en na afloop de boel weer 
op te ruimen, tijdens het weekaa-
tje zorgen de ‘kakkerlakken’ dat al-
le leiding en kinderen goed te eten 
krijgen, mocht er iets gebeuren dan 
staan EHBO’ers klaar en als de kin-
deren aan het bijkomen zijn van al-
le avonturen wordt er gewaakt door 
de Nachtwacht. Alle deelnemers 
hebben een lijst gekregen wat ze 
allemaal mee moeten nemen. Naast 
een slaapzak, diverse soorten kle-
ding, toiletspullen en een zaklan-
taarn is de kinderen ook gevraagd 
enthousiasme, een goed humeur en 
heel veel zonnestralen in te pakken. 
Het kampterrein is op het zesde 
veld (achter de tribune) op het ver-
nieuwde complex van FC Aalsmeer 
aan de Beethovenlaan. Vanaf 18.30 
uur is vrijdag 13 mei de ontvangst, 
start om 19.00 uur met een specia-
le openingsceremonie waar (groot)
ouders, broertjes en zusjes bij aan-
wezig mogen zijn. Daarna worden 
ze weggestuurd en zijn ze pas zon-
dag 15 mei weer welkom van 15.00 
tot 17.00 uur. 
Maandag wordt nog een gezellige 
dag, inclusief opruimen, maar vanaf 
15.00 uur na de sluiting is het Wee-
kaatje dan echt weer voorbij. Wat 
zoal op het programma staat? Een 
nachtwandeling, een spooktocht, 
een speurtocht, picknicken, vossen-
jacht, disco, tienkamp en onder an-
dere zwemmen. Veel plezier alle-
maal!
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Caril Heeren beste keeper 
van Nederland!
Aalsmeer - Op zaterdag 7 mei 
mocht Caril Heeren weer strijden 
voor de titel ‘beste keeper van Ne-
derland’ in de categorie 14/15 jaar. 
De wedstrijd, onder leiding van 
Frans Hoek Sports en onder auspi-
ciën van de K.N.V.B., werd gespeeld 
op het complex van V.V.O.G in Har-
derwijk. Tijdens een keeperspromo-
tiedag op 23 oktober 2015 in Hui-
zen had Caril zich al weten te plaat-
sen om mee te mogen doen aan de-
ze finaledag (de beste twee keepers 
van de voorrondes gingen door). Uit 
deze voorrondes waar in totaal rond 
de 2.000 keepers en keepsters aan 
deelnamen, bleven 185 keepers en 
keepsters over om de competitie 
voort te zetten. 
Tijdens deze dag wordt er tegen 
leeftijdsgenoten gestreden door 
middel van drie speciaal door Frans 
Hoek ontwikkelde keeperspelwed-
strijden. De kampioenen krijgen 
als prijs een ‘gouden’ handschoen 
en natuurlijk de titel: Beste Keeper 
of Keepster van Nederland. Er wa-
ren twee poules van zes keepers in 
de leeftijdscategorie van Caril en de 
winnaars van deze poules moesten 
uiteindelijk tegen elkaar strijden. Tij-
dens deze drie spelelementen kon 
de Aalsmeerder maximaal 30 pun-
ten behalen. Met een score van 29 
punten wist hij overtuigend de finale 
te behalen, nummer twee ver achter 
zich latend met 13 punten.
In de finale moesten twee spelele-

menten afgewerkt worden. Een du-
el één tegen één, waarbij de kee-
pers proberen voetballend bij elkaar 
tot scoren te komen, en een shoot 
en save, waarbij de keepers probe-
ren met een dropkick of een volley 
een doelpunt te maken. Bij het eer-
ste onderdeel werd niet gescoord, 
zodat het tweede onderdeel de be-
slissing moest brengen. Daarin liet 
Caril zien wie zich de beste keeper 
van Nederland 2016 mag noemen: 
met 3-1 wist hij dit spelelement te 
winnen. Uit handen van de organi-
satie mocht Caril de gouden hand-
schoen in ontvangst nemen en mag 
zich nu het hele jaar de beste kee-
per van Nederland noemen. 
Dit is alweer de tweede keer, want 
in 2014 mocht Caril zich ook al de 
beste keeper van Nederland noe-
men in de categorie 12/13 jaar, toen 
nog uitkomend voor Jong Aalsmeer 
United.
Caril Heeren speelt momenteel als 
eerstejaars B-Junior bij Stormvogels 
B1- zaterdag in IJmuiden. Hij staat 
met dit team momenteel bovenaan 
in de Hoofdklasse en kan met nog 
twee wedstrijden te gaan kampioen 
worden. Daarnaast is hij vaste kee-
per bij het tweede zondagteam én 
reserve keeper bij het eerste zon-
dagteam van Stormvogels, dat in de 
2e klasse speelt. Dit team strijdt nog 
voor een periodetitel. Caril hoopt 
zich op deze manier te profileren en 
een weg te banen naar de top.

Voetbal zondag: 0-4 overwinning
RKDES krijgt ‘Moederdag-
cadeau’ van Ankaraspor
Kudelstaart - RKDES heeft de laat-
ste uitwedstrijd van dit seizoen om-
gezet in een simpele 0-4 overwin-
ning tegen Ankaraspor. Het weini-
ge publiek kreeg een gezapig wed-
strijdje voorgeschoteld. Vier A juni-
oren stonden in de basis of vielen 
in en deden het uitstekend. Trainer 
Jesse Donker kon afgelopen zondag 
niet beschikken over Mischa v/d 
Scheur en Robin v/d Steeg (werk). 
Voor hen speelden Daan Duizend-
stra en Novel Elhadji. Er viel voor het 
handje supporters maar weinig te 
genieten deze middag, voor beide 
ploegen stond er ook niets meer op 
het spel. Ankaraspor is veilig en de 
Kudelstaarters hebben al nacompe-
titie, dus er lag geen druk op deze 
wedstrijd. Dat was ook te zien, beide 
ploegen keuvelden er gezellig op los 
zonder dat beide partijen zich wil-
de inspannen wat gezien de warmte 
ook wel te begrijpen is. Slechts klei-
ne kansen waren er voor Ivo Len-
tjes waaronder twee vrije trappen, 
maar het achterhek was nog te laag. 
Bij een voorzet van Jeroen Bakker 
stapte Maarten van Putten handig 
over de bal heen, maar de keeper 
was attent en tikte de bal uit de on-
derhoek. Ankaraspor daar en tegen 
is de eerste helft niet bij het doel ge-
weest.
Pas na tien minuten in de tweede 
helft was er de eerste grote kans 
voor de Afas/Nieuwendijk briga-
de. Een voorzet van de goed spe-
lende Daan Duizendstra werd net 
niet binnen gegleden door de ook 
al goed spelende Novel Elhadji. Vlak 
er na een prima loopactie van Je-
roen Bakker. Hij kreeg de bal goed 
meegegeven, maar zijn inzet ging 
over. Daar had hij eigenlijk meer 
mee moeten doen. De jongelingen 
mochten gaan rusten en twee an-

dere jongelingen Dennis Pronk en 
Rick Verkuijl mochten hun opwach-
ting maken. In de 67ste minuut was 
het Mano van Veen die de daden-
drang van RKDES een gezicht gaf 
door van 20 meter op de lat te pege-
len. In de 72ste minuut was het dan 
toch eindelijk raak. RKDES kwam 
goed over links, de voorzet die daar 
uit volgde werd fraai door Lars Win-
ters tegen de touwen gewerkt: 0-1.
Bij de gastheren, die toch al een 
beetje op leeftijd waren, ging lang-
zaam het licht, de warmte zal daar 
ook invloed op hebben gehad en de 
0-2 was daar het gevolg van. Weder-
om kwam de bal vanaf links voor de 
goal waar weer Lars Winters klaar 
stond om de 0-2 tegen de touwen te 
knallen. Het verzet was gebroken en 
de plaatselijke FC kon er nu lustig 
op los tikken. Jeroen Bakker daag-
de zijn tegenstander uit binnen de 
zestien. Dat vond hij niet zo leuk en 
legde Jeroen over de knie, pingel tot 
gevolg. Ivo Lentjes, die pas de der-
de pingel van dit seizoen mocht ne-
men, joeg de bal in de linker boven-
hoek: 0-3. Het slotakkoord was voor 
Mano van Veen die met een mooie 
uithaal rand zestien RKDES naar 
een dik verdiende 0-4 overwinning 
knalde.
Ankaraspor heeft slechts één keer 
RKDES keeper Tijn Kraak getest, 
maar hij was wakker en keerde het 
schot bekwaam.
Op Tweede Pinksterdag is de laatste 
wedstrijd van dit seizoen op sport-
park Calslagen en dan hup naar de 
nacompetitie. Altijd leuk maar dan 
moet het wel beter als de laatste 
weken, maar dat weten de spelers 
zelf ook wel. Tegenstander is DIOS 
1 en de wedstrijd maandag 16 mei 
begint om 14.00 uur.
Eppo

Voetbal zaterdag
Belangrijke overwinning 
FC Aalsmeer op T.O.V.
Aalsmeer - In deze fase van de 
competitie is het niet meer van be-
lang hoe je speelt, alleen de punten 
tellen. De een heeft ze nodig voor 
een kampioenschap, de ander om 
degradatie te voorkomen. Zo ook 
de wedstrijd FC Aalsmeer tegen 
T.O.V. uit Baarn. Voor 120 toeschou-
wers op het zonovergoten sport-
park ontspon zich een duel waar-
in puntverlies moest worden voor-
komen. FC Aalsmeer startte in een 
4.3.3 opstelling, want alleen winst 
telde deze middag. T.O.V. daaren-
tegen leunde meer op de defensie. 
In de heenwedstrijd werd de FC on-
genadig afgestraft met 4-1 verlies, 
waarop niets was af te dingen. Een 
stevig windje had toch wel enige 
invloed op het spel en de controle 
over de bal liet vaak te wensen over, 
maar bezieling was er des te meer. 
FC Aalsmeer was veelvuldig in bal-
bezit in de eerste helft. Keeper Jef-
frey de Beer van T.O.V. hoefde wei-
nig in actie te komen. Probeerde 
Aalsmeer nog met de opbouw van 
achteruit enigszins tot voetbal te ko-
men, T.O.V. was al blij als de bal op 
de Aalsmeer helft belandde. Fer-
hat Ozturk en Dylan Smid zijn ook 
geen echte afmakers. Kansen voor 
FC Aalsmeer waren er wel. Uit een 
voorzet van Salih Yildiz kwam Cal-
vin Koster in de 3e minuut de uit zijn 
doel stormende keeper tegen. Een 
uitgelezen kans kreeg Tom Does-
wijk in de 15e minuut. Vrijgespeeld 
door Calvin Koster schoot hij ech-
ter vrij voor doel hoog over. Even 
daarvoor kreeg ook Dylan Smid 
van T.O.V. een vrije kopkans uit 
een vrije trap, maar tot opluchting 
van het Aalsmeer publiek ging de 
bal voorlangs. Een goed opgezette 
aanval op rechts in de 25e minuut 
werd door Michal Kocon op de voet 
van Tom Doeswijk gelegd. De deze 
dag niet gelukkige Doeswijk draai-
de zich vast en werd een kans ont-
nomen. T.O.V. moest alle zeilen bij-
zetten, maar had achterin de touw-
tjes tot nog toe aardig in handen. Tot 
de laatste vijf minuten voor rust. Er 
gebeurde toen meer als de vorige 
40 minuten. Op aangeven van Cal-
vin Koster in de 45e minuut worstel-
de Michal Kocon zich vrij en scoor-
de op slag van rust met een tikje 
van de rechterschoen de 1-0 op het 
scorebord. Een ideaal moment van 
rusten. Maar de koek was nog niet 
op. Salih Yildiz gleed in de 47e mi-
nuut (extra drinkpauze) zijn tegen-
stander Rico van der Veen voorbij. 

Zijn steekbal op Michal Kocon werd 
rakelings voorlangs geschoten. En 
floot de goed leidende R.A. Schip-
per voor een echte rustpauze. T.O.V. 
begon de tweede helft met meer 
energie dan de FC. Men moest na-
tuurlijk wel wat aan de score doen. 
Mistasten van de Aalsmeer verde-
diging bracht Rutger van der Mo-
len in de 54e minuut vrij voor Mike 
Eman, maar de bal ging rakelings 
naast. Vanaf minuut 60 dicteerde 
Aalmeer weer de wedstrijd. Op aan-
geven van Kevin Vermeij (veruit de 
beste speler deze wedstrijd) kwam 
Michal Kocon op snelheid langs 
zijn tegenspeler. Zijn schot beland-
de in het zijnet. De laatste kans voor 
T.O.V. in de 66e minuut kreeg San-
der Hendriks. Maar Mike Eman is 
moeilijk te passeren en maakte ook 
dit schot onschadelijk. Een slim bal-
letje van Kevin Vermeij bracht Cal-
vin Koster op snelheid richting doel. 
Met een kamikaze redding voor-
kwam Jeffrey de Beer een doelpunt. 
Even later moest hij zich laten ver-
vangen door Rick van Kooten. Wis-
sels 79e minuut: Mitch van Geldorp 
voor Wesley van Schaik en Arnoud 
van Leeuwen voor Salih Yildiz. Al 
met al stond het na 80 minuten nog 
maar 1-0 voor de FC en dat is al-
tijd uitkijken geblazen. Wissel Peter 
Neuvel voor Calvin Koster. In de 87e 
minuut gaf Kevin Vermeij een steek-
pass op de op volle snelheid liggen-
de Kocon, die schudde eerst zijn te-
genstander af, omspeelde Rick van 
Kooten en schoot beheerst de be-
vrijdende 2-0 tegen de touwen. De 
wedstrijd was gelopen. Maar het 
mooiste doelpunt van deze middag 
kwam op naam van Mitch van Gel-
dorp. Een dubbele een/twee met 
Arnoud van Leeuwen stiftte hij be-
heerst onder de keeper door, 3-0, 
De drie punten waren binnen. 

Almere of Aalsmeer?
Ook FC Almere won zijn wedstrijd 
met 0-4 bij de Vecht. FC Almere en 
FC Aalsmeer beiden met 52 pun-
ten, gaan uitmaken wie er kampi-
oen wordt. FC Aalsmeer (zaterdag) 
heeft zich in ieder geval verzekerd 
van een periodetitel, dus nacompe-
titie. Als FC Almere en FC Aalsmeer 
(zaterdag) beiden komend weekend 
winnen volgt er een beslissings-
wedstrijd op neutraal terrein. FC 
Aalsmeer (zaterdag) speelt zater-
dag 14 mei uit tegen De Bilt. Loca-
tie Sportpark Weltevreden I, De Bilt. 
Jack van Muijden

Zaalvoetbal
De Midi’s weer kampioen 
bij ZABO competitie
Aalsmeer - Voor het tweede ach-
tereenvolgende seizoen is Sportcafé 
de Midi’s kampioen geworden van 
de ZABO competitie. Het zaalvoet-
balteam heeft tot nu toe zestien van 
de zeventien wedstrijden winnend 
afgesloten en is met 48 behaalde 
punten niet meer in te halen door de 
concurrentie. De kampioensploeg 
voerde vanaf de eerste speelronde 
de ranglijst aan en werd dit seizoen 
slechts één keer verslagen. De laat-
ste competitie wedstrijd is niet meer 
van belang voor de eindstand. Het 
team van Sportcafé de Midi’s zal za-
terdag 4 juni in de Bloemhof-kan-
tine worden gehuldigd. De spelers 
krijgen na afloop van het 40-jarig 
jubileumtoernooi de grote ZABO-
wisselbeker overhandigd. De ze-
ventiende speelronde van de ZA-
BO-competitie vond afgelopen za-
terdag 7 mei plaats in de Proosdij-
sporthal. De eerste wedstrijd ging 
tussen Sportcafé de Midi’s en het 
team van LEMO. Bij de rust leid-
de de koploper al met 4-0 en in de 
tweede helft werd nog éénmaal ge-
scoord. Eindstand 5-0 voor Sport-
café de Midi’s. Vervolgens versche-

nen Café Sportzicht en de ploeg van 
Amsec Piller aan de aftrap. Halver-
wege de eerste helft had Amsec Pil-
ler een 1-4 voorsprong opgebouwd. 
Café Sportzicht herstelde zich tijdig 
en trok voor de wissel de stand ge-
lijk. Ruststand 4-4. Tijdens de twee-
de helft kon de partij alle kanten op 
maar Café Sportzicht pakte de volle 
buit van drie wedstrijdpunten. Drie 
minuten voor het eindsignaal viel de 
6-4 en in de slotminuut scoorden 
beide ploegen nog éénmaal. Eind-
stand 7-5 voor Café Sportzicht. Ove-
rige uitslagen: Kids Aktief tegen At-
las Lions 5-0. EZ Flower tegen IBH 
Aalsmeer 11-0 en Koning Nieuwen-
dijk tegen FC Madrevo 5-0. 

Huidige stand:
Sportcafé de Midi’s 17-48, Atlas Li-
ons 17-42, Kids Aktief 17-36, EZ Flo-
wer 17-25, IBH Aalsmeer 17-22, LE-
MO 17-21, Amsec Piller 17-21, Ca-
fé Sportzicht 17-16, Koning Nieu-
wendijk 17-12, FC Madrevo 17-
7. De achttiende speelronde (slot-
ronde) vindt zaterdagavond 21 mei 
plaats in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg.

Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdag 14 mei: 
F.C.AALSMEER
De Bilt 1 - F.C.A. 1  14.30 u
ZOB 2 - F.C.A. 2 12.00 u
Vrouwen
Geuzen VR1 - F.C.A. VR1 15.00 u
Junioren
Terrasvogels A1 - F.C.A. A2 14.00 u 
BSM B3 - F.C.A. B4 12.45 u 
SCW C2 - F.C.A. C6 10.15 u
Meisjes
Maarsen MA1 - F.C.A. MA1 8.30 u
KDO MB1 - F.C.A. MB2 13.30 u
F.C.A. MD2 – Diemen MD1 8.45 u 

R.K.D.E.S.
Buitenv. D2 - RKDES D1 10.30 u
RKDES D4 – Kol. Boys D11 11.00 u
R.K.D.E.S. F1 – Hertha F1 11.00 u
Amstelveen F5 - RKDES F5 8.45 u
Meisjes
AS’80 MB1 - RKDES MB1 14.00 u
RKDES MC1 – Roda MC2 11.00 u

RKDES MD1 – Legmv. MD1 11.00 u
CSW MD3 - RKDES MD2 10.15 u
RKDES ME1 - DIOS ME1 11.00 u

S.C.W.
S.C.W. 1 – Stormvogels 1 14.30 u
Roda’23 3 - S.C.W. 4 14.30 u
Junioren
S.C.W. C2 – FCA C6 10.15 u
Pupillen
Amstelveen E3 - S.C.W. E2 9.00 u
Meisjes
S.C.W. MB1 – DSS MB3 11.30 u

Zondag 15 mei:
R.K.D.E.S.
Junioren
R.K.D.E.S. C3 – Diemen C6 10.00 u

Maandag 16 mei: 
R.K.D.E.S 1 – DIOS 1 14.00 u
United/DAVO 2 - RKDES 3 11.00 u
Zandvoort 2 - RKDES 6 11.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Voetbal zondag
FC Aalsmeer moet meerdere 
erkennen in Real Sranang
Aalsmeer - FC Aalsmeer kwam 
in de uitwedstrijd tegen Real Sra-
nang afgelopen zondag 8 mei let-
terlijk en figuurlijk lengte te kort. Bij 
de thuisploeg liepen een paar spe-
lers rond die een kop groter wa-
ren dan de spelers van trainer Erwin 
Monnich. Niet te kloppen waren ze 
in kopduels. In het begin leek het er 
nog niet op dat het op een neder-
laag zou uitlopen. In de eerste mi-
nuut was het Jurgen Daniel die de 
score reeds had kunnen openen, 
maar zijn inzet ging huizenhoog 
over. De FC Aalsmeer achterhoede 
kreeg meer en meer defensief werk 
te verrichten. Met Jeremaih Veld-
man als de absolute uitblinker, Ri-
chard de Vries, Eric Jansen konden 
de bezoekers lang meekomen in de-
ze strijd. Het was Dani Calmez, die 
met behulp van Jouri van de Schraaf 
en Lennart Eberharter, de verdedi-
ging van Real Sranang wist te ont-
regelen. Veel geluk hadden ze niet 
met hun pogingen. Als er een kans 
was, dan was er altijd nog de doel-
man van Real Sranang, Gregorey 
Grot, die soms op kamikaze wijze 
zijn doel schoon hield. De 0-1 kwam 
na dertig minuten, een overtreding 
op Dani Calmez in het strafschop-
gebied, werd door Daimian Veld-
man onberispelijk ingeschoten. De 
thuisclub leek wakker geschut te 
zijn. De aanvallen werden veelvuldi-
ger en er zat meer dreiging in, voor-
al Lieuw-A-Soe was een speler met 
een fantastische balbehandeling, en 
dat hij gevaarlijk kon zijn bleek wel 

in twee en dertigste minuut, zijn in-
zet kon maar amper door Jeremaih 
Veldman worden gekeerd. De FC 
Aalsmeer had mede het geluk dat 
het vizier bij de thuisclub niet op 
scherp stond, althans nog niet. Ro-
bert Jansen moest met een bles-
sure het veld verlaten, Alexander 
Goes was zijn vervanger. De twee-
de helft gaf een totaal ander Re-
al Sranang te zien. Met de levens-
gevaarlijke Lieuw-A-Soe kwam de 
thuisploeg steeds meer voor het FC 
Aalsmeer doel. Met kunst en vlieg-
werk wist de verdediging het gevaar 
in het begin nog te keren. Maar de 
druk werd dreigender en dreigen-
der en was haast niet vol te houden. 
Ook de warmte ging een woordje 
meespelen. De onvermijdelijke 1-1 
kwam in de vijfentwintigste minuut 
in de tweede helft. Ging er een bui-
tenspel situatie aan vooraf? Volgens 
de assistent scheidsrechter van de 
bezoekers, John van de Hoorn wel, 
maar de 1-1 bleef gehandhaafd. 
Toen was het eigenlijk gebeurd met 
de FC Aalsmeer. Niets lukte meer. 
Wel bij Real Sranang in de tachtig-
ste minuut was het Wilson Alfaisie 
die voor de 2-1 tekende. En de 3-1 
kwam van de voet van Ruben Bipat, 
vlak voor het einde. FC Aalsmeer 
moest de meerdere erkennen in Re-
al Sranang,
Komende maandag 16 mei, tweede 
Pinksterdag, speelt de FC Aalsmeer 
thuis tegen Sporting Martinus, om 
14.00 uur.
Theo Nagtegaal

Eén na laatste speelavond dartclub
Danny de Hartog wint bij 
Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de veertiende, en één na laat-
ste, speelavond van de dartclub 
Poel’s Eye in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Door het mooie weer en 
de (school) vakantietijd was de op-
komst minder dan de afgelopen 
speelavonden; 35. Dat was in ieder 
geval genoeg om, na de poulefase 
en de tussenronde, minimaal acht 
darters in de vier niveaus te krijgen. 
Remco Maarse, Moreno Blom, Wil-
liam Hunitetu en Ilona van Emden 
bereikten knap de laatste acht van 
het hoogste niveau. Ronald Baars 
bereikte echter zelfs de halve finale. 
Ronald was de laatste tijd al in top-

vorm, in de afgelopen weken wist 
hij twee titels te bemachtigen, na-
melijk het Koppel en het Blind Kop-
pel Toernooi. Ronald liet zich in de 
halve finale echter enigszins ver-
rassend verrassen door Danny de 
Hartog. Danny won in het verleden 
weliswaar drie keer een speelavond, 
dit seizoen waren zijn prestaties tot 
nu toe nog niet zo spraakmakend. 
Brent Plaisier was dit seizoen daar-
entegen wél spraakmakend. Deze 
jongeling won de vorige speelavond 
voor de tweede keer dit seizoen. 
Nu werd Brent echter door Bak uit 
de finale gehouden. Bak bereikte 
voor de vierde keer dit seizoen, en 

de 44ste (!) keer ooit de Grote Fi-
nale. Bak was dus favoriet, en won 
de eerste leg door 72 met twee dou-
bles (20 en 16) weg te werken. Ove-
rigens had Danny wel eerst drie pij-
len gemist op double 20. De twee-
de en derde leg gooide Danny daar-
entegen wél in één keer uit; 90 met 
Bull’s Eye en 58 met twee pijlen. De 
vierde leg kreeg Bak kans om op 
2–2 te komen, maar die kans ver-
zilverde hij niet; 3–1 voor Danny. 
De vijfde leg bleef Danny goed zijn 
punten gooien waardoor hij binnen 
8 beurten (23 pijlen) de wedstrijd 
besliste. Een uitstekende prestatie 
van Danny. 
Een pleister op de wonde voor Bak 
was dat hij zich door de verzamelde 
punten verzekerde van de tweede 
plaats in de eindstand. Ook Remco 
deed uitstekende zaken, hij steeg 
naar de derde plaats. Remco ein-
digde al zeven keer in de Top Tien, 
maar nog nooit eerder op het po-
dium. Zijn voorsprong op de num-
mer vier, Danny Zorn, is echter maar 
twee punten. Martin en Brent ste-
gen naar de negende en tiende 
plaats, terwijl Ilona en Gilbert geza-
menlijk met slechts één puntje ach-
terstand op de elfde plaats kwa-
men. De strijd om de derde en tien-
de plaats gaat dus nog zeer span-
nend worden. 
Mike Miltenburg kon weliswaar niet 
meer de Top Tien bereiken, maar 
had met een zeer mooie 153 finish 
de Hoogste Uitgooi van de avond. 
De volgende keer meer over de ove-
rige drie niveaus, maar de uitslagen 

staan al op de website www.poel-
seye.nl. 
Volgende week vrijdag, 20 mei, is de 
laatste speelavond van het seizoen. 
Dan worden de Top Tien spelers ge-
huldigd. Maar ook dan zijn nieuwe-
lingen meer dan welkom. Wees niet 
bang dat het niveau te hoog is, want 
juist om die reden zijn er vier ni-
veaus. Het motto van de Poel’s Eye 
is niet voor niets; ‘zoveel als moge-
lijk darten, op zoveel als mogelijk 
het eigen niveau. Wel zo gezellig!’ 
Elke darter kan zonder opgave voor-
af meedoen in het Dorpshuis. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar.

Winnaar Danny (links) naast finalist 
Bak.

Sebastiaan wint 
dartsavond

Aalsmeer - Het kan soms raar lo-
pen bij het darts spel. Ben je bezig 
om zo veel mogelijk in de triple 20 te 
gooien, lukt dit niet echt, maar des-
ondanks wist Sebastiaan Dolk via 
een wat lagere score en een goe-
de uitgooi op de dubbels toch eer-
ste te worden. De tweede plaats 

was voor Ben van Dam die heel wis-
selend de pijlen in de triple gooide 
en dan weer op dubbel 1 eindigde. 
Franklin Dolk wist mede door een 
180-er te gooien de derde plaats te 
bemachtigen. De volgende darts-
avond is dinsdag 17 mei en begint 
om 20.00 uur in buurthuis ‘t Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. Ook 
een keer darten? Iedereen vanaf 16 
jaar is welkom. Deelname kost 2,50 
euro per keer. Inschrijven kan van-
af 19.30 uur.
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Meiden E1 SCW kampioen!
Rijsenhout - Afgelopen zaterdag 
7 mei na een zeer spannende wed-
strijd zijn de meiden van E1 van 
SCW voor het tweede jaar in suc-
cessie kampioen geworden! De 
concurrentie was al twee weken 

klaar en er moest gewonnen wor-
den! Na een 1-1 ruststand werd het 
uiteindelijk een 2-3 overwinning en 
de ‘champagne’ kon ontkurkt wor-
den! Meiden super gevoetbald en 
terecht kampioen!

Voetbal jeugd
F7 FC Aalsmeer kampioen 
na bloedstollende eindfase
Aalsmeer - Na het najaarskampi-
oenschap begon de F7 dit voorjaar 
in een nieuwe samenstelling. Gwy-
neth vol overgave op keep en ach-
terin een bijna ondoordringbare ver-
dediging bestaande uit Rink, Stijn R 
en David. Het middenveld werd door 
Levi bemand en voorin stonden Bry-
an, Taecke en Stijn V. Een ijzersterk 
team, maar toch moesten de jon-
gens zich nog even bewijzen.
De eerste wedstrijd werd afgelast 
en door de opening van het com-
plex aan de Beethovenlaan werd 
nog een speeldag gemist. Daardoor 
liep de F7 steeds twee wedstrijden 
achter, wat een vertekend beeld gaf. 
Er werden een aantal lastige weds-
tijden gespeeld, maar het was voor-
namelijk winst voor de F7. Tegen 
koploper DSS werd gelijk gespeeld 
en tegen het altijd moeilijke Roda 
ook gelijk. Ineens werd het span-
nend. Wederom stond de F7 tegen 
DSS, nu thuis. DSS kon bij winst di-
rect kampioen worden en de spelers 
gingen er vol in, maar dat schrok de 
F7 niet af. Deze prachtige wedstrijd 
eindigde in een verdiend gelijkspel. 
Met nog twee wedstrijden te gaan 
kon Aalsmeer gelijk komen qua 
punten met DSS, maar met een veel 
beter doelsaldo.
Wat waren de F7 spelers nerveus, 
maar wat een team, ze gaan voor 
elkaar door het vuur en gaan altijd 
door! Bloemendaal, die de laatste 
plek bemand, werd gemakkelijk ver-
slagen. En toen vorige week de laat-
ste wedstrijd tegen FC Overbos, het 
was alles of niks. Bij winst kampi-
oen, bij gelijkspel tweede en bij ver-
lies derde.
Natuurlijk was er een gezonde wed-
strijdspanning, maar de F7 had er 

vooral heel veel zin in! Na een stroef 
begin was er de verlossende ope-
ningstreffer van Stijn V. Het wer-
den er uiteindelijk vier en eentje te-
gen. De F7 was wederom kampioen! 
Een welverdiend feestje in de kanti-
ne volgde.
De F7 is een superhecht team ge-
worden onder de bezielende leiding 
van coach Jet, die voor iedereen het 
hele jaar heeft klaargestaan en de 
individuele kwaliteiten van de spe-
lers op fantastische wijze naar bo-
ven heeft gehaald: Gwyneth die heel 
wat lastige ballen uit het doel heeft 
gehouden. Snelle verdediger Rink 
die achterin alles schoonveegde. 
David die in korte tijd is uitgegroeid 
tot een topverdediger met inzicht. 
Stijn R die als eerstejaars even zijn 
plekje moest vinden, maar als ver-
dediger uitblonk. Levi met zijn kei-
harde schot en trucs als Messi. Al-
tijd vrolijke Bryan die nooit opgeeft 
en keihard door blijft gaan. Taec-
ke een geboren talent dat zich door 
niets en niemand laat afschrikken 
en Stijn V een echte spits die al-
tijd op de juiste plek staat. Allemaal 
stuk voor stuk talenten! Een team 
met inzet en onuitputtelijk enthou-
siasme op elke training en bij el-
ke wedstrijd! Na de zomer gaat het 
team helaas uit elkaar vallen, een 
aantal spelers gaan naar de E, en 
coach Jet, keeper Gwyn en verde-
diger Rink gaan verhuizen. Nieuwe 
uitdagingen volgen, maar eerst nog 
een welverdiend afscheidsfeestje en 
een fijne vakantie.
Jet, en trainers Raymond, Prem en 
Wesley bedankt voor een zeer leer-
zaam seizoen waarin de spelers zich 
verder hebben kunnen ontwikkelen 
tot echte kampioenen

Tennisvereniging All Out
Succesvolle Westeinder 
Jeugd kampioenschappen
Aalsmeer - Van 2 tot en met 6 mei 
zijn bij tennisvereniging All Out de 
Westeinder Jeugd Kampioenschap-
pen gehouden. Hieraan kon de jeugd 
van TV Kudelstaart, TV Rijsenhout, 
TV Leimuiden en TV All Out mee-
doen. Dit jaar was het thema China, 
hiervoor was het tennispark versierd 
met draken en lampionnen. Er wa-
ren 106 deelnemers in verschillen-
de categorieën. Op woensdag was 
er een event voor de jongere jeugd 
(Rood en Oranje). Tijdens dit event 
is er een spectaculaire Chinese dra-
kendans opgevoerd en een Kung Fu 
demo gehouden door Ricardo Sou-
sa Kung Fu Academy uit Nieuw Ven-
nep. Mede door het mooie weer en 
de enthousiaste deelnemers is het 
een geslaagd toernooi geweest. 

De uitslagen
Meisjes enkel 10 t/m 12 jaar: 1e 
prijs: Magali Breur, 2e prijs: Anne-
mijn Burgers. Meisjes enkel 11 t/m 
14 jaar: 1e prijs: Maura Kesting, 2e 
prijs: Caya Verhoef. Meisjes enkel 11 
t/m 17 jaar: 1e prijs: Michelle Neder-

stigt, 2e prijs Salina Rozendal. Jon-
gens enkel 10 t/m 12 jaar: 1e prijs: 
Berend Kleijn, 2e prijs Matthijs Bos
Jongens enkel 11 t/m 14 jaar: 1e 
prijs: Manuel Matrone, 2e prijs: Gui-
do Heemskerk. Jongens enkel 11 
t/m 17 jaar: 1e prijs: Jay van An-
del, 2e prijs: Arthur Mantel. Meisjes 
dubbel 11 t/m 14 jaar: 1e prijs: Stef-
fie Kooy en Caya Verhoef, 2e prijs: 
Sanne Hoep en Milou Bos. Meisjes 
dubbel 11 t/m 17 jaar: 1e prijs: Lynn 
Kuilboer en Kirsen v.d.Veen, 2e prijs: 
Nikki v.d. Geest en Michelle Ne-
derstigt. Jongens dubbel 10 t/m 12 
jaar: 1e prijs: Matthijs Bos en Berend 
Kleijn, 2e prijs: Nick Nieuwendijk en 
Marijn van Rossen. Jongens dubbel 
11 t/m 17 jaar: 1e prijs: Stijn v.d. Hoe-
ven en Henk Jan van Leeuwen, 2e 
prijs: Guido Heemskerk en Vigo Ne-
derstigt. Gemengd dubbel 10 t/m 12 
jaar: 1e prijs: Magali Breur en Jeffrey 
v.d. Heuvel, 2e prijs: Tatum Stokman 
en Wout Braat. Gemengd dubbel 11 
t/m 14 jaar: 1e prijs: Steffie Kooy en 
Bram Hoep, 2e prijs: Evelien Bos en 
Gijs de Koff.

Drama: Tristan breekt arm
D1 van FC Aalsmeer wint 
Mönchengladbach Pokal
Aalsmeer - Na het behaalde kam-
pioenschap in de eerste klasse 
stond er in het Hemelvaartsweek-
end het Eurosporttingtoernooi in 
Mönchengladbach op het program-
ma voor de D1 van FC Aalsmeer. 
Een tweedaags toernooi met 6 wed-
strijden tegen Duitse, Deense en 
Nederlandse deelnemers. De eerste 
wedstrijd werd verloren van het Gel-
derse Ruurlo met 3-1, maar de twee 
andere wedstrijden werden glansrijk 
gewonnen met 5-0 en 6-0. Als num-
mer 2 in de poule werd de finale ge-
haald. In deze finale werd in de laat-
ste minuut de 1-1 gemaakt en wer-
den alle drie de penalty’s gescoord 
terwijl de keeper van Aalsmeer de 
eerste had gestopt. Toch een mooi 
slot op deze tragische middag want 
in de eerste wedstrijd, die dag, had 
Tristan zijn bovenarm gebroken wat 
een grote indruk had gemaakt op 
het hele team. Het getuigd van een 
sterk karakter dat het team de fina-
le toch winnend wist af te sluiten. 
Donderdagmiddag werd vertrok het 
team, 14 jongens en 4 man bege-
leiding, richting Venlo waar de jon-
gens tijdens de tussenstop in Ven-
lo in twee groepen mochten kar-
ten. Voor de meeste was het de eer-
ste keer en onder het genot van een 
patatje werden de rondentijden be-
keken. Aangekomen in Möncheng-
ladbach was het tijd voor een lich-
te training. Na de training was het 
inchecken in het Hotel Leonardo en 
na het diner waren de jongens vrij. 
De eerste dag werd na drie voetbal-
wedstrijden afgesloten in het bui-
tenzwembad in Roermond, het was 
er prachtig weer voor, en een be-
zoek aan het stadion van Borus-
sia Mönchengladbach. Het stadion, 
met plek voor 54.000 toeschouwers, 
wordt sinds 2004 bespeeld en kos-
te slechts 95 miljoen. De volgende 
dag stond de eerste wedstrijden pas 
gepland om 15.45 uur. Maar de lei-
ding had voor de ochtend ook een 
programma ingepland met een be-
zoek aan de kerk, het winkelcen-
trum (fanshop Borussia) en uitein-
delijk als verrassing een partijtje la-
sergamen als warming-up, wat ge-
heim was gehouden voor de jon-
gens. Helaas waren de wedstrijden 
de tweede dag erg uitgelopen. Uit-
eindelijk werd pas om 17.30 uur de 
eerste poule wedstrijd gestart. Te-
genstander van Aalsmeer was een 
Deens team. Er werd gewonnen met 
3-0. De tweede helft voltrok zich een 
drama voor de Aalsmeerse ploeg en 
in het bijzonder voor Tristan. De al-
tijd frivole aanvaller van de D1 brak 
weer een mooi door de verdediging 
heen en sneed mooi de verdediger 
af op weg naar de goal. Dat afsnij-
den liep niet goed af want de verde-
diger maakte contact en beide spe-
lers vielen. Alleen de tegenstander 
viel vol op de bovenarm van Tristan 
die gelijk wist dat het verkeerd was. 
Er werd een brace aangebracht, een 
infuus toegediend en onder luid ap-
plaus van zijn medespelers werd 
Tristan afgevoerd met de ambulan-
ce. In het ziekenhuis is hij 3 uur ge-

opereerd om een inwendige spalk 
aan te brengen. De hele situatie 
maakte grote indruk op het team en 
er werd menig traantje gelaten.

Naar de finale
Toch moest de ruggen worden ge-
recht want de laatste poulewedstrijd 
moest nog worden gespeeld tegen 
de anderen nummer 2 en organise-
rende club, Fortuna Mönchenglad-
bach. De jongens hadden maar 1 
doel en dat was de finale halen voor 
Tristan en uiteindelijk de beker voor 
hem winnen. De Duitster waren taai 
en kwamen terug tot 1-1 maar FC 
Aalsmeer won ook deze wedstrijd 
met 2-1 en kwam daarmee in de fi-
nale tegen de winnaar van de an-
dere poule PVCV uit Vleuten. PVCV 
uitkomend in de hoofdklasse had 
al zijn wedstrijden gewonnen op 
het toernooi en was een zeer fysiek 
team. De wedstrijd was een echte fi-
nale met veel strijd. Aalsmeer kwam 
op 1-0 achterstand toen een vrij trap 
hoog in het net insloeg en de keeper 
deze niet goed kon keren. Vlak voor 
rust was het een tweede hoge bal 
die de keeper juist wel netje over de 
lat wist te verwerken waardoor de 
1-0 ook de ruststand was. In de rust 
werd nogmaals het doel, de beker 
voor Tristan, voor ogen gehouden 
en werd er aan de tweede helft be-
gonnen. Nick, de spits, die vanwe-
ge een blessure geen hele wedstrij-
den kon spelen was er de tweede 
helft bij gekomen. De teams waren 
hier door nog meer aan elkaar ge-
waagd en het spel ging op en neer. 
Gelukkig voor Aalsmeer werd een 
tweede tegengoal afgekeurd toen 
de scheidsrechter buitenspel had 
geconstateerd, dit terwijl er geen 
grensrechter was. 
Tegen het einde van de wedstrijd 
was de tegenstander van lange ha-
len snel thuis, maar durfde Aalsmeer 
met veel duelkracht ook individuele 
acties te maken. De laatste minuut 
brak aan en met een ultieme po-
ging pingelde Jeremy over het mid-
denveld, gaf de bal door aan Ties 
op de rechterflank die een voorzet 
gaf richting de spits. Nick, nog half 
met zijn rug voor de goal, kon de bal 
controleren en in het doelschieten: 
1-1. Wat een climax want vlak na de 
aftrap werd er voor het einde van de 
wedstrijd gefloten. Op naar de pe-
nalty’s. FC Aalsmeer was door het 
missen van penalty’s uit de KNVB-
beker gevlogen dus ze hadden al 
een keer geoefend. Het was Brad de 
keeper die de eerste van de drie pe-
nalty’s wist te keren. Nick als aan-
voerder was diegene die de laatste 
moest nemen en deze onder veel 
spanning wist hij te scoren, 3-2! Alle 
jongens rende naar Nick die toen al 
in de armen van zijn vader was ge-
sprongen. Wat een geweldig resul-
taat na zo veel tegenslag. De beker 
en medaille werden op het podium 
uitgereikt en natuurlijk de kampi-
oensfoto’s gemaakt. De missie was 
volbracht, de beker was gewonnen 
voor Tristan. Het was een toernooi 
om nooit te vergeten. 

Van links naar rechts: Taecke, Sebastiaan, Martijn, Thomas, Jasper, Igor 
(Coach), Leon (Leider) Tino, Rink, Federico, Tim, Milan. Niet op foto: Sjoerd.

Voetbal jeugd
F5 FCAalsmeer kampioen!
Aalsmeer - Nadat er al vele kam-
pioensfeestjes dit seizoen bij FC 
Aalsmeer waren is ook de F5 afge-
lopen zaterdag kampioen gewor-
den van de 5e klasse. Na een zin-
derend spannende voorfinale die ze 
vorige week wisten te winnen van 
de koploper DCG, mochten de man-
nen zaterdag met 4-0 verliezen om 
kampioen te worden op doelsaldo. 
Maar ja, ze moesten het nog wel ef-
fe doen! De mannen waren zicht-
baar gespannen en tijdens de eer-
ste helft lieten ze nog niet van hun 
huidige goede vorm zien. Na de rust 
herpakten ze zich echter heel goed 
en geholpen door Taecke en Rink 
van de F7 wisten ze de wedstrijd 
volledig naar hun hand te zetten. 
Met dank aan een supermooi posi-
tie spel waarbij alle mannen van de 
F5 goed overspeelden viel in de 23e 
minuut de bevrijdende 1-0 door een 

goal van Federico, al snel gevolgd 
door de 2-0 van invaller Taecke. En 
om het af te maken de winnende 
3-0 door een keihard schot van Tho-
mas. Daarna viel het fluit signaal en 
mochten de jongens zich kampioen 
van de F 5e klasse noemen. Hoofd-
trainer Prem was ook van de partij 
om als eerste de jongens te felicite-
ren met hun behaalde overwinning.
Na de wedstrijd waren er bekers 
en kinderchampagne voor het he-
le team en moesten de mannen na-
tuurlijk met kleren aan onder de 
douche om de overwinning te vie-
ren. Ook coach Igor en leider Leon 
moesten er aan geloven en eindig-
den met een nat pak tot groot ver-
maak van de kinderen. Daarna was 
er nog een kleine huldiging in de 
kantine met patat en limonade. Al 
met al een hele leuke afsluiting van 
een fijn voetbal seizoen.

Kunstjes leren op de trampoline
Omnia houdt springinstuif
Kudelstaart - Heb jij altijd al een 
keer willen trampolinespringen op 
een echte grote wedstrijdtrampoli-
ne? Kom dan naar de open spring-
middag van SV Omnia 2000 op za-
terdag 28 mei in de Proosdijhal. Van 
13.00 tot 16.00 uur staan enthou-
siaste train(st)ers klaar. Zij kun-
nen je allerlei verschillende spron-
gen aanleren van een hurksprong 

tot een salto. De toegang is gratis 
en de instuif is bedoeld voor kinde-
ren vanaf 6 jaar, die graag eens een 
keer op een grote trampoline willen 
springen. Je kunt gewoon naar bin-
nen lopen tijdens bovenstaande tij-
den, dan word je geholpen door de 
aanwezige leiding. Zorg er wel voor 
dat lange haren opgestoken zijn en 
dat je sokken meeneemt, want die 

zijn verplicht! SV Omnia 2000 heeft 
één van de grootste trampoline pro-
ductgroepen in Nederland. Van re-
creatief tot wedstrijdniveau. Selec-
tiespringers kunnen bij de vereni-
ging opklimmen tot internationaal 
niveau. Al vele jaren levert Omnia 
goede resultaten op de wedstrijden, 
met regelmatig Nederlandse kampi-
oenen. Natuurlijk kun je binnen SV 
Omnia 2000 ook recreatief springen, 
gewoon omdat het leuk is. Als je zes 
jaar bent kan je jezelf al aanmel-
den bij recreatieve groepen die on-
der leiding staan van gediplomeer-
de leiding. Dit kan door inschrijving 
via de website. Dus ben je 6 jaar of 
ouder? Kom dan gezellig op 28 mei 
naar de Proosdijhal tussen 13.00 en 
16.00 uur. 

Promotiedag voor meisjes- 
en damesvoetbal bij RKDES
Kudelstaart - Het meisjes- en da-
mesvoetbal wordt steeds populair-
der. Ook bij RKDES floreert deze af-
deling. RKDES Kudelstaart heeft als 
ambitie om binnen de regio Amstel-
land, Meerlanden en Veenlanden 

een deel van de training verzorgd 
wordt door Kim Zethof en Mandy 
de Boer. Kim voetbalt tegenwoordig 
bij Ter Leede in de spits. Mandy is 
een rasechte Kudelstaartse, begon 
haar voetbalcarrière bij RKDES, en 
speelt nu bij Dames 1 van SC Bui-
tenveldert. Beide speelsters hebben 
al meerdere wedstrijden in het Ne-
derlands Team in hun leeftijdsklas-
se gespeeld. Deze leuke dag inclu-
sief de lunch is gratis en wordt aan-
geboden door SV RKDES aan al-
le sportieve meiden vanaf 6 tot en 
met 17 jaar uit Kudelstaart en om-
streken. 

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - De laatste kaartavond 
van dit seizoen houdt kaartclub Ons 
Genoegen op dinsdag 17 mei in het 
gebouw van Ons Tweede Thuis in 
de Hortensialaan. Aanvang is 19.30 
uur. Zaal open voor koffie, thee en 
inschrijving vanaf 19.00 uur. 

dé meest toonaangevende meiden-
afdeling te zijn. Wil jij ook eens kij-
ken of voetballen dé sport voor jou 
is? Kom dan naar de meidenpromo-
tiedag op 21 mei bij RKDES aan de 
Wim Kandreef. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 20 mei via het aanmeld-
formulier op www.rkdes.com. Van 
10.00 tot 15.00 wordt er getraind 
in verschillende vormen waarbij 

Iedere kaarter gaat met een leu-
ke prijs naar huis. Deze speelavond 
worden tevens de prijswinnaars be-
kend gemaakt van de competitie 
over het hele seizoen, voor zowel 
het klaverjassen als het rummicup-
pen. Tijdens de laatste speelavond 
is het klaverjassen gewonnen door 
Josephine Kragtwijk met 5790 pun-
ten, op twee Leo Ton met 5602 pun-
ten en op drie Joke Buys met 5249 
punten. De poedelprijs was voor 
Ben Overdijk met 3346 punten. Bij 
het rummicuppen behaalde Janny 
Flameling met 43 punten de hoog-
ste eer is de poedelprijs uitgereikt 
aan Rieta Wiebes met 225 punten. 
Neem gerust buren, vrienden of be-
kenden mee. Iedereen is van harte 
welkom. 





 
30   Nieuwe Meerbode  •  12 mei 2016

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Succes in wereldbekerkoers
Dagzege en puntentrui 
voor renner Nils Eekhoff
Rijsenhout - Een geboren veel-
winnaar is hij niet. Doorgaans valt 
wielrenner Nils Eekhoff (18) voor-
al op door aanvallend en attent 
koersen en het gulzig stapelen van 
mooie ereplaatsen. Iedere overwin-
ning is er voor de Rijsenhouter dan 
ook één om te koesteren. Afgelo-
pen zondag had hij in de Vredes-
koers in Tsjechië zo’n verwendag: 
winnaar van de slotetappe, de beste 
in het puntenklassement en zesde 
in de eindstand. “Heel gaaf”, noemt 
Eekhoff zijn successen. ‘Met hulp 
van de ploeg een etappe winnen in 
een meerdaagse wedstrijd met het 
sterkst mogelijke deelnemersveld is 
voor mij een nieuwe, bijzondere er-
varing.’
Bondscoach Piet Kuijs, meest-
al voorzichtig met het uitdelen van 
complimenten, vond dat Nils zich al-
le dagen van zijn sterkste kant had 
laten zien. “Zondag besloten we 
daarom volledig zijn kaart te trek-
ken. De wedstrijd werd een afval-
race, maar er bleven toch nog zo’n 
zestig renners samen tot het einde. 
De ploeg heeft Nils goed naar de 
eindsprint gebracht, maar het is na-
tuurlijk wel zijn kwaliteit dat hij het 
dan ook af weet te maken.”
Nils Eekhoff opende de prestigieu-
ze topkoers in Tsjechië met een vier-
de plek in de openingsrit, gevolgd 
door een enigszins tegenvallende 
tijdrit (33ste). Daarna werd hij vijf-
de in een lastige heuvelrit, vierde in 
een korte vlakke etappe, zevende in 
een loodzware bergrit en tenslotte 
winnaar van de afsluitende race. In 
het eindklassement staat hij op de 
zesde plaats, 2.10 minuut achter de 
Amerikaanse winnaar Blevins, maar 
wel twee plaatsen voor wereldkam-
pioen Felix Gall uit Oostenrijk. De 
Vredeskoers was de zesde junioren-
wedstrijd in een reeks van elf, tel-
lend voor de werelbeker voor lan-
denteams. De Oranje-junioren be-
houden de leiding in het klasse-
ment. In de individuele wereldrang-
schikking steeg Nils Eekhoff van 
plek zes naar vier.
In de laatste week van de maand 
wacht de Rijsenhouter opnieuw een 

topwedstrijd met de nationale se-
lectie, de vierdaagse Tour du Pays 
de Vaud in Franstalig Zwitserland, 
de zevende wereldbekerwedstrijd 
van dit seizoen. Daarna volgen en-
kele rustige weken in aanloop naar 
de nationale kampioenschappen, 
half juni.

Sterk debuut
Owen Geleijn, dorpsgenoot van Nils 
Eekhoff, toonde zijn fietstalent zon-
dag in de Ronde van Amstelveen 
voor nieuwelingen. Het gevulde pe-
loton werd door het hoge tempo en 
de wind volledig uiteen gerafeld. 
Geleijn, dit sezoen veelbelovend de-
buterend in de categorie van de 15- 
en 16-jarigen, nestelde zich in een 
groepje achtervolgers op drie kop-
lopers en finishte als negende. Ook 
eliterenner Jordy Buskermolen on-
derscheidde zich: negende in de op 
Hemelvaartsdag verreden Ronde 
van Lekkerkerk. Amstelvener Koos 
Jeroen Kers won de race.

Nils Eekhoff op het erepodium van 
Vredeskoers in Tsjechië in de witte 
trui als winnaar van het puntenklas-
sement.

De vergaderkamer van FIQAS Aalsmeer heeft sinds vrijdag 6 mei een nieuwe 
naam: Guus Hölscher. Een terecht eerbetoon aan deze gedreven oud-voor-
zitter. De onthulling vond plaats in bijzijn van het bestuur van de handbalver-
eniging en de drie kleinkinderen van Hölscher. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Bekerhandbal
Zilver voor FIQAS Aalsmeer
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer zijn er donderdag 5 mei 
niet in geslaagd de NHV beker te 
winnen. In een redelijk boeiende fi-
nale in een goed gevuld Topsport-
centrum in Almere ging de winst en 
dus de beker uiteindelijk naar OCI/
Lions. Het was voor de Aalsmeer-
ders de vijftiende keer in de ge-
schiedenis van de club dat ze in de 
bekerfinale stonden; van de veer-
tien voorgaande edities wonnen ze 
er zes! Dat zat er deze Hemelvaarts-
dag niet in. Hoewel het begin wel 
sterk was, want in één van de eerste 
aanvallen was er al een voorsprong 
voor FIQAS Aalsmeer: Kevin Hooij-
man ging sterk door, passeerde de 
verdediging en maakte 1-0. Dat 
deed hij even later nog twee keer: 
2-1 en 3-3. Het spel golfde op en 
neer in deze fase. Nils Dekker on-
derschepte een bal, ging in de break 
en scoorde in een leeg doel, omdat 
de keeper vrij ver voor z’n doelge-
bied stond: 4-3. Marco Verbeij stop-
te een kans van Lions en FIQAS 
kreeg de mogelijkheid om op een 
grotere voorsprong te komen: die 
strafworp werd echter gemist en zo 
was het even later weer gelijk: 4-4 
en 6-6 na een kwartier. Dat was de 
laatste keer dat de Aalsmeerders 
op gelijke hoogte konden komen, 
want in het vervolg van de eerste 
helft was het steeds Lions dat een 
voorsprong had. Het waren vooral 
de boomlange schutter Marco Ver-
nooij en de razendsnelle en zeer be-
hendige Luc Steins die voor de Lim-
burgse doelpunten zorgden en zo 
keek FIQAS Aalsmeer ineens tegen 
een 8-13 achterstand aan. Gelukkig 
wisten Frank Lübbert (strafworp) en 
Hooijman de marge te verkleinen: 
11-13, maar ook de Limburgers kre-
gen nog een penalty en bepaalden 
de ruststand op 11-14.
Na rust startte Lions sterk en kwam 
meteen op 11-16. Remco van Dam 

werd mooi vrijgespeeld en verklein-
de de achterstand en Gaby Birjova-
nu stopte een vrije kans, maar klei-
ner dan vier werd het verschil niet. 
Integendeel: Steins en Vernooij kon-
den door blijven scoren en maak-
ten er al snel 13-20 van. Dat ver-
schil bleef een tijdje zo, maar de 
Aalsmeerders gaven zich nog niet 
gewonnen en zetten bij 16-24 nog 
een keer aan. Van Dam, Dekker en 
twee goals van Tim Bottinga gaven 
de ploeg weer moed: 20-24. Maar 
vervolgens werd de rechterhoek-
speler van Lions helemaal vrij ge-
laten én onderschepte Steins de 
bal weer: 20-26. Samir Benghanem 
kreeg een prachtige kans, maar de 
bal belandde op de lat. Birjovanu 
stopte een strafworp, maar zelf be-
nutte FIQAS de verkregen zeven-
meter niet. Lions kwam bovendien 
in overtal en profiteerde: 20-27. Met 
nog vijf minuten op de klok was de 
wedstrijd gespeeld. Luuk Obbens 
kwam nog in de ploeg en scoorde, 
maar het laatste doelpunt was voor 
Lions dat met 29-22 won en de be-
ker in ontvangst mocht nemen. FI-
QAS Aalsmeer had gestreden, maar 
kwam deze middag nét de scherp-
te tekort die nodig is om van het 
Limburgse topteam te winnen. En 
dus keerde de ploeg terug naar 
Aalsmeer met een zilveren medaille. 

Veel foto’s
Fotograaf Kick Spaargaren is mee-
gereisd naar Almere afgelopen don-
derdag 5 mei en heeft prachtige ac-
tie-foto’s gemaakt, ook deze voor de 
Nieuwe Meerbode. Op www.kicks-
fotos een kijkje nemen, is een aan-
rader!
Aanstaande zaterdag 14 mei komen 
de handbalheren weer in actie. Er 
wacht een uitwedstrijd voor FIQAS 
Aalsmeer. Het team gaat het opne-
men tegen Quintus. De wedstrijd 
begint om 20.15 uur.

Korfballers strijden om lijfsbehoud
VZOD pakt overwinning 
tegen ZKC’31 
Kudelstaart - De korfballers van 
VZOD/FIQAS waren dit weekend 
te vinden in Zaandam, het thuis-
front van ZKC’31. Nadat ZKC’31 
eerder dit seizoen met 19-20 won 
in Kudelstaart, was de beurt nu aan 
VZOD om buitenshuis een belang-
rijke stap te zetten richting lijfsbe-
houd in de tweede klasse. 
ZKC’31 begon sterk aan de wed-
strijd en kwam na een paar zuive-
re aanvallen binnen tien minuten 
op een 3-0 voorsprong. De bezoe-
kers antwoordden met een tegenof-
fensief, waardoor VZOD de score in 
evenwicht kon brengen en zelfs op 
voorsprong kwam. Bij rust gingen 
de blauwzwarten met een 6-10 tus-
senstand de kleedkamers in. Trainer 
Frits Visser mocht tevreden terugkij-
ken op een geslaagde eerste helft, 
maar VZOD zou VZOD niet zijn als 
het zich in de tweede helft niet in 
de problemen zou werken. Nadat 

de Kudelstaartse korfballers de sco-
re hadden uitgebreid naar een voor-
sprong van zeven punten, stagneer-
de het aanvalsvak van VZOD dus-
danig dat ZKC’31 het initiatief kon 
nemen: 7-14 werd 8-14, 9-14, 10-14 
en ga zo maar door. Het werd nog 
even spannend, maar uiteindelijk 
kwam ZKC’31 niet verder dan 12-
14. Een goede eerste helft en een 
sterk begin van de tweede helft ble-
ken dus genoeg voor de overwin-
ning. De punten gingen mee terug 
naar Kudelstaart, twee cruciale pun-
ten in de strijd tegen degradatie. 
Na het pinksterweekend speelt 
VZOD nog twee ‘finales’, op 21 mei 
tegen Madjoe en de week daar-
op tegen hekkensluiter LUNO. De 
vlag kan nog niet uit, maar de eer-
ste stappen zijn gezet. Gelukkig be-
schikt VZOD over genoeg kwali-
teit om het seizoen tot een succes 
te maken.

Zaalhandbal
FIQAS jongens A 3e op NK
Aalsmeer - De jongens A van FI-
QAS Aalsmeer hebben zaterdag 7 
mei deelgenomen aan het NK zaal-
handbal in de Sporthallen Zuid in 
Amsterdam. De jongens waren in-
gedeeld in poule A, samen met Sit-
tardia, Oliveo en Swift Arnhem. Ze 
begonnen tegen (de uiteindelij-
ke kampioen) Sittardia. Die ploeg 
bleek net iets te sterk: er werd ver-
loren met 12-14. De tweede wed-
strijd tegen Oliveo ging al beter. Er 
werd een gelijkspel behaald: 14-14. 
Om toch nog in de kruisfinale te ko-
men, moesten de jongens de laat-
ste wedstrijd van Tachos winnen en 
dat lukte. 
In die kruisfinale stonden de jon-
gens opnieuw tegenover Tachos 
en nu ging de winst naar de tegen-
stander, die daarmee de finale be-
reikte. Voor FIQAS Aalsmeer bleef 

de wedstrijd om plaats drie en vier 
over. De groep moest zich wel weer 
even opladen, maar stond toch ge-
motiveerd tegen over Quintus. Er 
werd gewonnen en daarmee had-
den de Aalsmeerse jongens een 
derde plaats verdiend. Een knap-
pe prestatie en een mooie afsluiting 
van het seizoen. Hun trainer Her-
man Schaap werd dan ook uitge-
breid bedankt! 

FIQAS jeugd naar Duitsland
In het komende Pinksterweekend, 
van 14 tot 16 mei, gaan zes jeugd-
teams van FIQAS Aalsmeer naar het 
Duitse Verl om daar deel te nemen 
aan een sterk bezet, internationaal 
jeugdtoernooi. De jongens A1, B1 
en C1 en de meiden A1, B1 en C1 
zullen proberen er hun visitekaart-
je af te geven! 

Postduivenvereniging de Telegraaf
Gerard en Lies winnen 
vlucht vanuit Quievrâin
Aalsmeer - Zaterdag 7 mei stond 
de vijfde Vitesse (korte) vlucht op 
het programma. Met de Zuid-Oos-
ten wind werd dit ook gezien de snel 
oplopende temperatuur een pittige 
vlucht. De duiven werden om 08.30 
uur gelost, en ‘de Telegraaf’ had 498 
duiven in het concours van 15.172 
duiven van geheel Noord Holland. 
Om 11.46.34 uur kwam de 14-869 
van Gerard en Lies v.d. Bergen in 
Kudelstaart op zijn hok terug, en 
maakte een snelheid van 1585,026 
meter per minuut, ruim 95 kilome-
ter per uur. Piet v.d. Meijden uit 
Aalsmeerderbrug werd tweede en 
Aad van Belzen uit Kudelstaart der-
de. In Rayon F waar 3230 in con-
cours stonden wisten Gerard en 
Lies, Piet, Aad, Jacco Vijfhuizen en 

v. Leeuwen & v. Grieken bij de eerste 
tien te eindigen. De uitslag van Qui-
evrâin met 498 duiven van 20 deel-
nemers:
1. Gerard & Lies v.d. Bergen 
 Kudelstaart
2.  P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
3.  A.J. van Belzen Kudelstaart
4.  J. Vijfhuizen De Kwakel
5.  Comb. v. Leeuwen & v. Grieken 
 Aalsmeer
6.  J.H. van Duren Amstelveen
7.  Comb. van Ackooy Hoofddorp
8. E. Wiersma Amstelveen
9.  C. van Vliet Kudelstaart
10. Comb. Baas & Berg De Kwakel
11. W. Grapendaal Aalsmeer
12  A. v.d. Wie Aalsmeer
13. D. Baars Kudelstaart
14. W. Wijfje De Kwakel

Trampolinespringen
15 Omnia springers naar 
internationale wedstrijd
Aalsmeer - Een groep van vijftien 
springers, drie trainers en een aan-
tal ouders en juryleden reist vrij-
dag 13 mei af naar Sörup in Duits-
land voor de internationale trampo-
linewedstrijd Ostseepokal. SV Om-
nia 2000 doet al jaren mee aan dit 
populaire internationale toernooi en 
niet zonder resultaten. Alle sprin-
gers zullen op vrijdag al vertrekken 
richting Duitsland, zodat zij vrijdag-
avond kunnen trainen in de wed-
strijdhal. Vervolgens wordt op za-
terdag de individuele wedstrijd ge-
sprongen en op zondag de syn-
chroonwedstrijden. Uniek bij dit 
toernooi is dat er naast een gewone 
synchroonwedstrijd ook een mixed 
competitie is. Dit houdt in dat een 
meisje en jongen samen mogen 

springen. SV Omnia 2000 neemt dit 
jaar deel aan de internationale wed-
strijd met de A-, B-, en C-selectie. 
Ook een aantal gastspringers van 
Veerkracht reizen dit jaar met de 
groep uit Aalsmeer mee. De sprin-
gers die namens SV Omnia in actie 
zullen komen zijn: Madelief Wijkstra, 
Teun v.d. Schilden, Dian van Wierin-
gen, Maura de Vos, Boris Claus, Ca-
sper Dokter, Amber Rademaker, 
Lucinda de Graaff, Max Bijenveld, 
Emma Caarls, Marlies Kok, Quin-
ta Baaijens, Regina Omta, Marvin 
Arendzen en Melvin Dokter. 
De wedstrijd is waarschijnlijk live te 
volgen via de website: www.ostsee-
pokal.de. Meer informatie is te vin-
den op de website en facebookpa-
gina van SV Omnnia.

Opbrengst voor kinderdagcentrum
Lotusbloem fietstoertocht 
door het Groene Hart
Aalsmeer -Op zondag 22 mei 
vindt de jaarlijkse fietstocht De Lo-
tusbloemtoer plaats met nieuwe 
routes door het Groene Hart en 
langs riviertjes in de omgeving van 
Aalsmeer. De fietstocht voor recre-
anten en sportieve fietsers is een 
initiatief van Kinderdagcentrum De 
Lotusbloem uit Aalsmeer in samen-
werking met de ervaren Uithoornse 
Wieler Trainingsclub UWTC. Geza-
menlijk hebben zij drie routes uitge-
zet met afstanden van 35, 60 en 100 
kilometer waarvan de opbrengst ge-
heel ten goede komt aan het Kin-
derdagcentrum. Daar worden kin-
deren begeleid in hun lichamelijke 
of verstandelijke handicap en kun-
nen zij met de opbrengst zelf gaan 
fietsen! De toertocht is geschikt 
voor iedereen die van fietsen houdt, 
van gezinnen met kinderen tot indi-
viduele recreanten en van e-bikers 
tot racefietsers. Alle routes zijn via 
pijlen te volgen zodat iedereen op 
een heel ontspannen manier kan 
genieten van de omgeving. Ook zijn 
de routes op GPS te volgen, down-
loaden via www.uwtc.nl/evene-
menten/lotusbloemtoer. De deelne-
mers krijgen ook een routebeschrij-
ving mee waarop de pauzeplaatsen 
staan aangegeven. De start van al-
le afstanden is vanuit het Kinder-
dagcentrum De Lotusbloem aan de 
Apollostraat 66 tussen 8.30 en 12.00 
uur. Alle deelnemers worden ont-
vangen met gratis koffie en appel-
gebak. Alle fietsers worden van har-

te uitgenodigd tot een royale gift in 
de fooienpot te doneren, dat teza-
men met het inschrijfgeld ten goe-
de komt aan het goede doel. Verge-
ten iets te doneren maar toch graag 
een bijdrage leveren? Dan kan dat 
op rekening NL90INGB0004310923 
t.n.v. Oudercommissie KDC De Lo-
tusbloem onder vermelding van Lo-
tusbloemtoer 2016. De route van 
de 35 kilometer is de ideale af-
stand voor gezinnen met kinderen, 
maar ook voor fietsers op aange-
paste fietsen. Deze route gaat rich-
ting Zevenhoven en Noorden met 
het gastvrije Pannenkoekenrestau-
rant De Strooppot halverwege het 
riviertje De Kromme Mijdrecht. De 
route van 60 kilometer draait als het 
ware rond Aalsmeer, eerst over Bil-
derdam, dan via Amsterdam en Slo-
ten naar Weesp waar de koffie-
stop plaatsvindt in de kantine van 
Toerfietsclub Weesp, die de Lotus-
bloemtoerroute rond het Naarder-
meer heeft uitgezet. De 100 kilo-
meter is geschikt voor de sportie-
ve fietsers en deelnemers zijn ver-
plicht een helm te dragen. Zij volgen 
grotendeels de 60 kilometer afstand 
met een extra lus rond vesting-
stad Weesp. Belangstellenden kun-
nen zich inschrijven zondag 22 mei 
‘s morgens aan de start bij het Kin-
derdagcentrum De Lotusbloem in 
de Apollostraat 66. Het inschrijfgeld 
varieert tussen 5 en 7 euro afhanke-
lijk van de afstand en kan contant 
worden betaald.

Atletiek: Harry Schulting Games
Persoonlijke records voor 
Inger en Nienke in Vught
Aalsmeer - Op 5 mei werd voor de 
13e keer in Vught op Hemelvaarts-
dag de Harry Schulting Games ge-
houden. De Harry Schulting Games 
hebben de nationale status. Dit 
houdt in dat behaalde limieten 
voor internationale toernooien gel-
dig zijn. Voor Atletiekvereniging 
Aalsmeer kwamen Inger en Nienke 
van Dok uit op de 800 meter. Na 3 
weken geleden al sterk voor de dag 
te zijn gekomen op de 3000 meter 
waren de verwachtingen hoog ge-
spannen, waarbij ruime verbete-
ringen van de persoonlijke records 
tot de mogelijkheden behoorden. 

In een volle race waar het regelma-
tig positie zoeken was om ervoor te 
zorgen dat je niet te veel ingesloten 
zou raken, liepen de zussen sterk. 
B-juniore Inger bleek in de eindfase 
over net iets snellere benen te be-
schikken. Zij finishte in 2:26.04 mi-
nuten en dit betekende een ruime 
verbetering van haar oude persoon-
lijke record. Nienke is eerstejaars C-
junior en zij finishte in 2:26.17 minu-
ten. Dit is een verbetering van 8 se-
conde van haar oude persoonlijke 
record. Met deze tijd neemt Nienke 
het clubrecord bij de meisjes C-ju-
nioren over van Inger. 

15. Darek Jachowski Mijdrecht
16. Tim Rewijk De Kwakel
17. L. v.d. Sluis Uithoorn
18. J.A. van Dijk Aalsmeer
19. Th. v.d. Wie Aalsmeer
20. M. de Block Aalsmeer
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