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Elektromonteur
gezocht

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

Ben jij onze nieuwe collega?

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

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

De voormalige kantine van VVA wordt het nieuwe clubhuis voor buurtvereniging Hornmeer.

eveleens.nl

Deukje?
Welk deukje?
Denk niet langer aan schade dan nodig is

Vertrouwd, vakkundig en snel

Pijnaker Aalsmeer
Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

Autobedrijf P. du Pau
VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze OccAsiOns OP:
www.pietdupau.nl

voor het
officiële
gemeentenieuws
zie pagina 6

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0251-674433

Nog enkele maanden respijt, maar de tijd dringt!

Ruimtes gezocht voor De
Werkschuit en Biljartclub
Aalsmeer - De voormalige kantine van VVA aan de Dreef wordt het
nieuwe buurthuis voor buurtvereniging Hornmeer. Voorlopig kunnen
de heren en dames hier hun intrek
nog niet nemen. Het vierkante gebouw met puntendak is dicht getimmerd. Hiertoe is besloten nadat
vandalen diverse ramen ingegooid
hadden. De overige opstallen wordt
gesloopt en deze werkzaamheden
zijn nog in volle gang.
Ondanks dat het nog even duurt is
de buurtvereniging ‘onder de pannen’, net als mede-gebruiker van
het huidige buurthuis aan de Roerdomplaan, de Marokkaanse Gemeenschap. De stichting mag zich
vestigen in een ruimte van de voormalige gemeentewerf (Meerlanden)
aan de Zwarteweg. Ook de EHBO
wordt hier een nieuwe buur van de
brandweer. De EHBO moet weg uit
de Baccarastraat. In dit pand is jongerenhuisvesting gepland.
En dan blijven er nog twee verenigingen over, die nog steeds naarstig
op zoek zijn en best zenuwachtig
aan het worden zijn. Creatief centrum De Werkschuit dient ook haar
‘plekje’ in de Baccarastraat te verla-

ten, maar waar nu heen? De stichting heeft al diverse oproepen gedaan en is nu een petitie gestart:
De Werkschuit moet blijven. Er is
nog enkele maanden respijt, maar
de tijd dringt. Wie biedt de stichting,
waar vele inwoners cursussen hebben gevolgd en volgen, een dak boven het hoofd?
Biljartvereniging Aalsmeer is de

tweede zoekende. De club moet
weg uit het buurthuis in de Hornmeer waar, zoals bekend, woningbouw gaat komen. Ook een noodkreet dus van de biljarters, want
zonder speelruimte geen biljartvereniging meer. De biljarters komen
zowel op middagen als op avonden
bijeen. Wie vindt het gezellig om deze club ‘in huis’ te nemen?
Beide verenigingen hopen dat er
snel ‘witte rook’ uit hun schoorstenen kan komen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met De Werkschuit, de biljartclub en de gemeente, die zich eveneens inzet om nieuwe huisvesting te
vinden.
Zoals wel bekend moet de Werkschuit op zoek naar een nieuwe locatie. Hiervoor hebben zij een oproep
gedaan een petitie te ondertekenen op https://petities.nl/petitions/
laat-de-werkschuit-niet-zinken?
Maritt Niesing (9 jaar) voelt zich ook
zeer betrokken bij de Werkschuit en
schreef daarom een brief naar de gemeente.

Zaterdag Geraniummarkt
en braderie in Centrum
Aalsmeer - Op de zaterdag voor
Moederdag, 13 mei, organiseert
Groei en Bloei afdeling Aalsmeer
in samenwerking met het ondernemersfonds Meer Aalsmeer een Geraniummarkt op het Raadhuisplein
en een uitgebreide braderie in de
Zijdstraat. De Geraniummarkt en
de braderie duren van 9.00 tot 17.00
uur.

staat voor het gemeentehuis. De
Historische Tuin is natuurlijk weer
aanwezig met hun prachtige planten die ’s morgens vroeg aangevoerd worden per praam.
Bij goed weer verzorgt Aalsmeers
Harmonie het traditionele concert
tijdens de Geraniummarkt. Dit begint omstreeks 12.00 uur op het
Raadhuisplein.

Ruilmarkt
De afdeling Aalsmeer van Groei en
Bloei organiseert op het Raadhuisplein de Geraniummarkt. Twintig
kwekers en bedrijven bieden diverse producten aan voor de tuin zoals verschillende eenjarige en vaste planten, siergrassen en knollen.
Dit jaar is er ook weer een ruilmarkt
voor al uw teveel gezaaide planten
bij de stand van de KMTP. Deze bevindt zich nabij het beeld van Flora,
godin van de lente en de bloemen
dat op een tien meter hoge sokkel

Zo’n tachtig kramen
Op de braderie staan naast winkeliers en marktlui ook verenigingen,
goede doelen en andere non-profit organisaties. Naar verwachting
worden er in de Zijdstraat ongeveer
tachtig kramen opgesteld. Op de
markt vindt u onder andere kleding,
sieraden, kralen, horloges, portemonnees, boeken, snoep en ander
lekkers. Bij de diverse horecazaken
in het centrum zijn voldoende mogelijkheden voor een drankje en allerlei lekkernijen.

Aankopen thuis brengen!
Bij de Kika-stand op de Geraniummarkt staan de Kika-Koeriers de
hele dag klaar om uw aankopen tegen een kleine vergoeding per bakfiets naar uw auto in de parkeergarage van Studio’s Aalsmeer te brengen. Woont u in het Aalsmeer Centrum, Zuid of in de Hornmeer? Laat
de auto dan maar thuis want de Kika-Koeriers bezorgen alle aankopen ook thuis. Alle opbrengsten van
de Kika-Koeriers komen ten goede
aan de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).
Parkeren en bereikbaarheid
Voor wie met de auto komt: de Weteringstraat en Punterstraat zijn
vanwege de braderie afgesloten.
Het Praamplein is dus alleen bereikbaar via de Uiterweg en de Dorpsstraat. Vanwege de verwachte drukte is gratis parkeren in het centrum
lastig, maar voor maar 5 euro kunt
u de hele dag zorgeloos parkeren in
de parkeergarage van de Studio’s
Aalsmeer aan de Van Cleeffkade.
Komt u met de boot? Dan kunt u
aanmeren aan het Praamplein dat
bereikbaar is vanaf de Ringvaart of
aan de Kolenhaven, achter watersportvereniging Nieuwe Meer. Kijk
voor meer informatie op de website:
www.meeraalsmeer.nl
Moederdagboeket
Op de Geraniummarkt wordt ook
weer het bijzondere moederdagboeket uitgereikt. Dit keer wordt
mevrouw Trees Fangmann-Berk in
het zonnetje gezet. Dit omdat zij
al vele jaren zeer veel vrije tijd besteedt aan de zorg voor andere ouderen in het Kloosterhof. Mevrouw
Miekje Hoffscholte zal het boeket
aan haar overhandigen om 11.00
uur bij de stand van Groei&Bloei
nabij het Flora-beeld.

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.
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Geldkistje weg
na inbraak
Aalsmeer - Binnen twee maanden tijd is opnieuw ingebroken in
een bedrijf aan de Zwarteweg in de
nacht van dinsdag 2 op woensdag

3 mei. Via de achterzijde hebben
inbrekers zich toegang verschaft.
Alle archiefkasten zijn opengemaakt. Er is een geldkistje gestolen met hierin ongeveer 150 euro aan contant geld. De inbraak
heeft tussen vijf uur in de middag
en acht uur ’s morgens plaatsgevonden.

Fikse brand in bedrijfspand
De Kwakel – Op vrijdagavond 5
mei iets na half tien in de avond is
brand uitgebroken in een bedrijfspand aan de bedrijvenweg in De
Kwakel. Het betreft een loods van
een bedrijf dat technische systemen ontwikkelt voor de tuinbouwindustrie.
Bij de hevig uitslaande brand kwam
veel rook vrij. Mensen die last hadden van de rook is daarom geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Ook de Noordzuid-route is vanwege de hoge vlammen enige tijd
in beide richtingen afgesloten geweest. Er zijn, afgezien van de rook,
in het gebied rondom de brand
geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten.
Vanaf elf uur nam de rookintensiteit
sterk af. Omstreeks half twaalf was

de brand onder controle en kon gestart worden met nablussen. Door
de snelle inzet en hulp van omliggende brandweerkorpsen, waaronder Aalsmeer, is de brand beperkt
gebleven tot de loods. Het betreffende bedrijfspand raakte zwaar beschadigd. Er zijn bij de brand gelukkig geen mensen gewond geraakt.
Eigenaar Bosman Van Zaal laat in
een reactie weten blij te zijn met de
grote opkomst van diverse korpsen:
“Door snel optreden van de brandweer is de schade beperkt gebleven.
Wij gaan hard aan de slag om het
werk te kunnen hervatten.”
Het is onduidelijk hoe de brand
heeft kunnen ontstaan. Naar de
oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.
Foto: Marco Carels
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Herdenking met Melomanie

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl.
Voor patiënten in de Haarlemmermeer,
tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 0297341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; za. 9.0012.30 u. www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) Laan
van de Helende Meesters 8 Amstelveen,
tel. 020-3455000, ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapotheek
Amsterdam, tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de 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
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297326734. Voor spoedgevallen buiten de
openingstijden, tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C
Kudelstaart, tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer,
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670.
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur:
elke wo van 09.00-10.30 u.
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van
12.30-14.30 u.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige hulp,
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer,
tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KERKDIENSTEN
sinds 1888

COLOFON
Zondag
14 mei
Advertenties, redactie en
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Piet. Babyoppas en
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deren. Dovenvertolking
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AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT
Ned.
Geref. Kerk

Op stap. Wie
loopt er mee?
Aalsmeer - Donderdag 18 mei van
19.00 tot 20.30 uur kunnen liefhebbers van wandelen weer meelopen
in het Amsterdamse Bos. De conditie opbouwen voor lichaam en hart.
Verzamelen op de parkeerplaats
halverwege de Bosrandweg tegenover de Rietwijkeroordweg. De
wandeling is voor iedereen (man en
vrouw en jong en oud) die zin heeft
om lekker te lopen en anderen te
ontmoeten. Gezellig samen en gezond. Na de wandeling is er koffie
of thee bij de startlocatie. Om op de
hoogte te blijven van de wandelingen en voor vragen kan een e-mail
gestuurd worden naar opstapmetoosterkerk@hotmail.com. Initiatiefnemers zijn Anne Marie van Elswijk
en Ina van Willegen.

Aalsmeer - Veel belangstelling was
er voor de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei in Aalsmeer en Kudelstaart. Inwoners van oud tot jong
waren in groten getale naar de drie
locaties gekomen waar de slachtoffers van oorlogen herdacht werden.
Op het Raadhuisplein was de herdenking bij de gedenksteen voor
de gevallenen uit Aalsmeer. In Kudelstaart kwam men bijeen bij ‘De
Propeller’ van het in de oorlog in
de Westeinder neergestorte vliegtuig. In Oosteinde was de samenkomst bij het onlangs na vernielingen weer gerestaureerde monument, de ‘Hell’s Fury’.
In het Centrum en in Kudelstaart
werden gedichten voorgedragen
door leerlingen van Samen Een, De
Brug, OBS Kudelstaart, de Graankorrel en de Antoniusschool. In
Oosteinde waren het jongeren die
met gedichten herinnerden aan de
vreselijkheden van oorlogen. De
muziek werd verzorgd door Flora in
het Centrum, door Aalsmeers Harmonie in Kudelstaart en door Con
Amore in Oosteinde.
Toespraken waren er van burgemeester Jeroen Nobel en namens
het gemeentebestuur door Dick
Kuin in Kudelstaart en Nanda Hauet en veteraan Johan van de Coolwijk in Oosteinde. “Herdenken doe
je door verhalen te vertellen. Verhalen over wat er gebeurd is tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Verhalen
over moed en opoffering. Grote en
kleine verhalen over leugens en ver-

raad. Verhalen over angst, onmacht
en vernedering, maar ook over
trouw, vriendschap en hoop. Ook
zwijgen is een verhaal. Niet kunnen
praten over de oorlog. Soms komen
verhalen pas later. De verhalen die
toen nog niet verteld konden worden. Zo blijven er verhalen komen
over de oorlog. Verhalen die ons
helpen het verleden te begrijpen.
Ons eigen verleden, ons gezamenlijke verleden. Er zijn steeds minder
mensen die de oorlog persoonlijk
hebben meegemaakt, steeds minder mensen die dat gedeelde verleden levend kunnen houden als leidraad voor onze toekomst. Door hun
verhalen beseffen wij hoe dankbaar
wij mogen zijn dat we in een vrij en
democratisch land leven. We moeten de verhalen over de oorlog blijven vertellen, zodat wij het verhaal
achter de namen op de muren niet
vergeten en ons verleden voelbaar
blijft. Dat is de waarde van gedenken”, aldus burgemeester Jeroen
Nobel.
Na twee minuten stilte, zonder lawaai van vliegtuigen (Schiphol heeft
woord gehouden) en auto’s volgde het Wilhelmus en werden kransen en bloemen gelegd bij de monumenten.
Het was goed met elkaar hen te gedenken die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Met zoveel
oorlogen om ons heen, groeit het
besef dat vrijheid helemaal niet zo
vanzelfsprekend is als het lijkt. Mooi
om hier bij stil te (blijven) staan.

- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

Gespreksgroep
over dementie

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer
biedt in samenwerking met ontmoetingsgroep Aelsmeer een gespreksgroep aan voor kinderen met
een ouder met dementie. Heeft u
een ouder met dementie en wilt u
uw ervaringen delen met anderen
in een soortgelijke situatie? U bent
welkom op 6 juni van 19.30 tot 21.00
uur in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12. Aanmelden bij Mantelzorg & Meer via 020-3335353 of info@mantelzorgenmeer.nl.
Specifieke problemen
Het zorgen voor een ouder met dementie brengt specifieke problemen en vragen met zich mee, zoals:
Wanneer moet u iets regelen, hoe
vraagt u een indicatie aan, hoe regelt u iets terwijl uw ouder dat niet
wil, wanneer denkt u aan opname
en hoe omgaan met het veranderende gedrag.

en aansluitend werd het Wilhelmus
gespeeld. Door kinderen, dorpsgenoten en andere belangstellenden
werden bloemen neergelegd bij het
monument. Donderdag 11 mei haalt
Drumfanfare Melomanie de wandelaars binnen van de Avondvierdaagse in het Amsterdamse Bos.

Oost-Inn:
Lunch en creatief

Rondleiding over
Zorgvlied

Aalsmeer - Woensdag 17 mei van
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en ontmoeting, onder het genot van een
kopje koffie of thee. Aansluitend is
er van 12.00 tot 13.00 uur een gezamenlijke lunch. Gezellig samen genieten van een heerlijke maaltijd. In
de avond wordt van 19.30 tot 21.30
uur een creatieve avond gehouden.
Het thema is ‘Dat was de koffie’. Alle
belangstellenden zijn hartelijk welkom in de Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 of
0297-321636 of kijk op de website
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Amstelveen - Op woensdagavond
17 mei geven Marcel Bergen en Irma Clement een avond-rondleiding over begraafplaats Zorgvlied.
De twee uur durende rondleiding is
een funeraire ontdekking langs oude graven, rijksmonumenten, grafsymboliek en monumentale bomen.
Aanvang is 19.00 uur en de rondleiding duurt tot ongeveer 21:00 uur.
Verzamelpunt is de witte kantoorvilla. Deelname kost 10 euro per persoon (inclusief koffie of thee) en reserveren kan bij Zorgvlied via 0205404927 of via zorgvlied@amstelveen.nl. Rondleidingen worden ook
gegeven op zondag 4 juni, woensdag 28 juni, zondag 23 juli en
woensdag 16 augustus.

Veel belangstelling voor de
herdenkingsbijeenkomsten
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Rijsenhout - Op 4 mei speelden de
leden van drumfanfare Melomanie
tijdens de dodenherdenking aan de
Leimuiderdijk in Rijsenhout. Voorafgaand aan de herdenking werden
enkele koralen gespeeld. Na het
taptoesignaal gespeeld door Marcel
Spaargaren volgde 2 minuten stilte

Chinees in
Open Hof Keuken

Verschijnt donderdag
EDITIE 1:
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT

FF Zingen in de
Ontmoetingskerk

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Rijsenhout - Op zondag 21 mei
om 16.30 uur FF Zingen in de Ontmoetingskerk aan de Werf. Thema
is ‘Nieuw leven’. De FF Zingen middag kent een drieluik. Het besef dat
pijn uit het verleden, zowel persoonlijk leed als het leed in de wereld om
ons heen, hoop kan putten uit het
nieuwe leven. Een inspirerend thema tussen Pasen en Pinksteren. De
muziek wordt verzorgd door gospelband 4HIM uit Rijsenhout, het orgel
wordt bespeeld door André Keessen. Informatie: G J van der Veen,
tel. 06-51535056.

“Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid”

Bevrijdingsvuur in Kudelstaart
Kudelstaart – Elk jaar weer wordt
in de nacht van 4 op 5 mei in Wageningen bij Hotel de Wereld het Nationale Bevrijdingsvuur ontstoken om
ons eraan te blijven herinneren dat
vrijheid kwetsbaar en kostbaar is.
Meer dan 1.500 lopers uit zo’n zeventig gemeenten verspreiden, als
start van Bevrijdingsdag, het Bevrijdingsvuur en de boodschap van vrijheid. Voor de derde keer op rij deed
ook een loopgroep uit de gemeente Aalsmeer mee. Dit jaar bestond
het team uit dertien lopers, waaronder de pas 8-jarige Hannah Serné, en twee fietsers. De jeugdige inwoonster was de jongste deelnemer
van Nederland. Veel aandacht kreeg

dit doorzettertje van ale aanwezigen. En terecht. De groep lopers uit
Aalsmeer brachten dit keer het Bevrijdingsvuur naar Kudelstaart. Achter drumband Bovenkerk aan kwamen de dames en heren met hun
fakkels het Ad Verschuerenplein oplopen. Daar werden zij welkom geheten door wethouder Ad Verburg.
“Op 5 mei vieren we dat we in 1945
bevrijd werden van de Duitse bezetting in Europa en van de Japanse
bezetting in Azië. Het is een vrijheid
waar hard voor is gevochten en die
veel offers heeft gevraagd. Na 1945
hebben we in Nederland gelukkig
geen oorlog meer gehad. Inmiddels zijn alweer generaties kinde-

COLOFON

Aalsmeer - Op vrijdag 19 mei om
18.00 uur wordt er weer een maaltijd geserveerd in het Baken in de
Sportlaan 86. Op het menu staat
een Chinese maaltijd. De kosten
bedragen 4.50 euro per persoon.
Vanaf 17.45 is de deur open en de
maaltijd eindigt om ongeveer 20.00
uur. Het doel van de Open Hof Keuken is ontmoeting en is voor iedereen toegankelijk. U kunt zich opgeven via het emailadres diaconie@pgaalsmeer.nl of telefonisch
via het nummer van de diaconie 0641700923 tot zondag 14 mei. Iedereen is van harte welkom.

ren in ons land zonder oorlog opgegroeid. Maar dat is helaas niet zo in
de hele wereld. Nog dagelijks lijden
mensen onder oorlog en geweld.
Nog dagelijks worden mensenrechten op grote schaal geschonden. Op
dit moment zijn zestig miljoen mensen op de vlucht voor geweld, vervolging en oorlog. De helft van hen
is nog geen achtien jaar oud. Bevrijdingsdag is een moment van bezinning. Een moment van omzien in
herinnering en stilstaan bij ons verleden. Het is ook een dag waarop
we beseffen hoe dankbaar wij mogen zijn dat we in een vrij land leven
en dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Het maakt dat we nu
leven in een land waar je vrij bent
om te zeggen wat je denkt, om te
geloven wat je wilt en te zijn wie je
bent. Laten we nooit vergeten hoeveel dat waar is. Ook niet in de turbulente wereld van nu. Juist nu onze vrijheid op de proef wordt gesteld, moeten we haar steviger omarmen. Voor onszelf, voor onze kinderen. Daarom is het belangrijk dat
we onze kinderen bij 4 en 5 mei betrekken. Vrijheid geven we door. Dat
doen we vandaag door samen onze
vrijheid te vieren.”
Daarna werd gezamenlijk door de
lopers het Bevrijdingsvuur aangestoken. Een fikse vlam! De ceremonie werd beëindigd met het zingen
van het Wilhelmus. Tot slot volgde
een optreden van de drumband Bovenkerk.

sinds 1888

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

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
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
130e jaargang
OPLAGE: 17.950
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens worden niet volledig in de
krant gepubliceerd; wél naam en
woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
dan wel te redigeren of in te korten.
Houd maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
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Geen krant?
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Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt.
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van
08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl
WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van de
afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een van
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen naar
tel. 387511. Voor een afspraak met een van de wethouders: tel.
387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.
nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissievergadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte
vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via griffie@
aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-387584.
Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening,
jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 of
mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen
afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat streven niet waar
kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets
van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan dat uw klacht of
melding is opgelost.
CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar
via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel.
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo
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MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

VOOR MEER INFORMATIE:

WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl,
onderdeel van www.overheid.nl.
- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van de
gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken 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 de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar
voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Androidsmartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog op
deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij een
verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een
vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden.
Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting.
Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe adres
niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onderzoek,
besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismutatie. Dat
betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de
desbetreffende persoon op de hoogte te stellen van zowel het
voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit
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: zorgtoeslag, kindertoeslag, enzovoort.
VASTSTELLING MANDAATBESLUIT GRIFFIE AALSMEER
De raad heeft in zijn vergadering van 20 april jl. het mandaatbesluit griffie Aalsmeer vastgesteld. Dit besluit is bedoeld
om de huidige praktijk vast te leggen in formele afspraken
volgens de daarvoor geldende regelgeving zodat duidelijk is
binnen welk kader de griffier kan handelen. Met ingang van 11
mei 2017 is dit besluit (van algemene strekking) terug te vinden op de website van de gemeente Aalsmeer (onder bestuur
en organisatie, Gemeentelijke Wet- en Regelgeving) en op de
website van Overheid.nl.”
BESCHIKKING OMGEVINGSVERGUNNING IN AFWIJKING
VAN HET BESTEMMINGSPLAN UITERWEG - PLASOEVERS
2005 EN EEN BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN
WET GELUIDHINDER (Z-2015/062171),
HERENWEG 78E TE KUDELSTAART
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat
zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend ten behoeve van de legalisering van een bestaande woning op het adres Herenweg
78e in Aalsmeer (IDN: NL.IMRO.0358.OIAVHB09xP-VG01). De
aanvraag is geregistreerd onder nummer Z-2015/062171. De
gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 20 april 2017 de
verklaring van geen bedenkingen afgegeven.
Locatie
Het perceel betreft de bestaande woning gelegen aan de Herenweg 78e te Kudelstaart. De gewenste ontwikkeling past niet
binnen het geldende bestemmingsplan Uiterweg – Plasoevers
2005. Voor dit voornemen dient door middel van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te
worden van het geldende bestemmingsplan.
Besluit hogere grenswaarden
Tevens maken burgemeester en wethouders van Aalsmeer bekend dat zij op 28 februari 2017 een besluit hebben genomen
ter vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet
geluidhinder. Akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de
voorkeursgrenswaarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor de woning zal worden overschreden vanwege
het wegverkeerslawaai van de Herenweg en de Ambachtsheerweg. Uit het onderzoek blijkt tevens dat geluidreducerende
maatregelen onvoldoende mogelijk zijn. Ingevolge artikel 76a
van de Wet geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting hogere waarden te kunnen verlenen.
Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit hogere grenswaarden en de
overige daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 12 mei 2017 voor 6 weken, dus t/m 22 juni 2017 op
de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis,
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: dinsdag
en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen op afspraak).
U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze
tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-387575
- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe
raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen)
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie:
maandag, dinsdag en woensdag 8.30-15.30 uur, donderdag
8.30-16.30 uur en vrijdag 8.30-12.30 uur)
- via de website ruimtelijkeplannen.nl,
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
NL.IMRO.0358.OIAVHB09xP-VG01
Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen degenen die tegen
de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingediend of zij
die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest eerder zienswijzen
in te dienen beroep instellen. Beroep tegen de omgevingsvergunning kan worden ingediend bij de rechtbank Amsterdam
(Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam).
Beroep indienen kan voor burgers ook digitaal via https://
loket.rechtspraak.nl/. Tegen het besluit hogere grenswaarden
staat beroep open bij de Raad van State (Postbus 20019, 2500
EA Den Haag). Ook hier is het voor burgers mogelijk om digitaal beroep in te dienen.
CMYK / .eps

Let op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het
besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn
ontvangen.
- Herenweg 81, 1433 GX (Z-2017/022938), het plaatsen van
een windmolen aan de zijgevel van een 2-onder-1-kapwoning.
- Aalsmeerderweg 213, 1432 CM (Z-2017/023087), het
plaatsen van nieuwe kaders rondom het kozijn en vervangen van de waterslagen, de voorgevel en delen van de zijgevels voorzien van nieuwe gevelbekleding
- Zijdstraat 50, 1431 ED (Z-2017/023082), het plaatsen van
een afvoerpijp langs de zijgevel van 2 meter boven het
hoogste punt
- Korfstraat 136, 1433 DD (Z-2017/023066), het oprichten
van een tuinhuis annex schuur
- Aalsmeerderweg 213, 1432 CM (Z-2017/023453), het uitbreiden van de winkel, het vervangen van een lichtkoepel
in een lichtstraat en het vervangen van de pui
- Touwslagerlaan 28, 1431 DE (Z-2017/023446), het oprichten van een achteruitbouw met balkon
- Aalsmeerderweg 213, 1432 CM (Z-2017/023447), het uitbreiden van de winkel, het vervangen van een lichtkoepel
in een lichtstraat en het vervangen van de pui
De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift
of een beroepschrift worden ingediend.
Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en)
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Wilhelminastraat achter nr. 1 (weiland), 1432 GA, (Z2017/014025),het tijdelijk plaatsen van een keet en containers met eromheen hekwerk nabij pompgemaal t.b.v.
renovatiewerkzaamheden. Verzonden: 01-05-2017
- Legmeerdijk 287, 1432 KC (Z-2017/013034), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het huisvesten van
arbeidsmigranten door middel van kamergewijze verhuur.
Verzonden: 02-05-2017
- Nabij Uiterweg 164 (Sectie H 4312, 4313, 4314), 1431 AS
(Z-2017/011683), het legaliseren van bestaande objecten
bestaande uit een blokhut, twee steigers, een bergkist en
een bootoverkapping. Verzonden: 03-05-2017
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning,
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn met
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd
- Sportlaan 18, 1431 HZ (Z-2017/012464), het plaatsen van
een erfafscheiding van 2 meter. De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Dreef 7 (ten westen van Zwembad De Waterlelie), 1432 WC
(Z-2017/014021), het kappen van 14 bomen (wilgen en
iepen). De beslistermijn is verlengd met zes weken.
Vergunning verleend, ligplaatsvergunning
- Uiterweg 180 ws1, 1431 AS (Z-2017/016521), het wijzigen
van de tenaamstelling en het verplaatsen van de woonark.
Verzonden: 02-05-2017
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen,
procedure afgebroken
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Mr. Jac. Takkade tussen 9 en 11, 1432 CA (Z-2017/014007),
het aanleggen van een in- en uitrit. Toelichting: aanvraag
is door de aanvrager ingetrokken
Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende meldingen zijn geaccepteerd:
- Herenweg 64, 1433 HB (Z-2017/019357), het aanleggen
van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
- Thailandlaan 5, 1432 DJ (Z-2017/019426), activiteitenbesluit t.b.v. het starten van het bedrijf Scotch & Soda
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is aangevraagd:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2017/019386), Festival op 11 en
12 augustus 2017, ontvangen 6 april 2017
- Westeinderplassen en het Starteiland (Z-2017/020351),
6-uurs van de Westeinder op 11 juni 2017, ontvangen 11
april 2017
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2017/020757), Hippiemarkt Aalsmeer op 21 juli 2017, ontvangen 12 april 2017
- Kudelstaartseweg 26, 1431GA (Z-2017/021408), Kinder Waterski kamp op 10 en 11 juni 2017, ontvangen 3 mei 2017
Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein (Z-2017/014048), Geraniummarkt op het
Raadhuisplein op 13 mei 2017, verzonden 8 mei 2017
- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z-2017/020859), Schoolvoetbaltoernooi van 15 t/m 19 mei 2017, verzonden 9 mei
2017
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
Collectevergunning (aanvragen)
- Nader te bepalen (Z-2017/018154), Oliebollenactie op 24
en 25 november 2017, ontvangen 25 maart 2017

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN IN MEI/JUNI
Donderdag 25 mei (Hemelvaart) en vrijdag 26 mei
is het gemeentehuis gesloten
Maandag 5 juni (2e pinksterdag)
is het gemeentehuis gesloten
GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Meervalstraat 23, 1431WE (Z-2017/022797), Fancyfair op
20 mei 2017, verzonden 4 mei 2017
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.
VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
- Route door Aalsmeer (Z-2017/013155 ) Co-Cycling Tour
2017 op 10 juni 2017, verzonden 8 mei 2017
De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De gemeente Amsterdam neemt een eindbesluit over de vergunningaanvraag
Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina van
de gemeente.
Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij
niet van toepassing.
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen
gaan plaatsvinden.
COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis
van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een
vooroverleg.
TER INZAGE
t/m 11-05-17 ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeer-Dorp’ met
de daarop betrekking hebbende
t/m 15-05-17 ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van
onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Aalsmeer voor de uitvoering van het
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de gemeente Aalsmeer (Middenweg-Oost)
t/m 18-05-17 bestemmingsplan “paraplubestemmingsplan
Parkeernormen” met de bijbehorende stukken
t/m 18-05-17 aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning en de
ruimtelijke onderbouwing m.b.t. ontwerpbesluit weigering omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Woonarken, Uiterweg 377 WS 4 te Aalsmeer
t/m 19-05-17 aanvraag voor omgevingsvergunning, de omgevingsvergunning (beschikking), de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken i.v.m. omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg Plasoevers 2005, Uiterweg 228
kwek
t/m 22 juni 17 aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing, het besluit
hogere grenswaarden en de overige daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. beschikking
omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Uiterweg - Plasoevers 2005 en
een besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (Z-2015/062171), Herenweg 78e te Kudelstaart

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

AGENDA

Plaspop met blues, soul,
covers en popjazz
Aalsmeer - DIP presenteert op zaterdag 8 juli de ‘gouden sjouwer’
editie van Plaspop op de Westeinderplassen. Alle optredens starten
om 20.30, 21.30 en 22.30 uur precies. Elk optreden duurt circa 30 minuten. De muziek is semi-akoestisch. Na elk optreden verplaatst het
publiek zich (op het gemak) naar
een volgend optreden. Het meeste van het voorgaande wist u/jij natuurlijk al. Toch is nu het moment
aangebroken om alvast de namen
van de gecontracteerde deelnemers
bekend te maken inclusief de locaties waar zij optreden. Dan kan er
alvast nagedacht gaan worden over
de acts waar men naar wil gaan
luisteren. Het zal moeilijk genoeg
zijn om die keuze te maken, want
er is weer een enorme keuze aan
stijlen. Aan de kwaliteit van de artiesten zal het zeker niet liggen. De
deelnemende ‘acts’ en de locaties:
* Little Boogie Boy Bluesband (echte blues) bij Torregat.
* Van Alles & Nog Wat 7.0 (covers
1970 tot nu) bij Vissersvreugd.
* Soul Supper (soul) bij Vissers-

vreugd.
* The Looters (almost big band) bij
Schuilhaven de Grote Brug.
* Katelijne van Otterloo kwartet
(popjazz) bij het Poeltje van Meijer.
En dan, de slotacht vanaf 23.15 uur
bij de Koddespoel. Ja, de slotact. Die
houdt DIP nog heel even geheim.
De handtekening onder dat wurgcontract is nog niet gezet, vandaar.
Maar, de heren hebben er vertrouwen in dat het goed komt. En, als
het goed komt, dan mag u die slotact beslist niet missen. Het belooft
een drijf-in van de allerbeste soort
te worden.
Vergeet uw zaklampje niet, want
het wordt meedansen en meezingen. Een Aalsmeers feestje voor
Aalsmeerders en anderen. Sfeervoller dan het grachtenconcert in Amsterdam. Zorg dat u er bij bent! In
de komende edities meer informatie
over de bands. Zij stellen zich daarin zelf aan u voor. Vanaf (begin) juni is ook een kaartje te downloaden
via www.plaspopaalsmeer.nl. De heren van DIP tot slot: “Wij hebben er
zin an.”

Fleedwood Mac, The Police en Sting

Briljante tributes vrijdag
en zondag in The Shack
Oude Meer - Aanstaande vrijdag 12 en zondag 14 mei staat The
Shack in het teken van de onvergetelijke en tijdloze muziek van Fleetwood Mac en The Police en Sting.
Twee uitzonderlijk goeie tributes in
The Shack! Te beginnen op vrijdag
12 mei met een fenomenaal eerbetoon aan Fleetwood Mac. Op veler
verzoek terug in The Shack: Mirage! De specifieke sounds, intonaties en podiumpresentatie die zo
bepalend zijn voor het succes van
de Amerikaanse super band Fleetwood Mac worden feilloos geëvenaard. De sterke zangkwaliteiten
van ieder voor zich, garanderen een
afwisselend programma en prachtig harmonieuze samenzang. Dankzij een topbezetting met drummer
Gus Genser, bassiste Joyce van der
Hoorn, Louise van Sande Bakhuyzen
op toetsen en zang, Dominik Sprengen op leadgitaar en natuurlijk zangeres Chaja van der Heide. Zondag
14 mei een méésterlijk eerbetoon
aan The Police & Sting. Heb je Sting
of The Police altijd al een keer live
mee willen maken? Deze band, The
Soul Cages, laat je geloven dat je erbij was! Twee jaar geleden stonden
ze ook op het Shack-podium, en ie-

dereen was het eens; wat was dit
gruwelijk goed!
Drummer Bauke Bakker had van
jongs af aan al een voorliefde voor
de muziek van The Police en later ook Sting. Dat was voor hem als
drummer een enorme inspiratiebron, met name het spel van Stewart Copeland. Toen bleek al vrij
snel dat hij naast drummen ook
nog eens geweldig goed kon zingen. En niet zomaar, namelijk met
bijna hetzelfde stemgeluid als dat
van Sting! Deze vierkoppige band
bestaat naast zanger en drummer
Bauke Bakker uit Sebastiaan van
Olst op bas, Micha Wink op toetsen
en Ruud van Halder op gitaar. Deze gasten begrijpen wel hoe je een
tribute neer moet zetten. Ze duiken
namelijk helemaal tot in de puntjes in de muziek en de sounds van
Sting en The Police. Vrijdagavond 12
mei is The Shack open vanaf 20.30
uur en aanvang van Tribute to Fleetwood Mac is om 22.00 uur. Entree:
10 euro. Zondag 14 mei open vanaf 15.00 uur, aanvang The Police
& Sting Tribute om 16.00 uur. Entree 10 euro. Kijk voor het programma en meer op www.the-shack.info.
Adres: Schipholdijk in Oude Meer.

Dé vioolspecialist

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

AANBIEDING:

Kleurige ukelele’s
vanaf € 30,-

Basgitaar ‘Cort’
(4-snarig) € 233,-

KOOPJE:

TIP:

Klassieke gitaar
‘Martinez’ € 69,-

Heel veel leuke
muzikale cadeaus
(voor moeder)

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

Benefietavond voor Nepal
Aalsmeer - De bekende vijfmansformatie de Hucksters zal samen
met de band Taek, Blank & Frank op
zaterdag 13 mei een feestje verzorgen in the Beach aan de Oosteinderweg 247a. Waarom? Om van en
met elkaar te genieten en te swingen en natuurlijk om van de opbrengst van deze benefietavond
water te kunnen verzorgen in een
bergdorpje in Nepal. De entreeprijs van 10 euro gaat hier helemaal
aan besteed worden. “Een prachtige combi”, aldus de organisatie van
Nepal Benefiet Aalsmeer. “Genieten

en armere mensen helpen!” Kaarten
zijn deze avond aan de kassa bij de
Beach te koop.
Verder deze avond een Nepalese markt, waar je mooie Nepalese
spulletjes kunt kopen en waarvan
de opbrengst naar een kinderhuis
in Nepal zal gaan. Tevens kan je deze avond genieten van de heerlijke
Nepalese momo’s, gebakken op traditionele wijze. En niet te vergeten:
een volleybaltoernooi. Meer info:
www.nepalbenefietaalsmeer.com.
Het volleybaltoernooi start 19.00
uur. Concert 21.30 uur.

4e Dance classics show
ook weer groot succes!
Kudelstaart - Alweer de vierde editie van de Dance classics show is afgelopen zondag 7 mei gehouden en
opnieuw was café Op de Hoek afgeladen vol. De oproep van Kees en
Marcel “Kom luisteren en genieten
van de revival van het plaatjes draaien, het komt weer helemaal terug
en daarvan willen we jullie graag
deel van uit laten maken” was duidelijk gelezen.
Zelfs op het terras buiten was het
druk. Gezellig met elkaar een drankje doen, snuffelen in de platenbakken en een dansje wagen. De dj’s
Kees Markman en Marcel Wilkes
genoten, net als het vele publiek,
zichtbaar van de sfeervolle middag
vol muziek uit de jaren tachtig tot
nu.
Tot aan het einde van het jaar pre-

senteren de twee dj’s maandelijks
een Dance classics show op verschillende locaties in Aalsmeer. Binnenkort volgt meer informatie.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Total Seclusion winnaar
Popprijs Amstelland
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 6
mei was de finale van de Popprijs
Amstelland in P60 Amstelveen. Onder de vele bezoekers een groot
aantal inwoners uit Aalsmeer en zij
kwamen vooral voor de band Total Seclusion met deels Aalsmeers
bloed. Deze kijkers en luisteraars
zijn zeker niet voor niets gekomen,
want deze jonge hardcore skatepunk band heeft de Popprijs gewonnen. Een overtuigende show,
volgens de jury, met gevarieerde
nummers in wel hetzelfde genre en
het viertal straalt het plezier van met
elkaar muziek maken uit. Het viertal heeft reeds twee singles uit en
mag nu dankzij de hoofdprijs een
dag opnemen in een professionele studio. Ook wacht hen een fotoshoot en krijgen ze drie keer de muzikantengids thuis gestuurd. Voorlo-

pig hebben de gitaristen voldoende
plectrums. Ze hebben er liefst 300
gekregen. Total Seclusion bestaat
uit de Aalsmeerder Tom de Hundt
op zang en af en toe gitaar, Jelmer
Gunnink op drums, Julius Heenk op
bas en Samurai op sologitaar. De
bezoekers kregen overigens een hele leuke gevarieerde avond aangeboden met optredens van heel veel
jeugdige, muzikale talenten. Total
Seclusion streed samen met de finalisten Last Minute, The Estate,
Take No Prisoners en Mick om de
titel. Als laatste kregen de bezoekers een optreden van de winnaar
van vorig jaar, de band Kurt Rosa.
Na de bekendmaking is nog tot in
de late uurtjes door diverse muzikanten gejamd. De presentatie deze avond was in handen van stadsdichter Matthijs den Hollander.

Muziek/Comedy
Vrijdag 12 mei:
* Bandbrouwerij voor en door muzikanten in N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
* Mirage, tribute Fleetwood Mac in
The Shack, Oude Meer vanaf 22u.
Zaterdag 13 mei:
* Jazz met Yasam Hancilar Band in
Bacchus, Gerberastraat vanaf 21u.
* Benefiet voor Nepal met volleybaltoernooi vanaf 19u. en optredensHucksters en TBF vanaf 21.30u. in
The Beach, Oosteinderweg 247a.
* Popquiz in café Joppe, Weteringstraat vanaf 20.30u.
Zondag 14 mei:
* Tribute tot Sting/The Police in The
Shack, Oude Meer vanaf 16u.
* Optreden Lynne Hanson en The
Good Intentions in De Oude Veiling,
Marktstraat vanaf 15u.
Donderdag 18 mei:
* Badaboom comedy club in Studio’s Aalsmeer vanaf 20u. Afsluiting
seizoen.
* Meezingen met smartlappenkoor
Denk aan de Buren in Bacchus,
Gerberastraat vanaf 20u.
Films
11 tot en met 17 mei:
* Animatiefilm ‘Sing’ in Bioscoop
Aalsmeer. Nederlands gesproken:
Donderdag 16.30u., vrijdag, zaterdag en zondag om 15.15 uur, maandag, dinsdag en woensdag om
16.30u. Nederlands ondertiteld: Vrijdag, zaterdag en dinsdag om 20u.
11, 14, 15 en 16 mei:
* Aktiefilm ‘Guardians of the Galaxy
Vol2’ in Bioscoop Aalsmeer. Donderdag, zondag, maandag, dinsdag
en woensdag om 21u. Vrijdag en zaterdag 19u.
Exposities
Zaterdag 13 mei:
* Crash Museum in fort Aalsmeer te
Aalsmeerderbrug open. Iedere zaterdag van 11 tot 16u.
13 en 14 mei:
* Expositie en foto’s in Historische
Tuin. Open iedere dinsdag tot en
zondag 10 tot 16.30u.
Tot en met juni:
* Tentoonstelling ‘Doeken van Sterren’ in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open: Iedere zaterdag en zondag van 13 tot 17u.
Tot en met 18 juni:
* Expositie Karin Borgman en Petra
Boshart in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: Donderdag tot en met
zondag 14 tot 17u.
* Schilderijen van Ada Bruine de
Bruin bij Eveleens Makelaardij, Punterstraat.
Tot en met 19 juli:
* Expositie Connie Fransen in gemeentehuis. Te bezichtigen tijdens
openingstijden.
Diversen
Donderdag 11 mei:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis

Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
Vrijdag 12 mei:
* Oud Aalsmeer in Inloopcentrum
voor senioren in Irene, Kanaalstraat
vanaf 14.30u.
* Koppelkaarten BV Hornmeer in
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Zaterdag 13 mei:
* Geraniummarkt op Raadhuisplein
en braderie in Zijdstraat, 9 tot 17u.
* Solexrit Kudelstaart en De Kwakel.
Start: 10.30u. bij Van Leeuwen, Kudelstaartseweg 165.
* Kwart kaartmarathon BV Hornmeer in buurthuis Roerdomplaan
vanaf 10u.
* Nationale Molendag. Stommeermolen en molen De Leeuw open.
* Bingomiddag in dorpshuis De
Reede Rijsenhout vanaf 13.30u.
Zondag 14 mei:
* Vogelbeurs in SCW-gebouw Konnetlaantje Rijsenhout, 9.30 tot 13u.
* Windsurfdag op surfeiland Vrouwentroost. Start 11u.
* The Beach Club Market bij The
Beach, Oosteinderweg 247a met diverse activiteiten van 14 tot 18u.
Maandag 15 mei:
* Lezing over aquariums bij Viva Aquaria in buurthuis Hornmeer,
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
15 tot en met 19 mei:
* Jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi
bij FC Aalsmeer, Beethovenlaan.
Dinsdag 16 mei:
* Kaarten bij Ons Genoegen in Hofplein, ingang Kloosterhof, Clematisstraat vanaf 19.30u.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 17 mei:
* Inloop en ontmoeting in Oost-Inn
in De Mikado, Catharina Amalialaan
van 9.30 tot 11.30u.
* OVAK soos in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u
Vrijdag 19 mei:
* Open Hof Keuken. Op menu Chinese maaltijd. Vanaf 18u. in ’t Baken,
Sportlaan 86.
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart. Inschrijving sluit 20u.
Zaterdag 20 mei:
* Snuffelmarkt in Ontmoetingskerk,
Rijsenhout van 10 tot 16u.
* Viering 30-jarig jubileum AAS met
snelschaken en ontmoeting in De
Binding, Zijdstraat 55 vanaf 13u.
* Stratentoernooi bij RKDES aan
Wim Kandreef. Start 14u.
Vergaderingen/Lezingen
Donderdag 11 mei:
* Vergadering commissie Maatschappij en Bestuur in gemeentehuis. Aanvang: 20u.
* Info-avond ‘Juridische gevolgen bij
dementie’ in Ontmoetingscentrum
in Irene, Kanaalstraat v/a 19.30u.
Maandag 15 mei:
* Informatieavond over woningbouw
op VVA-terrein, Dreef. In gemeentehuis van 20 tot 21.30u.
Maandag 22 mei:
* ‘Brein Storm’ met professor Erik
Scherder in Studio’s Aalsmeer, 20u.
Organisatie Rotary Club.

Optreden Lynne Hanson
en The Good Intentions

Jazz met Yasam Hancilar
Band in Bacchus

Aalsmeer - KCA presenteert zaterdag 13 mei een jazzavond met
de Yasam Hancılar band in cultureel café Bacchus. De jonge Turkse
zanger Yasam Hancılar is een toegewijde en gepassioneerde artiest
met een bijzondere achtergrond.
Hij werd in Istanbul opgeleid als ingenieur en was daarna als zodanig
werkzaam. Pas relatief laat in zijn leven won de passie voor muziek – en
met name de jazz – het van meer
pragmatische overwegingen. In
2007 richtte hij in Istanbul zijn eerste
band op, de Jazzmates, en dat was
tevens het begin van gloedvolle muzikale tournees, die hem naar internationale podia en festivals brachten. 2008 nam Yasam deel aan het
vierde Nardis Young Jazz Vocalisten Concours, won daarbij en kreeg
de eer om Turkije te vertegenwoor-

digen op het achtste Nomme International Young Jazz Artists Competition van 2008 in Estland. Yasam
is afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam en toert intensief met zijn band in Nederland
en Turkije. Inmiddels heeft Yasam
zijn eigen muziekschool in Amsterdam, ‘Music For Life’ en hij geeft
ook zang- en gitaarlessen. Dit voorjaar is zijn tweede cd uitgekomen:
‘Strange Fish’ – die hij zaterdag in
Bacchus komt presenteren samen
met zijn bandleden Orestis Petrakis
op piano, Marco Zenini op contrabas en Joan Terol Amigo op drums.
Het KCA jazzconcert in Bacchus aan
de Gerberastraat begint op zaterdagavond om half tien. Toegang: uw
gift. Inlichtingen: Pierre Tuning, tel.
0297-360355 en Reinoud Staps, tel.
0297-325304.

Aalsmeer - Lynne Hanson en ‘The
Good Intentions’ uit Canada treden
aanstaande zondag 14 mei op in
De Oude Veiling in de Marktstraat.
De aanvang is 15.00 uur. Nederland
maakte voor het eerst echt kennis met Lynne Hanson toen ze met
Lynn Miles door Nederland toerde
bij de release van haar cd ‘Once The
Sun Goes Down’. Inmiddels is ze een
aantal stappen (en indrukwekkende
cd’s) verder in haar ontwikkeling.
Ze heeft een groot aantal prachtige platen gepresenteerd die bij fans
en media veel waardering oogstten. Nu komt ze voor het eerst met
haar volledige band ‘The Good Intentions’ toeren door Nederland. En
wel ter promotie van opnieuw een

geweldig album: ‘Uneven Ground’.
The Good Intentions zijn: MJ Dandeneau op bas en vocal, Shawn Killaly op guitar en Brodie Mohninger
op percussions. Kaarten zijn te reserveren via: SCR@PieterGroenveld.
com of via info@deoudeveiling.nl.

‘Sing’ in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - Bioscoop Aalsmeer
trakteert op de leuke animatiefilm ‘Sing’. In een stad die bewoond
wordt door dieren, wordt een talentenjacht georganiseerd door de
koala Buster Moon. Hij is de trotse eigenaar van een prachtig theater, dat vroeger heel succesvol was,
maar nu oud en vervallen is geworden. Buster organiseert een talentenjacht als laatste kans om zijn geliefde theater te redden. Vijf finalisten staan in de spotlight: een muis
die liegt en bedriegt, maar prachtig
kan zingen; een verlegen tiener-olifant met plankenkoorts; een oververmoeide moeder van 25 biggetjes; een jonge gangster-gorilla die
afstand wil nemen van zijn criminele familie en een punk-rock stekelvarken die niet langer in de schaduw wil staan van haar arrogante
vriendje. Al deze dieren doen auditie in het theater van Buster en delen de droom om beroemd te worden. De film in 2D wordt zowel Ne-

derlands gesproken als met Nederlandse ondertiteling getoond. Met
ondertiteling op vrijdag 12, zaterdag
13 en dinsdag 16 mei om 20.00 uur,
Nederlands gesproken op donderdag 11, maandag 15, dinsdag 16 en
woensdag 17 mei om 16.30 uur en
vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14
mei om 15.15 uur. ‘Sing’ duurt 108
minuten.
Kijk voor het volledige en gevarieerde filmaanbod op www.bioscoopaalsmeer.nl. Kaarten reserveren
kan via bioscoop@studiosaalsmeer
of bel 0297-753700 en zijn te koop
in de biosbar in het Studiocomplex
aan de Van Cleeffkade 15.
Caribbean Night
Op woensdag 24 mei is de voorpremière van de nieuwe film ‘Pirates of the Caribbean 5’ in Bioscoop
Aalsmeer. Rond de film wordt deze
avond een Caribbean Night georganiseerd. Kijk voor meer informatie ook op de website.

Eerste resultaten in de Hornmeer al zichtbaar!
N196
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Sinds 2014 is de gemeente Aalsmeer samen met omwonenden, sportverenigingen en
andere betrokkenen begonnen met plannen voor de Hornmeer. In de wijk komt meer
ruimte voor sport, groen, recreatie, (sociale)woningbouw en onderwijs. Een kwaliteitsimpuls, waarvan alle Aalsmeerders kunnen profiteren. Inmiddels wordt er volop gevoetbald op het nieuwe voetbalcomplex, gaat de vierde sporthal na de zomer open en wordt
er hard gewerkt aan de herinrichting van het Hornmeerpark. Ook achter de schermen is
de gemeente hard bezig, onder andere met de ontwikkeling van zorgwoningen, woningbouw langs de Zwarteweg en de herinrichting van het oude VVA-terrein.
Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Aalsmeerders hebben over veel deelprojecten kunnen meepraten. Zo hebben we een actief participatietraject gehouden over het Hornmeerpark, praten we met omwonenden en gebruikers, waaronder ook kinderen, over de
invulling van het oude VVA-terrein en ontwerpen leerlingen hun eigen schoolplein. We
doen het echt samen met de inwoners. Je ziet dat er veel verschillende wensen en meningen zijn, maar doordat mensen met elkaar in gesprek gaan, komt er ook begrip voor
elkaars standpunten. Uiteindelijk komt er dan iets uit wat op een breed draagvlak kan
rekenen. Ook is het fijn, dat we op alle fronten voortgang boeken. Als je nu een kijkje
gaat nemen, zie je hoe mooi het wordt in de Hornmeer."

Hornmeerpark

Gertjan van der Hoeven en voetbalsters van FC Aalsmeer
Natuurgrasveld

FC Aalsmeer blij met nieuwe sportcomplex

Burg. Kasteleinweg
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Fertiplant
Kinderboerderij

Natuurgrasveld
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Parkeerterrein
Beethovenlaan

Hondenschool en losloopveld

Kantine FC Aalsmeer

Speelplein voor jongeren
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Avontuurlijk schoolplein

Zwembad
De Waterlelie

Sporthal

Parkeerterrein Dreef

Beethovenlaan

Zwarteweg

8

Recreëren op het oude VVA-terrein
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Buurthuis Hornmeer

9

Triade
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Robbert Jan van Duijn en Vera Huson

Dreef
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Deze kaart geeft een schematische impressie, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Woningbouwlocatie

in Aalsmeer samenwonen met mijn vriend,
maar dat is moeilijk. Wij hebben nu het plan
opgevat om een tiny house te bouwen, maar
zoeken nog een geschikte locatie. Veel mensen
in mijn omgeving vinden het niet erg om
klein te wonen, als ze maar in de Randstad
kunnen blijven. Dus ik praat graag mee over
alternatieve woonvormen voor jongeren in
Aalsmeer.”
De startnotitie ligt ter inzage tot 9 juni in het
gemeentehuis of kijk op: www.aalsmeer.nl/
VVAterrein. Op maandag 15 mei om 20.00 uur
wordt een bewonersavond over de startnotitie
georganiseerd in het gemeentehuis.

Meervalstraat

Henk van Wijk

Het VVA-terrein is zes voetbalvelden groot
en dus is er heel wat mogelijk. Er zijn verschillende participatiemomenten geweest om
tot een mooie invulling van het terrein te
komen. In maart is onder grote belangstelling
de voorlopige indeling van het park gepresenteerd. Henk van Wijk, trainer van de hondenschool Aalsmeer heeft deelgenomen aan
de klankbordgroep: “Voor ons nieuwe veld
op het VVA-terrein hebben we aangegeven
dat we graag meer groene beschutting voor

de honden willen. Dat staat al ingetekend in
het vlekkenplan en daar ben ik heel blij mee.
Over de verdere invulling van het gebied denk
ik ook graag mee.” Nikita (14) vult aan: “Ik
heb veel gespeeld en gechilld op het basketbalveldje. Ik hoor dat dat nu gaat verdwijnen,
maar dat er wel leuke dingen voor terug komen, zoals een plek voor avontuurlijk spelen.
Ik zou daarnaast graag een ontmoetingsplek
willen voor jongeren, die ook gebruikt kan
worden door anderen.”

Nieuwe sporthal deze zomer open

“Het wordt
mooi in de
Hornmeer”

Deze zomer opent de vierde sporthal van
Aalsmeer zijn deuren. Daarmee gaat een
langgekoesterde wens van veel Aalsmeerse sporters in vervulling. De sporthal komt
naast zwembad De Waterlelie en krijgt een
gezamenlijke en vernieuwde entree. Ook
het restaurant wordt gerenoveerd. Overdag
krijgen de leerlingen van Triade hier les en na
schooltijd maken verschillende sportverenigingen gebruik van de hal. Jacqueline Weijer van
Sportvereniging Omnia 2000 kijkt uit naar
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Woningbouwlocatie
Roerdomplaan

de opening. “We groeien als sportvereniging
nog steeds en zeker op prime time, tussen 4
en 9 uur, is het vaak puzzelen met de ruimte.
Afgelopen jaar hebben we regelmatig overleg
gevoerd met beheerder ESA. De ESA heeft
onze wensen op verschillende punten kunnen
inwilligen en ook nieuwe turntoestellen voor
ons aangeschaft. In juli wordt de sporthal ingericht. Met de start van het nieuwe seizoen
kunnen we de hal dus in gebruik nemen!”
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Jacqueline Weijer en Erna Janssen
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Uitbreiding parkeerterrein Beethovenlaan
Het parkeerterrein aan de Beethovenlaan wordt beter ingericht en uitgebreid met ongeveer
vijftig extra plaatsen, waarvan zes voor gehandicapten. Er komen ook parkeerplekken langs
de Beethovenlaan tot aan de Sweelinckstraat. Planning: start uitvoering zomer 2017.
Groot onderhoud Dreef en reconstructie rotonde Dreef/Zwarteweg
Er wordt groot onderhoud gepleegd aan de Dreef en de fietsstroken worden verbreed.
Planning: Start uitvoering na de zomer 2017.
Aanleg nieuwe fietsroutes en renovatie parkeerterrein Dreef
In de eerste helft van 2018 worden de nieuwe fietsroutes over het VVA-terrein naar de
school aangelegd. Tevens wordt het parkeerterrein van de Dreef gerenoveerd, waarbij de
parkeerplaatsen voor vrachtauto’s worden opgeheven.
Aanleg rotonde Burgemeester Kasteleinweg/Zwarteweg
De aanleg van de nieuwe rotonde valt onder de regie van de provincie. De rotonde moet gereed zijn voor de opening van het kindcentrum Triade, zodat de kinderen veilig naar school
kunnen fietsen. De provincie geeft daarom prioriteit aan de aanleg van deze rotonde boven
andere werkzaamheden bij de Burgemeester Kasteleinweg.

Marry de Grauw, Ad Verburg, Hansje Havinga

Zorgwoningen voor ouderen
Aan de Roerdomplaan komen circa 60 sociale (zorg-)woningen met op de begane grond
van het appartementencomplex mogelijk
een ‘zorgplint’, met ruimte voor diverse
zorg- en welzijnsdiensten voor ouderen.
Aan de Meervalstraat komen ongeveer 75
koopwoningen in het goedkopere en middensegment. Wethouder Ad Verburg: “Het
uitgangspunt in Aalsmeer is dat mensen zo
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
De Hornmeer telt veel oudere mensen. We
willen voor hen graag een woonservicezone
realiseren inclusief inloopmogelijkheid zoals
bij Mijnsheerlyckheid, want dat is echt een

succes. Dat willen we ook hier realiseren.”
Marry de Grauw van de Vrijwillige Advies
Commissie (VAC): “Er zijn nu geen zorgvoorzieningen voor ouderen in de Hornmeer, dus
wij zijn erg blij met dit plan. Projectontwikkelaars gaan vaak uit van de minimumeisen,
bijvoorbeeld voor de breedte van de lift en
de gangen, maar die zijn voor ouderen vaak
niet toereikend. Als VAC kijken we hoe de
binnen- en buitenruimte voor ouderen zo
handig en veilig mogelijk kunnen worden
ingericht.” De gemeente verwacht dat in
2019 de eerste woningen kunnen worden
opgeleverd.

Het Hornmeerpark krijgt grotere waterpartijen met ecologische oevers vol
water- en oeverplanten en nieuwe wandelpaden. Wandelaars kunnen straks door
het park en groene delen van de wijk
naar de Westeinderplas lopen via ‘wandelverbindingroutes’. De werkzaamheden
in het park zijn inmiddels gestart. In het
najaar worden nieuwe bomen en struiken
geplant en in 2018 worden wandelverbindingroutes aangelegd.
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Jop Kluis

Volop aandacht voor duurzaamheid
Gemeente Aalsmeer heeft de ambitie om in
2030 een ‘fossielonafhankelijke’ gemeentelijke
organisatie te zijn. Wethouder Jop Kluis:
“We willen graag dat de gebouwen die we
nieuw neerzetten, zoals de sporthal, meteen
onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.
Op het dak van de sporthal plaatsen we
daarom tientallen zonnepanelen. Omdat de
sporthal is gelinkt aan het zwembad, zullen
de zonnepanelen niet voldoende energie
leveren voor de totale energiebehoefte van
het sportcentrum. We hopen daarvoor de
restwarmte van het datacentrum van KPN te
kunnen gebruiken. De ESA, exploitant van
onder andere het zwembad en de sporthal,
is daarover in onderhandeling met KPN. Ook
zouden we graag deze restwarmte gebruiken
voor verwarming van het Kindcentrum Triade
en nieuwe woningen in de Hornmeer. Dat zou
een enorme milieuwinst opleveren.”

Kinderen ontwerpen speelplekken

Mooie waterpartijen
in het Hornmeerpark

Werkzaamheden aan wegen, fiets- en wandelpaden

netjes, schoon en goed georganiseerd.”
Van der Hoeven: “Aalsmeer is een echte
sportgemeente en dat zie je hier bij FC
Aalsmeer goed terug. De vrijwilligers van FC
Aalsmeer en van de andere sportverenigingen maken het mogelijk dat al die sportliefhebbers kunnen sporten. De gemeente heeft
daarom samen met FC Aalsmeer geïnvesteerd in dit prachtige sportcomplex.”

Speelweide

1

Wonen
in het park

Voetbalvereniging FC Aalsmeer voetbalt
sinds 2015 op twee kunstgrasvelden en daar
zijn in 2016 twee nieuwe natuurgrasvelden
aan toegevoegd. Ook het clubgebouw en
de extra kleedkamers zijn in 2016 feestelijk in gebruik genomen. De meiden van
FC Aalsmeer zijn erg enthousiast over het
voetbalcomplex. Maud (13 jaar): “Bij andere
verenigingen is het vaak best oud en soms
zijn de kleedkamers zelfs vies. Bij ons is alles

Tennishal

Wonen
in het park

In Aalsmeer zijn er veel te weinig betaalbare
woningen voor jongeren en starters, zegt
wethouder Robbert Jan van Duijn. “Ik ben
daarom een groot voorstander van alternatieve
woonvormen om aan deze vraag tegemoet
te komen. Op 21 april heeft het college de
concept Startnotitie Woningbouwlocatie VVAterrein vrijgegeven voor inspraak. Langs de
Zwarteweg willen we betaalbare koopwoningen
en zo’n 55 sociale huurwoningen bouwen.
Het zou mijn droom zijn om deze alternatieve
woonvormen te realiseren.” Vera Huson (25
jaar) is blij met dit plan. “Wat koopwoningen
betreft is het aanbod woningen onder de
twee ton heel klein in Aalsmeer. Ik zou graag

Sportpark Hornmeer

Midgetgolf

Avontuurlijk spelen

‘Wonen in het park voor jongeren en starters’
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Nieuw kindcentrum Triade
Op de hoek van de Dreef en de Zwarteweg
komt het nieuwe kindcentrum Triade voor
onderwijs en opvang voor kinderen van 0-12
jaar. Marco de Witt, projectleider namens
het schoolbestuur: “Het gebouw krijgt een
paviljoenachtige uitstraling met houten
lijsten en een lichte steen, wat goed past bij
de parkachtige omgeving. Het gebouw heeft
zeven units van drie of vier groepsruimtes
die grenzen aan een gemeenschappelijke
ruimte, waar de kinderen zelfstandig kunnen
werken. Ook de omgeving biedt allerlei
mogelijkheden: het zwembad, de sporthal,
de kinderboerderij en het park. We kunnen

lekker naar buiten met de kinderen, ook wat
betreft naschoolse activiteiten is het een
geweldige locatie.”
Herontwikkeling
De vrijkomende locaties van de scholen de
Wegwijzer en de Hoeksteen, die opgaan in
Triade, bieden op hun beurt weer kansen
voor herontwikkeling. Het schoolgebouw
van de Hoeksteen, een mooi pand uit de
jaren ’30, krijgt een nieuwe bestemming, bijvoorbeeld jongerenhuisvesting. Op de locatie
van de Wegwijzer komen woningen.

De gemeente legt een schoolplein aan,
dat buiten schooltijden door buurtkinderen kan worden gebruikt en aansluit op
een avonturenspeelplaats. In september
2016 zijn oud-kinderburgemeester Vince
en kinderburgemeester Sophie, kinderen
uit de wijk en kinderen van kinderopvang
Solidoe bij elkaar gekomen om het nieuwe schoolplein/speelplaats te ontwerpen.
Er is toen geknipt, geplakt en getekend
met als resultaat prachtige ideeën voor de
nieuwe speelplek. Een bureau, dat gespecialiseerd is in avontuurlijk en natuurlijk
spelen, gaat met deze ideeën aan de slag.
Over enige tijd worden de kinderen weer
uitgenodigd om te kijken wat ze van de
schetsen vinden.
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Jubileum Henny en Anita
bij Toneelvereniging

Openbare tentoonstelling ‘Ik Toon’

Wim Keessen en portretten
Aalsmeer -Gedurende de maand
juni organiseert het Cultuurpunt Aalsmeer in het kader van de
maand van de amateurkunst de
openbare tentoonstelling ‘Ik Toon’
in het Centrum. Eén van de deelnemers is Wim Keessen. Wim Keessen komt uit een familie waar niet
vreemd tegen kunst aangekeken
werd. Als kind wist hij soms best
wel eens wat leuks te maken - zoals hij zelf schoorvoetend toegeeft.
Toch zou het de muziek worden die
alle aandacht ging opeisen. Lekker
op de gitaar nieuwe arrangementen
bedenken; hele dagen besteedde hij
aan zijn hobby. Het was zijn lust en
zijn leven.
Een doekje van 20 bij 20
Tot zijn vrouw Henny van het bezoek, in plaats van een fles wijn, een
klein maagdelijk blank schildersdoekje kreeg met daarbij een paar
penselen en tubes verf. En dat doekje van 20 bij 20 centimeter, bedoeld
als cadeau voor zijn vrouw, heeft
heel wat teweeg gebracht, want inmiddels is Wim vele portretten verder. Want daar gaat zijn voorliefde
naar uit. Het schilderen van mensen
doet hij door middel van een foto op
zijn eigen kenmerkende wijze. “Een
beetje pop-art”, vindt hijzelf. In het
begin waren het de vrienden die hij
verraste met zijn schilderijen. Maar
inmiddels heeft menig Aalsmeerder
een echte Wim Keessen in huis. Later maakte hij ook gebruik van foto’s uit tijdschriften van bekende
Nederlanders of van iemand die hij
gewoon een interessant hoofd vond
hebben. Toen hem een paar jaar ge-

leden gevraagd werd of hij zijn werk
wilde uitlenen voor een tentoonstelling was het antwoord. “Nee joh.
Dat kan helemaal niet, ik heb ze allemaal weggegeven.”
Mooi zijn de verhalen wanneer hij
vertelt van zijn ervaringen. Zoals dat
hij rustig bij een BN’er aanbelt en
dan zegt: “Ik heb hier een schilderij
voor U.” Schrijfster Saskia Noort was
blij verrast, maar Hanneke Groenteman, side kick bij De Wereld Draait
Door, wilde er helemaal niets van
weten, terwijl het toch ging om een
zeer gelijkend en geslaagd portret.
Dea Kraan die in opdracht van het
Cultuurpunt de ondernemers en
kunstenaars bij elkaar heeft gezocht
voor de ‘Ik Toon’ maand heeft meer
geluk, want Wim doet nu mee met
het leuke initiatief. Dea weet ook al
de plek waar het werk tentoongesteld wordt. Het wordt de drankwinkel Mitra op het Raadhuisplein, deze ondernemer boft toch maar met
zulke vrolijke kunstwerken in zijn
zaak.
Janna van Zon

Kunstwerk Bob van den Heuvel

Onthulling vierlijk ‘Vier
jaargetijden aan de Poel’
Kudelstaart - De vier panelen, geschilderd door Kudelstaarter Bob
van den Heuvel, worden geplaatst
op de zijgevel van het appartementencomplex op de hoek Mijnsherenweg en Einsteinstraat waarmee ze
goed zichtbaar zijn voor een ieder
die Kudelstaart via deze weg binnenkomt. Het vierluik is vervaardigd
in opdracht van de Kudelstaartse
Bewonerscommissie ten behoeve
van huurders van Eigen Haard. Zij
hebben na indienen van hun idee
voor aankleding en verfraaiing van
hun woonplaats in 2016 een substantieel bedrag toegewezen gekregen uit het Eigen Haard Fonds, dat
jaarlijks een aantal projecten honoreert. Het idee om de kale muur van
het appartementencomplex aan te
kleden met een kunstwerk, waarmee een saai vlak ineens een kader
vormt voor kunst, viel in goede aarde bij de jury van het fonds.
Na een creatieve brainstorm met de

bewonerscommissie, aangevuld met
Janna van Zon, is Bob van den Heuvel afgelopen winter en voorjaar in
zijn bekende stijl aan het werk gegaan. Als thema is gekozen: Vier
seizoenen aan de Poel. Het resultaat: vier panelen van circa 2.40 meter hoog en 1.20 meter breed, welke
straks prominent te zien zijn bij binnenkomst van het dorp. De panelen
zijn van weerbestendig materiaal
gemaakt en de afbeeldingen heeft
Bob met meerdere laklagen ook
een langdurige bescherming gegeven tegen weer en wind. De officiële
‘onthulling’ vindt plaats op donderdag 18 mei vanaf 16.00 uur bij het
genoemde complex aan de Mijnsherenweg en Einsteinstraat. Naast
directie van Eigen Haard, zullen uiteraard de maker Bob van den Heuvel, de bewonerscommissie en andere genodigden een kort woordje
spreken en een glas heffen ter gelegenheid van dit feestelijke moment.

Karin Borgman en Petra Boshart

Veel belangstelling voor
expositie vriendinnen
Aalsmeer - Gelukkig was het weer
geen spelbreker en kon de opening
van de expositie van de Aalsmeerse
kunstenares Karin Borgman en van
de Amsterdamse beeldhouwer Petra Boshart buiten plaats vinden. En
dat was maar goed ook, want er waren zo veel mensen dat dit nooit in
de grote zaal van het Oude Raadhuis had gepast. De opening werd
met verve verricht door de Anne
Berk, publicist en bevlogen spreker.
Haar kennis en enthousiasme over
het werk van beide kunstenaressen
deelde ze graag met het publiek.
Bijzonder
Het werd sowieso een opening met
een bijzonder karakter. Anne Berk
had uit haar archief nog de aantekeningen gevonden over de expositie die de vriendinnen Borgman en
Boshart 30 jaar eerder ook in het
Oude Raadhuis hadden. Ook toen
verzorgde Berk de opening. De opening afgelopen zondag 7 mei kreeg
een bijzonder vervolg door de performance ‘Houdt’ van toneelschoolstudenten Diede Daalman en Philipp Schledt. Dit tweetal had zich
laten inspireren door het werk van
Karin Borgman. Dat werk gaat over
tafels, over mensen, over contact en
over wat ons verbindt. In de schilderijen en in het grafiek van Borgman vormen de mensen die met elkaar aan tafel zitten een eenheid,
een nieuw wezen dat een eigen leven leidt. Zij verbeeldt dat in een bijna abstracte vorm en met een grote
gelaagdheid in kleur en expressie.
In de performance verbeeldde het
tweetal die veelheid in manieren
waarmee mensen aan een tafel kunnen zitten. De voorstelling ‘Houdt’
hield het midden tussen dans, mime
en bewegingstheater en was mooi
van ritme en opbouw. Het publiek

keek muisstil toe in de steeg naast
het Oude Raadhuis. Voor Borgman
is de tafel een krachtig object van
afbakenen, samenvoegen en scheiden bij alle denkbare bijeenkomsten. En dat was te zien in de performance. Of het nu om een gezin
gaat, een vergadering, magie of iemand die gewoon alleen zit te mijmeren, het past aan tafel. De schilder Borgman verbeeldt het allemaal
in haar kleurrijke schilderijen.
Heel aaibaar
Petra Boshart toont beelden in allerlei soorten steen. Boshart, dochter van een steenhouwer, voelt zich
aangetrokken door dit weerbarstige
materiaal, dat vraagt om vakmanschap, geduld, contemplatie en volharding. In haar beelden gaat het
om leven geven, om verliezen, om
voelen en om groeien. Volgens Anne Berk zijn de beelden van Boshart sensueel en licht erotisch en
heel erg aaibaar. Het gaat de beeldhouwer om die processen die zowel
in de natuur als in het menselijk lichaam plaatsvinden. Processen die
volgens Boshart deel van hetzelfde
zijn. Zo staat een deel van haar werk
permanent geëxposeerd in Het Depot in Wageningen. Haar beelden in
het Oude Raadhuis spreken met titels als Zacht zoet en zalig, Being
There en de Philosopher’s Stone
voor zich en zijn prachtig gemaakt.
De beeldende kunstcommissie van
het KCA is het ook deze keer gelukt een bijzondere tentoonstelling samen te stellen waarvan deze keer één van de deelnemers een
Aalsmeerse kunstenaar is. De expositie loopt nog door tot en met 18 juni en is van donderdag tot en met
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur te
bezoeken. Adres: Dorpsstraat 9. De
toegang is gratis.

Gezond eten en kunstenaars
Het maandelijkse lifestyle programma van Jenny Piet en Wilbert Streng
is donderdagavond tussen 20.00 en
22.00 weer live op Radio Aalsmeer.
Ze beginnen met Danielle Jonker
over haar passie voor gezond eten
en soep maken. Daarna te gast Dirk
Raams, hij gaat volgend jaar weer
een spectaculaire fietstocht maken.

Gedurende 29 dagen zal Dirk fietsen langs de Oostkust (de Atlantische Oceaan) van Canada en de
Verenigde Staten voor de Mike Multi Foundation. Verder in de studio
Ada Bruine de Bruin die momenteel
exposeert bij Karin Eveleens Makelaars met haar bijna fotografisch gedetailleerde schilderijen met prachtige zwanen. Tenslotte Connie Fransen, zij exposeert op dit moment in
het gemeentehuis met als thema
vrijheid en ruimte. De radiotechniek
wordt verzorgd door Frans van der
Wee.
Waarom lezen wel leuk is
Als jij van lezen moet je vrijdag
vanaf 18.00 uur naar Kim en Laurens luisteren! En eigenlijk ook gewoon als je niet van lezen houdt. Er
komt namelijk een groep jongens
en meiden langs die onder begeleiding van Joke ten Have van Bibliotheek Aalsmeer heel veel verschillende boeken zijn gaan lezen.
Dit deden zij om straks voor de Amstellandse Kinderboekjury het beste kinderboek te kunnen aanwijzen.
Welke boeken staan er in de Top 3?
Je hoort het vrijdag live in ‘Let’s Go’.
Verder vond afgelopen weekend
de BeachSoccer KidsCup plaats Er
wordt weer even gebeld met Oscar van The Beach om te horen hoe
het toernooi verlopen is en welke
teams er gewonnen hebben. Radio
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9
FM in de ether, 99.0 FM op de kabel,
digitaal radiokanaal 868 (Caiway)
en via www.radioaalsmeer.nl. Elke
dag brengt Radio Aalsmeer informatieve programma’s. In de nacht
en doordeweeks overdag kan genoten worden van fijne non-stop muziek. Volg Radio Aalsmeer ook op
Twitter en Facebook.

Meezingen met smartlappen
Aalsmeer - Op donderdag 18 mei houdt smartlappenkoor ‘Denk aan de Buren’ voor sopranen tot en met bassen een gezellige meezingavond in cultureel
café Bacchus in de Gerberastraat. Aanvang 20.00 uur. Hou je van zingen? Je
bent van harte welkom!

ren heel veel mooie rollen vertolkt
heeft op geheel eigen wijze. Beide dames werden thuis overvallen
en gekroond inclusief bijbehorende sjerp. Voor Henny stond daar de
treffende tekst op ‘Een lot uit de loterij’ terwijl Anita zich zondag ‘Miss
Toneel’ mocht noemen. Per versierde sportwagen werden de jubilarissen naar het Dorpshuis meegenomen. Hier werden zij naast hun eigen familie ook door de toneelleden
opgewacht die voor hen zongen, er
was taart en een heerlijk diner met
kip van het spit.
Ereleden van TVK
Voorzitster Tineke van Kleef heeft
beide dames zeer persoonlijk toegesproken en werden er anekdotes opgehaald uit zo’n lange periode waarin lief en leed met elkaar
gedeeld is. Behalve mooie bloemen
en andere attenties werden zij gehuldigd tot ere-leden van de TVK.
Echter de vereniging hoopt nog heel
wat jaren op beide dames te mogen
bouwen!

Er zit muziek in de hersenen

Brein Storm met professor
Erik Scherder in Studio’s
Aalsmeer - Het wordt een avond
om niet gauw te vergeten: maandag
22 mei. In Studio’s Aalsmeer treedt
dan professor Erik Scherder op met
‘Brein Storm’. Hij snijdt daarbij thema’s aan als: Bewegen, muziek en
het brein. Erik Scherder is een specialist als het gaat om de werking
van hersenen en de invloeden daarop. Deze optimistische en beweeglijke hoogleraar neuropsychologie is
vooral bekend van zijn optredens bij
De Wereld Draait Door. Als geen ander weet hij wetenschap toegankelijk te maken voor een groot publiek.
Muzikale ondersteuning
Het muzikale element van deze
feestelijke ‘Brein Storm’-avond zal
worden verzorgd door het duo In2jazz, bestaande uit Adriana Kegley
en Maarten Tros. Zij zullen met hun
up tempo-nummers de bezoekers
op de maat van de muziek laten
meedeinen. Erik Scherder zal daarop op zijn geheel eigen, onnavolgbare wijze uitleggen hoe hersenen
reageren op muziek. Over hoe dat
precies werkt, schreef hij onlangs
het boek ‘Singing in the Brain’.

Deze week veel te horen en
te beleven op lokale omroep
Aalsmeer - Deze radioweek zijn
er weer heel wat diverse programma’s te horen en beleven op de lokale omroep. Allereerst donderdagavond een herhaling van de talkshow ‘Echt Esther’ van Esther Sparnaaij waarin zij Winanda Delzenne,
Sonja Stuiv en Petra Roelofsen te
gast had om te praten over narcisme. Aansluitend spijkert u uw culturele kennis en inzicht bij met Jenny Piet en Wilbert Streng in ‘That’s
Life’. Vervolgens legt een groep kinderen van de Amstellandse Kinderboekjury vrijdag Kim en Laurens in
‘Let’s Go’ uit waarom lezen wél leuk
is. Verder in het ‘Vrijdagavondcafé’ vanaf 21.00 uur weer meezingen met Ron Leegwater, de twitterhit en onder andere het radiospelletje Soundmemory. Op zaterdag verzorgt Sem van Hest de hele maand
mei veteranenmuziek in ‘Sem op
Zaterdag’ tussen 10.00 en 12.00 uur
en is Karin Eveleens de 170’e studiogast die ‘gemangeld’ wordt bij Elbert
en Mylène Huijts in ‘Door de Mangel’ op maandag 15 mei vanaf 19.00
uur. Daarna komt Nancy Selles-De
Vos in de uitzending van ‘de Top 10
van..’. Nancy is getrouwd met Michel
en werkt bij een notaris. Ben jij net
als Talitha van Itterzon (techniek)
en Miranda Gommans (presentatie)
benieuwd naar haar muziekkeuze?
Luister dan van 20.00 tot 21.00 uur.

Kudelstaart - Zondag 7 mei was
het stof op het podium van Het
Dorpshuis nog amper gaan liggen
nadat de spelers de avond er voor
een geweldige slotvoorstelling ten
tonele brachten van de klucht ‘Privé voor Twee’ of het was alweer een
gezellige boel in dat zelfde Dorpshuis. Ditmaal omdat er twee bijzondere leden van Toneelvereniging Kudelstaart compleet verrast
werden om in het zonnetje gezet te
worden.
Henny van der Laarse vanwege 25
jaar trouwe dienst op de inmiddels gesloten toneelzolder, waar de
meest prachtige kostuums en decorstukken werden verhuurd. Niet
alleen was Henny al die jaren zeer
trouw aanwezig om op haar enthousiaste wijze menig klant te helpen
aan een bijzondere outfit, ook heeft
zij heel veel uren achter de naaimachine doorgebracht om prachtige creaties voor de vereniging te
ontwerpen. Ook feest voor Anita van Leeuwen, die maar liefst 40
jaar lid is van de club en al die ja-

Goed doel
De avond in Studio’s Aalsmeer
wordt georganiseerd voor een goed
doel: de Nederlandse Hersenbank.
Doel van deze organisatie is het
zoeken naar oorzaken van hersenziekten om daar vervolgens oplossingen voor te vinden. Medici streven naar de ontwikkeling van betere
behandelmethoden. Want daarmee
wordt de kwaliteit van leven verbeterd van mensen die getroffen worden door een hersenziekte. Voorwaarde daarvoor is dat de diagnoses goed zijn. Om goede diagnoses
te kunnen stellen, is onderzoek bij
menselijk hersenweefsel essentieel.
Door de hoeveelheid hersenweefsel
voor wetenschappelijk onderzoek

te vergroten, krijgen onderzoekers
meer kans om passende antwoorden te vinden.
Hersenbank
Naast het (letterlijk) bewogen ‘gast
college’ van professor Erik Scherder is er ook aandacht voor het
werk van de Nederlandse Hersenbank en de nauwe samenwerking
het VU Medisch Centrum. Talkshow
host Inge Diepman gaat in gesprek
met Inge Huitinga, directeur van de
Nederlandse Hersenbank. Bij dat
interview schuift ook aan Gert-Jan
Stoop aan, voorzitter van het Amsterdamse Bos Golftoernooi en lid
van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn. Deze service club tovert elk
jaar het Amsterdamse Bos voor een
dag om in een heuse 18 holes-golfbaan ten bate van een goed doel.
Dit jaar vindt dat evenement plaats
op 4 juli. De opbrengsten daarvan
gaan drie jaar lang naar een goed
doel waarbij de werking van hersenen centraal staat. Eerder waren
dat de stichting MS Research en de
AMC Foundation.
Kaarten
Na afloop van het avondvullend
programma is er gelegenheid tot
napraten in het verrassend veelzijdige studiocomplex onder het genot van een drankje. Professor Erik
Scherder zal daarbij ook aanwezig zijn, onder meer om zijn boek
te signeren. Het wordt een interessante avond om niet snel te vergeten en met uw aanwezigheid steunt
u een goed doel! Kaarten voor Brein
Storm zijn verkrijgbaar via de website www.amsterdamsebosgolf.nl.
Vanzelfsprekend is de opbrengst
van deze avond bestemd voor de
Nederlandse Hersenbank. Dit bedrag zal op 4 juli verhoogd worden
met de opbrengst van het Amsterdamse Bos Golf toernooi.

2 Jubilarissen bij ACOV
Aalsmeer - Tijdens de wekelijkse koorrepetitie van ACOV zijn Hinke Bokhorst en Maartje Rip in het
zonnetje gezet. Twee zeer trouwe leden, die sporadisch een repetitieavond overslaan. Genoeg reden om
beide dames te huldigen met bloemen en een oorkonde. Alt Maartje is

al 33 jaar lid en sopraan Hinke zingt
al 50 jaar in het koor en kreeg daarom een gouden speld uitgereikt.
ACOV is druk bezig met het instuderen van ‘ein Deutsches Requiem’ van Brahms dat op 14 oktober
in de Open Hofkerk zal worden uitgevoerd. Meer info op www.acov.nl.

Poëzie café in
bibliotheek

organiseert de bibliotheek Amstelland een Poëzie Café. Tijdens deze avonden kunt u een eigen gedicht voordragen of werk van iemand anders. Geen gedicht dat niet
gehoord wil worden. Alleen luisteren kan ook. Iedereen is welkom.

Amstelland - Lezers, schrijvers,
luisteraars verenigt u. Maandelijks

Een avond om je te laten verrassen.
Raak geïnspireerd door de poëzie
van misschien wel een wildvreemde. Nieuwsgierigen en liefhebbers
komen zo dichter bij elkaar.
Het Poëzie café ‘in mei leggen al-

le vogels een ei’ is op donderdag 18
mei van 19.30 tot 21.00 uur in Venstra Café, begane grond bibliotheek
Stadsplein. De toegang is gratis,
maar wel van te voren even aanmelden via info@debibliotheekamstelland.nl o.v.v. Poëzie café.

• 11 mei 2017
Spektakel in het Dorpshuis
14 Nieuwe Meerbode

Voor iedereen vanaf 55jr.

Kudelstaart veilt zaterdag
voor Kudelstaart
Kudelstaart - De Stichting Kudelstaart voor Kudelstaart veilt zaterdagavond 13 mei voor Kudelstaart. Vanaf 20.00 uur wordt in
het Dorpshuis de jaarlijkse veiling
gehouden met als doel: geld bijeenbrengen voor Kudelstaartse clubs
en verenigingen. Het wordt traditiegetrouw een hele leuke avond
waarop heel Kudelstaart (oud en
nieuw, jong en oud) van harte welkom is om wat moois op de kop te
tikken. Zoals elk jaar wordt het weer
een waar spektakel. De inloop is
vanaf 19.45 uur.
Tijdens de veilingavond komen producten en diensten in alle hoeveelheden langs. De kavellijst is te vinden op de website: www.veilingkudelstaart.nl. Daarmee kunnen bezoekers van deze gezellige avond
zich vooraf een beeld vormen over
kavels waar ze belangstelling voor
hebben. Deze informatie is ook via
facebook te vinden: www.facebook.
com/veilingkudelstaart.
300 voor 300.000
Bij de eerste 50 van ruim 300 prachtige aanbiedingen die onder de hamer komen, krijgen de eerste 50 bezoekers iets lekkers voor bij de koffie of thee. Lokale veilingmeesters
Gert Ubink en Dick Venema zijn ervaren in de wisselwerking met de
zaal. Ze kennen hun pappenheimers en weten met een kwinkslag
een mooi kavel bij de juiste bieder
te krijgen. Als die 300 kavels bij elkaar meer dan 12.000 euro opbrengen (en dat wordt wel gehoopt), dan
wordt de grens van 300.000 euro in
zeventien edities overschreden. Bij

Weet u welkom, ook als u niet in
het zorgcentrum woont.
Op zondagmiddag 14 mei wordt er vanaf 14.00 uur in het Wijkpunt
voor Elkaer een heerlijke high tea geserveerd, Allerlei hartige en zoete
lekkernijen en volop thee/koffie. Er is nog ruimte om u op te geven,
ook leuk om cadeau te doen of iemand te verrassen door voor meerdere
personen te reserveren... Voor meer informatie of reserveren kunt u
bellen met onze gastheer of gastvrouwen op nummer 0297-820979.
De kosten van deze high tea bedragen 15 euro.

dat moment zullen beide veilingmeesters en voorzitter Arie de Vos
zeker even willen stilstaan. En de
gelukkige bieder wacht een leuke
verrassing.
Burgemeester en zanger
Een van de kavels is burgemeester
Jeroen Nobel die zich beschikbaar
stelt voor een handeling ten behoeve van de koper. Niet alleen de burgemeester komt naar het dorpshuis,
maar ook zanger Rick van der Kroon
die eveneens ‘te koop’ is op de veiling. Hij zal zaterdagavond met enkele nummers optreden.
Rozen voor moeder
Omdat de veiling duurt tot de kleine uurtjes van zondag, Moederdag,
zullen weer kleurrijke en geurige
boeketten bloemen, en ruim vijftig
bossen rozen worden aangeboden.
Mooie binnenkomers voor de Moederdag! Ook aan de kinderen is gedacht: met verschillende speelgoedkavels.
Lokale doelen
Lokale verenigingen en clubs kunnen in aanmerking komen voor een
bijdrage uit de opbrengsten uit de
veiling. Aanvragen voor financiële ondersteuning van goed onderbouwde projecten konden tot 6 mei
worden ingediend. Los van de aanvragen voor concrete projecten,
keert Kudelstaart voor Kudelstaart
ook standaardbedragen uit aan jubilerende clubs. De opbrengst van
de veiling zal, meer nog dan in het
verleden, ten goede komen aan lokale doelen in Kudelstaart zelf.

De veilingmeesters Dick Venema (rechts) en Gert Ubink.

Bar-Restaurant De Praam nu
6 dagen per week geopend
Aalsmeer - Al bijna een jaar is De
Praam ook als restaurant ingericht.
Een van de drie eigenaren, Kenney
Sempel, vertelt dat dit zeer goed bevalt. Zo goed zelfs dat er nu ook op
dinsdag genoten kan worden van
heerlijke en eerlijke producten die
chef-kok Mathieu met zijn brigade
uit de keuken tovert. “Onze gasten
keren vaak terug voor verschillende gerechten op de menukaart. De
black Angus steaks doen het goed
en ook de speciaal bereide spareribs lopen erg goed. Daarnaast is
het voorgerecht gamba pil-pil een
hardloper.
Maar eigenlijk wordt alles op de
kaart goed gegeten. Hoogwaardige kwaliteit wordt duidelijk beloond.
Het is ook altijd erg gezellig in ons
restaurant dat vanaf 11.00 uur geopend is, behalve op maandag. Ik
doe het samen met Jerry van Nood
en zijn vader Rob, maar we beschikken gelukkig ook over een leuk en
professioneel team.” De specials die
naast de uitgebreide menukaart op
de krijtborden staan vermeld deze week zijn Surf & Turf als voorgerecht, dan een klassieke aspergeschotel als hoofd- en de Strawberry Chocolat Chocolat als nagerecht.
Moederdag
Binnen biedt restaurant De Praam
ruimte aan vijfenzeventig gasten
en op het gerenoveerde terras is er
plek voor nog eens vijftig mensen.

Kenney: “We gaan veel leuke zomerfestiviteiten organiseren. De aftrap is ‘Sunny Sundays’. DJ Alexander Kipuw, verschillende gast-DJ’s
en live acts zullen iedere zondag
in juni vanaf 14.00 uur tot zonsondergang heerlijke loungemuziek
ten gehore brengen. Uiteraard onder het genot van een koud drankje
en heerlijke hapjes is het dan heerlijk vertoeven. De nieuwe loungebanken zijn daar al voor in gereedheid gebracht. Ook Hollandse avonden staat op het programma. De
openingstijden van de bar zijn doordeweeks tot 01.00 uur, maar op vrijdag en zaterdag gaan we door tot
de vroege uurtjes.” Tijdens de Geraniummarkt op zaterdag 13 mei heeft
het Praam-team een leuke aanbieding bedacht: Als je lekker een kop
koffie komt nuttigen krijg je er een
huisgemaakte lekkernij gratis bij
en de dag daarop kun je met moeder op stap en haar een uitgebreide High-Wine aanbieden op Moederdag. Vanaf 15.00 uur serveert
het team verschillende gangen met
heerlijke bijpassende wijnen.
Reserveer snel een tafel voor 27 euro 50 per persoon of kom lunchen,
dineren, koffie drinken of borrelen.
Het kan allemaal in Bar Restaurant
De Praam in de Zijdstraat 60. Telefoonnummer voor reserveringen
0297-322010 of kijk op www.cafedepraam.nl
Door Miranda Gommans

Voor woensdag 17 mei willen wij in het Wijkpunt voor Elkaer weer een
heerlijke maaltijd serveren voor u. Deze keer maakt de kok een gebonden kaassoep met stokbrood en kruidenboter, daarna kiprollade met
tutti-frutti en een romige kerriesaus. Als groente serveren we haricots
verts met spekjes, een boerensalade en aardappelen uit de oven. Als
toetje: verse fruitsalade met slagroom naar keuze. De kosten voor deze
maaltijd bedraagt 11 euro. Voor meer informatie of reserveren kunt u
bellen met het Wijkpunt 0297-820979. U bent hartelijk welkom vanaf
17.30 uur. Of vanaf 12.00 uur als u ’s middags al wilt eten.
Op donderdag 8 en 15 juni is er een speciale workshop tekenen en
schilderen in Wijkpunt Voor Elkaer. Samen met Dea Kraan gaan we voorjaarsbloem natekenen met houtskool en daarna “inschilderen”. Beiden
dagen beginnen we om 14.00 uur met kofie of thee, de workshop duurt
tot 16.00 uur. De kosten voor beide middagen samen zijn 10 euro.
Op vrijdag 19 mei is er ook weer een heerlijk diner gepland. We
beginnen met een kipkerriecocktail met toast en zeeboter, daarna een
Hollandse stoofschotel. Als groente serveren wij Parijse worteltjes en
een tomatensalade met feta en gefrituurde aardapppelen. Als toetje
komt er cassata-ijs met naar keuze slagroom op tafel. De kosten voor
deze heerlijke maaltijd en een gezellige avond zijn 12,50 euro. Voor
meer informatie over het avonddiner of reserveren kunt u bellen
met onze gastheer of gastvrouwen op nummer
0297-820979. U bent hartelijk welkom
vanaf 17.30 uur. Of vanaf 12.00
uur als u ’s middags al wilt eten.

Foto’s: Anton Temme

Belevingsgerichte tuin bij
Rozenholm geopend

Outlet Home Dezign houdt
pop up design chairs sale
Aalsmeer - Van woensdag 17 tot
en met zaterdag 20 mei houdt Outlet Home Dezign een pop up design chairs verkoop. Deze exclusieve verkoop wordt gehouden in het
tegenover de winkel gelegen pandje naast de Mooi Parfumerie in de
Zijdstraat 22. Diverse merken werken mee aan de verkoop en bieden tijdelijk voorraden aan. De collectie zal bestaan uit overvoorraad,

modellen die uit de collectie gaan,
showroom- en beursmodellen, retouren, etc. Maar, allemaal niet gebruikte nieuwe stoelen. De prijzen
van de stoelen zijn vanaf 79 euro.
Vorig jaar heeft eigenaar Guido de
Klerk voor het eerst deze pop up
verkoop gehouden en dit was een
groot succes. Guido hoopt volgende
week weer vele kijkers en kopers te
mogen verwelkomen.

Ford Fiesta: Meest gekochte
model in Europa
Amstelland - Volgens de Duitse
zakenkrant Handelsblatt is de Ford
Fiesta dit voorjaar de meest gekochte auto in Europa. Met maar liefst
47.263 nieuwe Fiesta’ s in maart
passeerde Ford hiermee de VW Golf.
De Fiesta is al sinds de introductie
in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw een succes. Destijds was
de Fiesta de kleinste Ford en wist dit
compacte en spraakmakende nieuwe model in een razend tempo een
zeer goede naam op te bouwen.
Net als bijvoorbeeld de Escort en de
Sierra, de grotere modellen uit die
tijd, beschikte de Fiesta over alle uitstekende rij-eigenschappen die een
Ford zo kenmerkt. Dat de Fiesta het
in Europa zo goed doet, is niet verwonderlijk, gezien het brede scala
aan mogelijkheden. De Ford Fiesta
is een sportieve personenauto, met
een modern design en de meest
toonaangevende Ford technologieen die de veiligheid, de sublieme rijeigenschappen, het gebruiksgemak
en het comfort ten goede komen.
Dit in combinatie met uiterst zuinige en krachtige Ford EcoBoost ben-

zinemotoren of ECOnetic TDCI dieselmotoren, maken de Fiesta een uiterst complete en unieke auto in het
compacte middenklasse segment.
Vier uitvoeringen
De Ford Fiesta wordt geleverd in
vier verschillende uitvoeringen, te
weten de aantrekkelijk geprijsde
Style, de rijk uitgeruste Titanium,
de sportieve en complete ST-Line
en een ultra-sportieve Sport-uitvoering. Ford-dealer Ardea Auto heeft
altijd een ruim aanbod aan Ford Fiesta’s, vaak uit voorraad leverbaar en
geheel passend bij uw smaak. De
huidige aanbiedingen op de Fiesta
zijn de scherpste van het land! Bij
de grootste Ford-dealer met altijd
de grootste keuze!
De verkoopadviseurs kunnen u uitgebreid informeren en voorzien u
van deskundig advies op maat. Er
zijn diverse demo-modellen van de
Ford Fiesta beschikbaar. U kunt op
www.ardeaauto.nl zelf een proefritafspraak inplannen. Zodat u zelf
de geweldige rijeigenschappen en
de Ford technologieën kunt ervaren.

Activiteiten, workshops, exposities

Aalsmeer Flower Festival
wordt bloemrijk spektakel
Aalsmeer - Op zaterdag 17 en zondag 18 juni wordt de vierde editie
van Aalsmeer Flower Festival gehouden. Spectaculaire nieuwe onderdelen zijn een bloemenpromenade over het water en de uit Japan afkomstige Hana Ike Battles.
Aalsmeer Flower Festival speelt zich
af op zes locaties in Aalsmeer. Er
zijn activiteiten voor jong en oud,
demonstraties, workshops, bijzondere tentoonstellingen en er is muziek en lekker eten en drinken. Nabij de Aalsmeerse watertoren wordt
een drijvende bloemenpromenade
gecreëerd in de Westeinderplassen.
Verschillende arrangeurs werken
samen om bezoekers hier een unieke ervaring te bezorgen. In de Historische Tuin worden uit Japan afkomstige Hana Ike Battles gehouden.
Dit zijn korte wedstrijden waarin arrangeurs en bloemsierkunstenaars
het tegen elkaar opnemen en waarbij het publiek de winnaar bepaalt.
Andere onderdelen zijn een rozenshow met de mooiste en nieuwste
soorten, een met bloemen versierde
molen, een tuinplein, bloemschikdemonstraties en (bloemen)kunstexposities. Ook zijn er allerlei doeactiviteiten voor kinderen en volwassenen en kunnen enkele kwe-

kerijen worden bezocht. De locaties
zijn: Watertoren/Galerie Sous-Terre,
Historische Tuin, Molenplein, Boerma Instituut, Belle Epoque/Morning
Glory en Bloemenlust/The Beach.
Het festival is beide dagen van 11.00
tot 17.00 uur. Tickets kosten 7,50 euro en zijn het hele weekend geldig.
Met een ticket kan tevens onbeperkt gebruik worden gemaakt van
vervoer per festivalbusjes en watertaxi. Voor kinderen tot en met 14
jaar is het festival gratis.
Gedurende het weekend is er ook
een Flower Festival fietstocht die
langs alle locaties leidt. Deelnemers kunnen tijdens de fietstocht
meedoen aan een spel door middel van geocaching. Aalsmeer Flower Festival toont de schoonheid en
pracht van bloemen en planten en
laat eigentijdse toepassingen zien in
kunst, food en design. De locaties
maken onverbrekelijk deel uit van
de bezoekervaring. Groen maakt
gelukkiger, bloemen en planten dragen bij aan ons welbevinden. De organisatie wil dit uitdragen bij zowel
nationale als internationale bezoekers. Vorig jaar trok het festival circa vijfduizend bezoekers. Kijk voor
meer informatie op: www.aalsmeerflowerfestival.nl.

Voedselbank
zoekt winkelcoördinator

gen. De coördinator winkelinzameling organiseert de winkelinzamelingen, is contactpersoon voor de bedrijfsleider en maakt het rooster voor
de winkelinzamelaars; die laatsten
zijn de vrijwilligers die bij een winkelinzameling boodschappenbriefjes
uitdelen en voedsel in ontvangst nemen. Het is geen taak die elke week
tijd kost, maar een taak die ongeveer
zes keer per jaar tijd vraagt, vooral
op de dag(en) van inzameling. Iets
voor jou of ken je iemand? Meld je
dan via het mailadres: vrijwilligers@
voedselbankaalsmeer.nl.

Aalsmeer - De winkelinzamelingen
zijn voor de Voedselbank van groot
belang. Per keer worden er al gauw
75 kratten met levensmiddelen ingezameld. Er zijn ongeveer 6 inzamelingen per jaar. De Voedselbank
Aalsmeer is dringend op zoek naar
een coördinator voor deze inzamelin-

Aalsmeer - Na een jaar van voorbereiding is de ‘Westeinderplas’,
de belevingsgerichte tuin bij Verpleeghuis Rozenholm, gerealiseerd.
Maandag 8 mei vond de feestelijke
opening plaats. De bewoners, familieleden, medewerkers en sponsoren werden van harte welkom geheten door Rita Braam, de locatiemanager. Na de toespraak onthulde een van de bewoners, mevrouw
Harte, het sponsorbord. Daarna
konden alle belangstellenden genieten van een kopje koffie of thee
met een heerlijk gebakje. Deze tuin
is geheel gerealiseerd dankzij giften,
zowel in geld als in natura, van heel
veel lokale sponsoren. Daarnaast
donaties van een aantal particuliere sponsors. De heer Klaas Joren, lid
van de ledenraad van de Rabobank,
overhandigde een mooie cheque
aan locatiemanager Braam.
Namens de bewoners van Rozenholm: Alle sponsoren hartelijk bedankt!
Ontstaan van de tuin
Eind september 2015 heeft Rozenholm, het verpleeghuis gelegen aan
het Molenpad 4, een eigen entree
gerealiseerd, een prachtige moderne ingang waardoor Rozenholm beter zichtbaar en herkenbaar is in
Aalsmeer. Door de realisatie van deze nieuwe ingang is ook een binnentuin ontstaan. Voor de bewoners van verpleeghuis Rozenholm
is er een bijzondere tuin aangelegd,

gebaseerd op een prachtig tuinontwerp van Luus Hooyman. De insteek
van de tuin is een belevingstuin.
De omgeving als inspiratie. Akkertjes omgeven door water (pad van
split). De randen zijn gemaakt alsof het een beschoeiing is. Op de akkertjes beplanting, onder andere rozen en de sering die zo bekend zijn
in Aalsmeer. Naast de akkertjes eilandjes met beplanting die in geur,
kleur en vorm volop de zintuigen
prikkelt. Om verbinding te maken
zijn er stokken geplaatst, het verwijst naar de stokken waar de visnetten aan hangen om te drogen en
er staan meerpalen om even bij tot
rust te komen. Herkent u Aalsmeer?
Op de muur bij het terras is een
prachtige muurschildering aangebracht. Daarop afgebeeld een fragment van de Westeinderplassen.
Met watertoren en een praam met
seringen die aangemeerd ligt aan
een steiger.
In deze prachtige tuin kunnen de
bewoners van Rozenholm herinneringen ophalen over ‘hun’ Aalsmeer
en genieten van geur, kleur, geluiden. Een ander doel van de belevingsgerichte tuin is het bevorderen van sociaal contact onderling,
met de buurt en tussen jong en oud.
Kortom, een mooie tuin waarin beleving in kleur, geur en vorm mooi samenkomen, zodanig dat bewoners,
bezoekers en vrijwilligers zich thuis
voelen. U bent van harte welkom.
Thuis op z’n Aalsmeers!

DE punten sparen
Veel Voedselbanken sparen Douwe Egberts punten en wisselen deze om in koffie. Zoals bekend werkt
Aalsmeer samen met de Voedselbanken uit de Haarlemmermeer
en Uithoorn. De Haarlemmermeer
spaart al jaren en Aalsmeer krijgt

via hen een aandeel in de ‘gespaarde’ koffie. Maar Aalsmeer spaart zelf
niet mee! Daar wil de Voedselbank
verandering in brengen, vandaar deze oproep om DE punten te sparen
en te bewaren. Later volgt informatie
over waar de punten ingeleverd kunnen worden.
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The Beach Club Market
op moederdag 14 mei

Van links naar rechts: Maarten van Renssen van Sympany, Wethouder Ad Verburg en Stef Holling van OSA.

Textielinzameling Sympany
levert geld op voor OSA
Aalsmeer - Dinsdag 2 mei heeft
textielinzamelaar Sympany een bedrag van 12.952 euro uitgereikt aan
het bestuur van Stichting Ontwikkelings Samenwerking Aalsmeer
(OSA). Het gaat om 25% van de opbrengst van 129.516 kilo in 2016
ingezameld textiel in de Sympany wijkcontainers in Aalsmeer. Het
geld besteedt het Amstelveenfonds
aan lokale goede doelen. Wethouder Ad Verburg: “Ons contract met
Sympany is net weer verlengd tot en
met 2018. Nu kan ik ook weer volgens afspraak met de gemeenteraad een deel van de opbrengst van
het door Sympany ingezamelde textiel aan OSA laten doneren. OSA
doet hier hele mooie dingen mee
die mensen in ontwikkelingslanden
echt helpen, zoals watervoorziening
en de hulp bij de bouw van scholen
en ziekenhuizen.”
Aanzienlijk bedrag
Maarten Renssen van Sympany: “Dankzij Aalsmeerders kunnen
wij nu een aanzienlijk bedrag aan
OSA schenken. Zonder hun textiel

is er geen inzameling en geen donatie mogelijk. Dit is een mooi inzamelingsresultaat, maar het kan nog
altijd beter. Overigens mag er meer
dan alleen kleding in de containers.
Ook schoenen, gordijnen, petten,
knuffels en oude lakens en dekens.
Ook als het kapot of versleten is.
Textiel wordt of opnieuw gedragen,
of verwerkt tot nieuwe stoffen of bijvoorbeeld isolatie- en geluiddempend materiaal.” Vindt de dichtstbijzijnde textielcontainer van Sympany
op www.sympany.nl.
Mooie projecten
Het bestuur van OSA is ontzettend
blij met dit extra bedrag voor projecten in ontwikkelingslanden en
bewustwording voor hun werkzaamheden in de gemeente. Ook
de inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart worden hartelijk bedankt
voor het brengen van hun kleding, linnengoed, schoenen enzovoort, want zonder hen was het bedrag niet zo hoog geweest. Meer informatie over OSA op de website:
www.osa-aalsmeer.nl.

Plantenverkoop
Help Paulien
Aalsmeer - De stichting Help Paulien Helpen staat zaterdag 13 mei
aanstaande op de Geraniummarkt
op het Raadhuisplein met uitzonderlijke planten, zoals Opiopogon
planiscapus Niger (zwart gras),
Saxifraga urbium (Schildersverdriet), Akelei en Duizendknoop. Al
deze plantensoorten zijn winterhard en geschikt voor de tuin. Dit
jaar heeft een bevriende fruitteler
eerste klas aardbeienplanten, van
het soort doordragers, in hangpotten beschikbaar gesteld. Deze planten hebben reeds bloemen en enkelen al begin van vruchtzetting. Bij

goede verzorgen dragen deze planten vruchten tot het najaar en zijn
heerlijk zoet van smaak.. De volledige opbrengst van deze markt gaat
naar het project zonnepanelen voor
het Kindertehuis Pilar de Esperanza in Mexico.

Veel demonstraties en presentaties

Open dag bij Annemieke’s
Kramerie zaterdag
Aalsmeer - Op zaterdag 13 mei, de
dag voor Moederdag, vindt er een
open dag plaats bij Annemieke’s
Kramerie aan de Machineweg 3. Na
eerdere succesvolle open dagen is
besloten weer zo’n dag te organiseren voor alle klanten. Liefhebbers
van gezellig met elkaar eten en drinken aan mooi versierde tafels komen volledig aan hun trekken.
De Big Green Egg zal demonstreren wat je allemaal kunt maken met
dit kooktoestel voor binnen en buiten. Alle maten, modellen en accessoires zijn te vinden bij Annemieke’s
Kramerie. Ook is het mogelijk om op
te geven voor een workshop. Wittebol, de drankwinkel uit de Ophelialaan, laat deze dag heerlijke zomerse wijnen proeven. De allerbeste koffiemachines van het Zwitserse
merk Jura laat de bezoekers proeven wat voor heerlijke koffiespecialiteiten deze machines kunnen
maken waar zowel thuis als op het
werk van genoten kan worden.
Het Boerma Instituut, gevestigd
aan de Legmeerdijk en wereldwijd
bekend om de vakopleiding in de
bloemsierkunst, komt demonstraties verzorgen. Overigens worden
hier ook regelmatig workshops voor
particulieren georganiseerd. Kom
kijken bij Annemieke’s Kramerie wat
u allemaal zou kunnen gaan maken
als een workshop gevolgd gaat worden. Ook zal er door Wartman een

Uitverkoop IPC
Aalsmeer - Zaterdag 13 mei van
13.00 tot 16.00 uur houdt het Israël
Producten Centrum een grootschalige uitverkoop. Het centrum gaat
verhuizen en wil zoveel mogelijk
spullen kwijt. Wat je verkoopt, hoeft
niet mee te verhuizen, is het motto. De verkoop is in het Baken in de
Sportlaan 86. Iedereen is welkom.

sous-vide apparaat gedemonstreerd
worden. Dit nieuwe systeem om van
te voren vlees, etc. te kunnen garen
om op een latere datum te kunnen
gaan gebruiken, wordt steeds populairder.
Tevens kan tijdens de open dag
kennis gemaakt worden met twee
nieuwe apparaten van KitchenAid
voor bereiding van gerechten en
sappen, presenteert Nespresso het
nieuwe en gevarieerde aanbod aan
koffie-cups en is Lampe Berger present met heerlijke geuren voor in
huis. Iedereen is zaterdag van harte welkom bij Annemieke’s Kramerie van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur.

Aalsmeer - Aanstaande Moederdag, zondag 14 mei, organiseert The
Beach weer de jaarlijkse Beach Club
Market. Op de markt is er voor het
hele gezin genoeg te beleven. Tiental kraampjes zijn aanwezig die hun
beauty, fashion en lifestyle producten verkopen van merken uit heel
Aalsmeer en omgeving waaronder By Pael, Urban Cutie, WUF, SierUniek, Tom Du en meer. De kinderen kunnen ondertussen hun haren laten invlechten door Marsha’s
Hairstyling of zich vermaken in het
zand met een speciale yoga workshop van Yogaletta. Aan de vaders
is ook gedacht, zij kunnen op een
groot scherm live de ontknoping
van de Eredivisie volgen. De markt
zal zowel op het terras als binnen in
de vernieuwde Beach Club plaatsvinden. Binnen kunnen de moeders zich onder andere laten verwennen met een pedicure van Muy
Bien of hun wenkbrauwen laten epileren door SD Beauty. Verder kun-

nen zij lekker rondneuzen tussen de
producten van Anita’s Choice, Marbeads en Wonders onder het genot
van een glaasje Prosecco en diverse hapjes.
Na een lekkere middag op de markt
te hebben rondgelopen hoef je ook
nog eens niet te denken aan koken,
want speciaal voor Moederdag serveert The Beach in haar vernieuwde
Beach Club, naast a la carte kaart
gerechten, een heerlijk Moederdag menu. Liefhebbers kunnen de
avond swingend afsluiten tijdens
de maandelijkse Salsa Party vanaf
21.00 uur. Kortom aanstaande zondag staat garant voor een gezellige
dag met het hele gezin in een ongedwongen sfeer.
Het terras van The Beach is vanaf
11.00 uur geopend, de markt start
om 14.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
De Eredivisie wedstrijden starten op
14.30 uur. The Beach is gevestigd
aan Oosteinderweg 247a. Meer informatie op www.beach.nl.

Dorpshaven-Zuid gaat starten

Timpaan start met verkoop
42 appartementen
Aalsmeer - Op donderdag 18 mei
gaan de appartementengebouwen
D1 en E in Dorpshaven-Zuid in de
verkoop.
Appartementengebouw
D1 is een fraai gebouw met daarin
27 tweekamerappartementen en 4
driekamer appartementen. Het gebouw is identiek aan de reeds gerealiseerde appartementengebouwen
D2 en D3 aan de Twijnderlaan, tegenover de voormalige TV-studio’s
aan de rand van het centrum. Appartementengebouw E is een kleinschalig gebouw met daarin 2 tweekamerappartementen en 9 driekamerappartementen. Dit gebouw is
nog niet eerder gerealiseerd. Het
project Dorpshaven-Zuid is ontwikkeld door Timpaan uit Rijsenhout.
Bot Bouw BV uit Heerhugowaard is
de aannemer van het complex.
De start van de verkoop van de appartementen vindt plaats vanuit het
reeds gerealiseerde gebouw D2, zodat geïnteresseerden alvast kunnen
zien hoe hun toekomstige woning er
uit kan komen te zien. Tussen 17.00
en 20.00 uur bent u welkom in het

parterreappartement Twijnderlaan
88. Hier ontvangt u de uitgebreide documentatie van het project en
vanuit hier kunt u desgewenst ook
enkele andere appartementen bezichtigen.
De koopsommen van de appartementen variëren van 179.900,- tot
330.000,- vrij op naam. Voor de appartementen met de bouwnummers
114 tot en met 121 stelt de gemeente Aalsmeer, onder voorwaarden,
startersleningen van 30.000,- beschikbaar. Inschrijven is mogelijk tot
maandag 29 mei 12.00 uur. Na de
sluiting van de inschrijving zal, door
de projectnotaris, een loting voor de
toewijzing worden verricht.
Geïnteresseerden die donderdag 18
mei zijn verhinderd kunnen de informatie vanaf vrijdag 19 mei ophalen
bij Eveleens Makelaars, Punterstraat
2, bij EKZ |Makelaars aan de Wiegerbruinlaan 39 in Uithoorn of Hueseplein 12 te Amstelveen. De informatie zal tevens vanaf 19 mei op de
internetpagina www.dorpshavenzuid.nl beschikbaar zijn.

NISSAN QASHQAI

NU € 5.000
VOORDEEL

*

Nissan Nieuwendijk

Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl

*Vraag naar de exacte voorwaarden. Nissan QASHQAI:

3,8-6,0 l/100km

99 tot 138 gr/km.

Mega motorspektakel

Dit weekend: More In
Store Days bij Motoport
Uithoorn - Het aankomende weekend is er voor de motorliefhebbers
in de regio in Uithoorn weer voldoende te beleven. De More Store
Days op zaterdag 13 en zondag 14
mei bij Motoport in Uithoorn staan
in het teken van spektakel, spraakmakende acties, veel activiteiten,
muziek, gezelligheid en overheerlijke hamburgers. Als je maar een
beetje van motoren en spektakel
houdt, mag je dit niet missen.
Wat is er zoal te beleven: De racekids opstapdag. Kinderen van 6 tot
en met 14 jaar kunnen op een geweldige mooie manier kennismaken met de beleving van motorrijden. Honderden kinderen kunnen
zich echt even een echte MotoGP
held wanen. Deelname is gratis. Beschermende kleding en helm worden verzorgd.
De gratis testbankrun: Maak een
gratis run en meet het vermogen
van jouw motor.
Exclusieve racemotoren: Dit weekend heeft Motoport speciaal exclu-

sieve motorfietsen geregeld. Onder
andere de Honda Red Bull Fireblade World Superbike van Nicky Hayden. De Yamaha R1M Word Superbike van Michael van de Mark en de
snelste productiemotor ter wereld
de Kawasaki H2R
Shoei personal fitting system (PFS):
Dit is een uitgebreide meting van je
hoofd waarbij een helm op maat kan
worden gerealiseerd binnen de binnen voering van je helm (zie de site voor de voorwaarden van deelnamen hieraan).
Loverride actie: Maak kans op een
motor: Motoport viert zijn 35-jarig bestaan en heeft speciaal hiervoor een loterij. Bij aanschaf van minimaal 50 euro ontvangen klanten
tot en met december 2017 een lot
en maken kans de gelukkige eigenaar of eigenares te worden van een
Honda motorfiets of één van de velen andere gigantische prijzen
Er is nog veel en veel meer te doen
en te zien. Zie de advertentie elders
in dit blad.

‘Bon in de ton’ actie bij
winkelcentrum Oosteinde
Aalsmeer - Leuke Moederdag cadeautjes nodig? Een mooie bos
bloemen, een tijdschriftenpakket,
een bon om te kunnen zonnen, een
nieuw kapsel of een gezichtsbehandeling of een lekker geurtje? Het
is allemaal te koop op het Poldermeesterplein. En wellicht valt u met
het kopen van een cadeau zelfs in
de prijzen. Wegens het succes van
vorig jaar kunnen klanten ook dit
jaar weer van woensdag 10 tot en
met zaterdag 13 mei kans maken op
twintig prijzen tijdens de bon in de
tonactie van winkelcentrum Nieuw-

Oosteinde Aalsmeer-Oost, waaronder drie minuten gratis winkelen bij
Albert Heijn op het Poldermeesterplein.
Stop de kassabon in de daarvoor
bestemde tonnen die op het plein
zullen staan ter hoogte van Primera
en Nico Optiek, zet achterop duidelijk uw naam en telefoonnummer en
u maakt kans op een prijs. Hoe meer
bonnen, hoe meer kans. De prijzen
zijn: plantenbakken, taarten, etentjes, waardebonnen, gezichtsbehandelingen, cadeaupakketjes, zonuurtjes en nog veel meer.

Aanmelden kan nog

Onderzoek jubileumeditie
Hillenraad100 van start

Cadeaumarkt in
het Spant
Leimuiden - Op zaterdag 13 mei
gaan om 13.30 uur de deuren van
het Spant in Leimuiden open voor
bezoekers van de cadeaumarkt. Er
staan ruim vijftig kraampjes met
heel veel leuke cadeautjes, zoals
zeepjes, kettingen, tassen, horloges, kleding, kaarten, brocante en
nog veel meer. De markt is open tot
16.30 uur. De toegang is gratis. Info:
cadeaumarkt@ziggo.nl

Aalsmeer - Het team van de Hillenraad100 is gestart met het onderzoek voor de open competitie van
de 100 meest toonaangevende bedrijven voor de jubileumeditie van
de Hillenraad100. Dit jaar komt alweer de 15e editie van het erepodium van de tuinbouw uit. Wie staan
er dit jaar op het podium en wie
zijn de nieuwe iconen van de sector? Hoort u er bij? Alle bedrijven
uit de Hillenraad100 - editie 2016
gaan automatisch mee naar de eerste ronde en hebben een informatieverzoek ontvangen. Daarnaast
worden ook ieder jaar nieuwe bedrijven gescout voor deze toonaangevende competitie. Het kan zijn
dat u succesvol bent in uw markt,
maar dat dit nog onvoldoende voor
het voetlicht komt. Dit is daarom uw
kans! Ding mee naar een ereplaats
en maak uzelf zichtbaar tussen de

fine fleur van de Nederlandse tuinbouwsector. Aanmelden kan tot 22
mei via www.hillenraad100.nl. Op
het Hortigala 2016 in de Onderzeebootloods kondigde Martien Penning van Hillenraad100 het al aan:
“We gaan de grondslagen en het
model van de Hillenraad100 aanpassen aan de nieuwe tijd. De Hillenraad100 omvat een strenge selectie van de 100 meest toonaangevende ondernemingen van de kennis- en kapitaalintensieve tuinbouw.
Wij zoeken naar de iconen van de
tuinbouw die in binnen- én buitenland tot de verbeelding spreken.
Vanuit dat perspectief gaan we met
de Hillenraad100 een nog scherpere koers varen. Wie zijn de winnaars
van de toekomst, wie zetten de toon
in deze versnelling, wie is het meest
toekomstbestendig? Kortom wie zijn
de nieuwe kampioenen?”

Deel opbrengst voor Mike Multi Foundation

Zonnebrillen actie tijdens
de Geraniummarkt
Aalsmeer - Net als voorgaande
jaren gaat Ed Kriek Optiek dit jaar
weer een zonnebrillen actie houden.
Mooie, luxe en trendy merk zonnebrillen voor een spotprijs. De helft
van de opbrengst gaat net als vorig
jaar naar het goede doel, de Mike
Multi Foundation.
De Mike Multi Foundation heeft als
doel het mogelijk maken en bevor-

deren van sport voor mensen met
een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Tevens is het doel het
sportaanbod op dat terrein kwalitatief te verbeteren en op deze wijze meer aandacht te vragen voor de
gehandicaptensport.
Zaterdag 13 mei begint de verkoop
om precies 9.00 uur naast de winkel
van Ed Kriek aan de Stationsweg.

2e katern
Lezing bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 15 mei
houdt Viva Aquaria weer een gezellige avond in buurthuis Hornmeer.
Adrie van Holstein komt een lezing
verzorgen met als onderwerp ‘Esthetica in het aquarium’. Arie is al
jarenlang bondskeurmeester, dus
een allesweter als het om aquariums gaat. Het is best lastig om een
aquarium op de juiste manier in te
richten. Wat heb je nodig, hoe bouw
je de inrichting op, moet je rekening

houden met de vissen, hoe creëer je
dieptewerking? Allemaal dingen die
belangrijk zijn en besproken zullen
gaan worden tijdens deze leerzame
avond. Komt allen en neem iemand
mee. De avond wordt gehouden in
buurthuis Hornmeer aan de Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 uur.
De toegang is gratis. Iedereen is van
harte welkom. Meer weten over Viva
Aquaria? Neem dan contact op met
de heer C. Keim via 0297-343854.

Veteranencomité Stichting 4 en 5 mei

Tour of Duty in Concert
in Studio’s Aalsmeer
Aalsmeer - Tour of Duty in Concert
Met trots presenteert het Veteranencomité van Stichting 4 en 5 mei
Aalsmeer op zaterdag 3 juni Tour of
Duty in Concert, de nieuwste theaterproductie van De Fanfare ‘Bereden Wapens’ van de Koninklijke
Landmacht. Als onderdeel van een
concertserie, waarin het werk van
de veteraan centraal staat, is Tour of
Duty in Concert interessant voor zowel muziekliefhebbers als voor degene die geïnteresseerd is in de
mens achter de militair. Dit concert
maakt onderdeel uit van Veteranendag Aalsmeer.
Tour of Duty in Concert is meer dan
een reeks veteranen-favorieten. Het
programma is opgebouwd rondom interviews met vijf veteranen.
U ziet videobeelden waar zij vertellen over hun werk in oorlogsgebieden. Zij vertellen ook welke muziek
belangrijk voor hen is geweest. De
nummers krijgen zo een persoonlijke lading. De Fanfare ‘Bereden Wapens’ is veelzijdig dankzij 18 professionele blazers en een band. Met de
zanger Dennis Kroon, zelf veteraan,
en zangeres Ingrid van den Nieu-

wenhuizen ontstaat een sfeer van
trots op en begrip voor onze ‘jongens en meiden’ die op missie gestuurd zijn. Vele bekende popnummers uit de veteranen top-50 zullen
ten gehore gebracht worden. Vermeldenswaardig is dat de ‘vader der
veteranen’ generaal Ted Meines, tot
aan zijn dood betrokken is geweest
bij dit concert. Hij heeft zich, na zijn
diensttijd, vele jaren ingezet voor de
erkenning van veteranen.
Persoonlijke uitnodiging
Voor veteranen woonachtig in de
gemeente Aalsmeer die ingeschreven zijn bij het Nederlands Veteraneninstituut, maakt het concert onderdeel uit van Veteranendag Aalsmeer, waarvoor zij een persoonlijke uitnodiging en gratis toegang krijgen. Tour of Duty in Concert vindt plaats op zaterdag 3 juni om 15.00 uur, zaal open vanaf
14.00 uur, in Studio’s Aalsmeer aan
de Van Cleefkade 15. Kaartjes zijn
voor slechts 7,50 euro te bestellen
op www.veteranenaalsmeer.nl en
te koop bij het Boekhuis in de Zijdstraat 12.

Foto’s: Dolly Pietersen

Bevrijdingsdag in ere gevierd

3 Generaties onder indruk
van ‘Yes, we meet again’

Aalsmeer - Vrijdag 5 mei Bevrijdingsdag een dag waarvan het merendeel van de Nederlanders vindt
dat het een dag moet blijven die altijd gevierd wordt. In een land te
kunnen leven waar al 72 jaar geen
oorlog heerst. Het is een groot goed
en dat wordt eens en te meer duidelijk wanneer je naar de wereld om je
heen kijkt.

Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging De
Rijsenvogel organiseert voor de
laatste keer dit seizoen op zondag
14 mei een vogelbeurs. Zoals altijd vindt deze plaats in het gebouw
van voetbalvereniging SCW aan het
Konnetlaantje.
Iedereen is welkom tussen 9.30 en
13.00 uur. De entree bedraagt 50
eurocent en kinderen onder de tien
mogen onder begeleiding gratis
naar binnen. Op deze beurs is weer
een grote variatie aan tropische vogels en verschillende soorten gro-

te en kleine parkieten te koop. Ook
leden van de vereniging bieden vogels te koop aan en ook niet leden
mogen hun vogels hier te koop aan
bieden. Voor vragen op het gebied
van vogels is altijd wel iemand van
de vereniging bereid om die te beantwoorden.
Ook voor vogelvoer en vogelaccessoires is deze beurs hét adres. De
eerst volgende beurs is er weer op
de tweede zondag van september. Kijk voor verdere informatie op
www.rijsenvogel.nl

Kaartavond bij
Ons Genoegen

van het Kloosterhof. Vanaf 19.00 uur
staat de deur open voor koffie, thee
en inschrijving. De toegangsprijs is
3 euro per persoon. Om 19.30 uur
start het kaarten. Op deze laatste
speelavond zullen de prijzen voor de
beste van het seizoen worden uitgedeeld. De vorige speelavond is gewonnen door Wil ter Horst met 5341
punten, gevolgd door Alie de Vries
met 4908 punten en Thea Reuling
met 4814 punten. De poedelprijs
was voor Leo Ton met 3787 punten.
Bij het rummikubben was Alie Hoving met 66 punten de winnaar en
Jo van Soest met 149 punten kreeg
de poedelprijs uitgereikt.

Aalsmeer - Kaartclub Ons Genoegen nodigt iedereen weer uit voor de
laatste kaartavond van dit seizoen
op dinsdag 16 mei. Er wordt gekaart in de nieuwe locatie het Hofplein, aan de Clematisstraat, ingang

Solexen op pad!
Kudelstaart - De Kudelstaartse en
Kwakelse Solexen gaan weer op
pad. Na een lange winterstop is op
zaterdag 13 mei de eerste rit van de
Solexvrienden. Het wordt dit keer
een zogenaamde Schipholrit. Er is
een fraaie route van circa 70 kilometer uitgezet waarbij er onderweg voldoende stops zijn voor een
praatje, een drankje en een lunch.
Bij de solextochten van de Solexvrienden uit Kudelstaart en De Kwakel staat gezelligheid voorop. Iedereen die een Solex of iets dergelijks
heeft kan meedoen met deze gezelligheidsritten. Verzamelen en koffie met koek op 13 mei van 9.30 tot
10.30 uur. De start is stipt om 10.30
uur. Finish en nazit: als het tijd is. De
start en finish zijn bij Joop en Ria
van Leeuwen aan de Kudelstaartseweg 165. Bel voor informatie met
Frans via 06-22808708.

Bingomiddag in
De Reede
Rijsenhout - Zo als ieder weet zijn
de bingomiddagen van de Stichting
Zorgzaam Rijsenhout altijd heel gezellig en dat gaat bij de voorjaarsbingo ook zeker weer lukken. Neem
gerust aanstaande zaterdag 13 mei
vrienden en buren mee. Het bestuur
zorgt weer voor prachtige prijzen,
bloemen en planten. De bingo start
om 13.30 uur. Plaatsen bezet houden kan niet meer. Wacht in de hal
tot degene waar u naast wil zitten
er is! Vanaf 13.00 uur hartelijk welkom in dorpshuis de Reede aan de
Schouwstraat.

Daarom is het fantastisch dat er
mensen zoals Peter van Eick zijn die
een bevrijdingsprogramma organiseren waarin door middel van levensgrote filmbeelden, vrolijke muziek, zang en sfeerverhaal de vreugde van na vijf jaar bezetting wordt
weergegeven. Want, muziek hoort

bij het leven, het is de taal van het
hart. Gelukkig was interim burgemeester Jeroen Nobel op tijd terug uit Haarlem waar hij de opening van de landelijke bevrijdingsfeesten - georganiseerd door de
Provincie Noord Holland - had bijgewoond. Versierd met ambtsketen stond hij in de schijnwerpers.
‘Wat hoor ik nu toch een boel piepjes.” Als uit één mond kwam als antwoord uit de zaal: “Onze gehoorapparaten.” Het geeft aan dat ‘Yes we
meet again’ voornamelijk wordt bijgewoond en beluisterd door een
ouder publiek. De veteranen waren
met velen, evenals de andere gezelschappen die vaak met jongere begeleiding de trappen van het Crown
Theater bestegen. Voor degenen

met rolstoel of rollator was er overigens ook een oplossing.
“Het is mooi om na de stilte van gisteravond nu de dag van de vrijheid
te vieren. Dat onze jeugd en de kinderen en kleinkinderen van uw generatie in vrijheid en democratie kunnen opgroeien.” Jeroen Nobel kreeg de zaal toch weer even
stil. De heer Erik Somers van het
NIOD (Nederland Instituut voor
Oorlogs Documentatie) vertelde
vervolgens een interessant verhaal
dat een mooie toevoeging was aan
het totaal van de middag. Het NIOD
houdt zich bezig met het verzamelen van documentatie, film, verhalen, brieven en is daarmee een goede ondersteuning voor filmproduc-

ties en theaterstukken en een middag zoals het bevrijdingsconcert
‘Yes we meet again’. “Het is mooi
om de verhalen door te kunnen geven, want de oorlog is een wezenlijk element in ons leven. Zeker voor
degenen die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Mijn moeder van
89 vertelt haar kleindochter nu over
vroeger en dat maakt indruk.” Dat
er tijdens de oorlog ook veel muziek
werd gemaakt, is mogelijk niet bij
iedereen bekend. “Er was heel veel
behoefte aan entertainment en ontspanning. Men bezocht film en theater. In de jaren 1941 en 1942 waren er nog nooit zoveel mensen geweest die de bioscopen bezochten.
De voetbalstadions zaten vol. Toen
de Duitsers Joodse musici verboden op te treden en men lid moest
worden van de Cultuurkamer, waren er ook muzikanten die weigerden, zo ontstonden de illegale concerten. Gewoon in de huiskamers.
Wie weet komt daar het ‘tussen de
schuifdeuren’ wel vandaan”, opperde Somers. Het entreegeld bestond
uit een voedselbon waardoor men
voor de onderduikers ook aan eten
kon komen.
Een traditie waardig
En daarna ging het doek open voor
de bigband van Koos Mark voor The
triolettes, Jasper Taconis, Mariska
van Kolck en Stefan Stasse. Zij wisten met klank, zang en entertainment het publiek een vrolijke bevrijdingsmiddag te bezorgen. Indrukwekkend was de stilte toen Stefan
Stasse het gedicht van Jan Campert
voor las. ‘een cel is twee meter lang
en nauw twee meter breed’.
Hoe er werd meegezongen met
“Trees heeft een Canadees”, en het
“Yes we meet again” gaf aan dat
deze middag een traditie waardig is, evenals de reacties na afloop. Zo kreeg organisator Peter
van Eick een heel positief mailtje
van een bezoekster: “Samen met
mijn ouders en dochter ben ik bij
het concert geweest. Drie generaties, en we waren allemaal op onze
eigen manier onder de indruk”, aldus Brenda Sleeuwenhoek
Janna van Zon

Moederdag in Sous-Terre

Met natuurgidsen IVN
naar het Vogeleiland
Amstelland - Natuurgidsen van
het IVN staan zondag 14 mei klaar
om de natuur in te gaan. De gidsen gaan het Amsterdamse Bos in
om haar geheime tuin te ontdekken: het Vogeleiland. De strandplevier is er niet meer, maar verder wemelt het van de vogels, die vanaf
het ‘eiland’ goed zichtbaar zijn. De
heemtuin - door vrijwilligers aangelegd en onderhouden - is rond deze tijd van het jaar prachtig. De bierbrouwer die het IVN onder zijn natuurgidsen telt zal van de hoed en

de rand vertellen als het gaat om de
relatie tussen planten en bier. Wilt
u een beetje voorgenieten, ga dan
naar de website van het Vogeleiland. Het verzamelen is zondag om
10.00 uur op de parkeerplaats van
het Groot Kinderbad. De bijgevoegde coördinaten zijn bij benadering.
(52.316220, 4.817834). De wandeling duurt circa anderhalf uur, in
afstand niet lang en goed te doen
voor mensen die slecht ter been zijn.
Bovendien is hij gratis. Mocht u nog
meer willen weten: 06-25083910.

Zaterdag: Joppe Popquiz
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
13 mei staat de jaarlijkse grote Joppe Popquiz weer op het programma. De quiz bestaat uit veel beelden geluidsfragmenten en een groot
aantal leuke vragen over muziek,
bands, artiesten en onder andere
cd’s en platen en is samengesteld
door Stella, Elmer en Jan. De quizavond begint om 20.30 uur en iedere liefhebber kan met een team
deelnemen. Een team mag uit maximaal vijf personen bestaan. Deelna-

me kost 10 euro per team. Opgeven
kan bij de bar in het café in de Weteringstaat. Voor de winnaar staat
een mooie wisseltrofee klaar.
Livemuziek van Bandbrouwerij
De eerstvolgende livemuziek-avond
is zaterdag 27 mei. Een groep muzikanten van de Bandbrouwerij uit
de N201 komt op bezoek in Joppe
en trakteert op een diverse pop- en
rocksongs. Aanvang is 21.30 uur en
de toegang is gratis.

Aalsmeer - Er is nog een kans om
zaterdag 13 mei het leukste cadeau uit te zoeken voor Moederdag. Afgelopen zondag bezochten twee bewoners van de Fuutlaan het dichtbij gelegen Sous Terre.
Zij komen regelmatig langs. “Het is
ons zondagmiddag loopje.” Om hen
heen was er een gezellige drukte
van andere bezoekers. “Oh, wat is er
veel te zien”, aldus een spontane bewondering. Het is duidelijk. De galerie tegenover de watertoren heeft
een ander uitstraling gekregen die
wordt gewaardeerd door de liefhebbers van kunst met een aanzuigende werking tot gevolg.
En dat is nu precies de bedoeling
van team Aalsmeer dat Sous-Terre wil behouden voor de toekomst.
Haalbare plannen zijn er genoeg.
Een paar weken geleden is de tentoonstelling ‘Doeken van Sterren’ -

waaraan onder andere schrijfster
Rosita Steenbeek meedoet - begonnen. Er is ook een Lente Glas tentoonstelling in de galerie ingericht
waar je als bezoeker heel vrolijk van
wordt. En dat niet alleen vanwege
de extra korting. Het echtpaar uit
de Fuutlaan vond een mooi cadeau
voor Moederdag, een stralende
bloem van glas. Aanstaande zondag
14 mei ‘op Moederdag zelf’ worden
alle moeders door Sous-Terre extra
verwend met een glaasje wijn en
met een bijzondere tentoonstelling.
Want natuurlijk blijft de kunst het
meest belangrijk. En, heel misschien
komt er nog een kunstenaar/muzikant voorbij, waardoor de Moeders
nog eens extra worden verwend.
Sous-Terre Aalsmeer is zaterdag en
zondag geopend van 13.00 tot 17.00
uur. De toegang is gratis.
Janna van Zon
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Begeleiding bij diverse activiteiten

Op 27 mei in De Oude Veiling

Aalsmeer - Het ontmoetingscentrum is gevestigd in gebouw Irene
aan de Kanaalstraat en biedt dagbesteding aan kwetsbare ouderen
en ouderen met dementie en andere
cognitieve problemen. Mensen met
dementie zijn onderdeel van onze
maatschappij, zij willen mee blijven
doen. Dit heeft een positieve invloed
op de kwaliteit van leven. Structuur,
afleiding en een zinvolle dagbesteding is van groot belang. Dagelijks
zijn er meerdere groepen en meerdere activiteiten die vorm worden
gegeven in een gestructureerd dagprogramma met veel eigen inbreng.
Het is de bedoeling dat iedereen
zich veilig voelt op een bekende
plek. Er is voldoende deskundige
begeleiding en samen met vrijwilligers en met de deelnemers wordt

Aalsmeer - Tinka woont en werkt
samen met haar man Eduardo en
kinderen tot half juni in Thailand.
Daarna zal het gezin verhuizen naar
Zuid Afrika. In Thailand heeft het
gezin geprobeerd om kinderen te
helpen die slachtoffer zijn geworden van de mensenhandel. De cultuur, de overheid en moeilijke samenwerking met de Thaise mensen
heeft tot hun grote verdriet het werk
onmogelijk gemaakt. Wat hadden ze
graag een succesvol centrum opgezet zoals ze dat in Brazilië hebben gedaan! Maar de deuren gaan
in Thailand dicht en dat heeft hen
doen besluiten om zich een tijdje terug te trekken in Zuid Afrika. In Zuid
Afrika zal het echtpaar een training
gaan volgen voor ‘Family at risk’. Dit
houdt in dat ze zich niet meer op
het kind in nood alleen gaan richten, maar dat zij hele gezinnen willen gaan coachen in de toekomst.
Het is goed dat zij zich daar eerst
in gaan verdiepen door middel van
de training. Maar een verhuizing en

Diensten- en goederenveiling voor Tinka Helpt

Het ontmoetingscentrum
zoekt helpende handen
het programma draaiende gehouden. Op dinsdag en donderdag is er
sprake van een uitbreiding. Het ontmoetingscentrum heeft daarom behoefte aan vrijwillige ondersteuning
vanaf de lunch tot na de koffie, tevens bij het wandelen op dinsdagmiddag wordt een vrijwilliger gezocht die een wandelgroepje wil begeleiden. Chauffeurs zijn ook nodig!
Heren of dames die met de zorgcentrum bus mensen kunnen ophalen tussen 9.00 en 10.30 uur en
thuisbrengen tussen 15.45 en 17.00
uur. Bij belangstelling kan contact
opgenomen worden met het ontmoetingscentrum via mail emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.nl of
telefonisch 06 22468574. U kunt natuurlijk ook even langs komen, Kanaalstraat 12.

Lezing ‘Hoogstimulatieve
(druk-gevoelige) kind’
Aalsmeer - Op woensdag 17 mei
organiseert het Landelijk informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen
(LiHSK) in samenwerking met kinder- en jeugdpsycholoog Rachel
Pais de lezing: ‘Het hoogstimulatieve (druk-gevoelige) kind’. Deze
vindt plaats in ‘t Baken in de Sportlaan 86 en begint om 19.30 uur. De
zaal is open vanaf 19.00 uur. “Hooggevoeligheid kan samengaan met
druk en emotioneel intens gedrag.
We noemen deze kinderen hoogstimulatief. Het kind is gevoelig, hulpvaardig, sociaal en spontaan, maar
kan ook moeilijk te corrigeren zijn.
Hij lijkt niet te willen luisteren en reageert met boze buien. Op school
heeft hij moeite met concentreren,
met stil zitten en verstoort hij nogal
eens de les. Dit gedrag ziet men te
vaak aan voor ADHD”, aldus HenkJan van der Veen van het LiHSK,
“terwijl het dit meestal niet is.” Rachel Pais, kinder- en jeugdpsycho-

loog en werkzaam bij 1nP te Amstelveen, beaamt dit: “Ik zie regelmatig dat gevoelige kinderen het
label ADHD of ADD meekrijgen en
dat is niet in alle gevallen terecht.”
Henk-Jan van der Veen, mede-oprichter van LiHSK en coach, gaat
deze avond dieper in op hoogstimulatief gedrag en legt uit waarom een
kind dit gedrag vertoont. Hij vertelt
over de rol van executieve vaardigheden en wat de aandachtspunten zijn op school en bij het opvoeden van deze kinderen. Zowel Van
der Veen als Pais wil met deze lezing de drukke variant van hooggevoeligheid onder de aandacht brengen, zodat ouders en leerkrachten
anders naar het gedrag gaan kijken.
“Hiermee voorkom je dat een kind
onterecht een label krijgt of naar
het speciaal onderwijs moet.” De lezing is bedoeld voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Opgave
via: info@lihsk.nl.

Extra inkomsten via Vriendenloterij

6.532 euro voor clubs en
verenigingen in Aalsmeer
Aalsmeer - Een mooie opsteker
voor zes verenigingen in Aalsmeer.
Dankzij hun achterban komt er dit
jaar 6.532 euro extra binnen in de
clubkas. Zij steunen hun vereniging
door specifiek voor deze club mee
te spelen met de Vriendenloterij. De
helft van ieder lot waarmee zij meespelen, gaat direct naar de clubkas. De stichting Wedstrijdzwemmen Aalsmeer ontving de grootste
bijdrage, namelijk 2.189, 64 euro. De
stichting Vrienden van de Olifant is
getrakteerd op 2.090,65 euro, handbalvereniging FIQAS Aalsmeer op
1.361,39 euro, Scouting Wiol en Willem Barendsz op 1.338,75 euro, de
Christelijke Muziekvereniging Sursum Corda op 796,88 euro en Stichting Scouting Groep Tiflo op 306,51
euro.
Voor je eigen club
Naast deze verenigingen zijn er in
Nederland nog ruim 3.000 clubs en
verenigingen die via de Vriendenloterij extra inkomsten genereren voor
de clubklas. Dit jaar is er in totaal
ruim 4,5 miljoen euro uitgekeerd,
600.000 euro meer dan vorig jaar.
Meer clubs en verenigingen sluiten
zich aan bij deze manier van fondsenwerving.
Daarnaast spelen deelnemers die
meespelen met een lot voor hun
club steeds langer mee. De Vriendenloterij is hierdoor een structurele financier voor veel organisaties.

Oud Aalsmeer in
inloopcentrum
Aalsmeer - Elke vrijdagmiddag organiseert het inloopcentrum voor
senioren een themamiddag, onder
genot van beelden en een kop koffie gaan de ouderen en de medewerkers met elkaar in gesprek. Het
inloopcentrum beschikt over veel

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Clubs en verenigingen die nog niet
aangesloten zijn, kunnen zich aanmelden via: www.vriendenloterij.nl/
clubs
Maatschappelijke initiatieven
De Vriendenloterij steunt maatschappelijke initiatieven die mensen
met onvoldoende middelen of mogelijkheden een steuntje in de rug
geven, zodat zij voluit mee kunnen
doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden. Ook
steunt zij vrijwilligers in hun ambitie om een bijdrage aan de maatschappij te leveren. De loterij werft
fondsen voor goede doelen die werken aan gezondheid en welzijn en
geeft bekendheid aan hun werk. Bij
de Vriendenloterij is je mobiele telefoonnummer je lotnummer. Deelnemers maken met hun mobiele telefoonnummer maandelijks kans op
meer dan honderdduizend prijzen
en hebben de mogelijkheid om voor
een zelfgekozen goed doel mee te
spelen.
Inmiddels spelen ruim 500.000 huishoudens mee voor 48 goede doelen
en ruim 3.000 clubs en verenigingen
in Nederland. Sinds 1998 is ruim 787
miljoen euro aan goede doelen geschonken. Organisaties zoals KWF
Kankerbestrijding, Fonds Gehandicaptensport, Alzheimer Nederland
en Jantje Beton ontvangen jaarlijks
een bijdrage. Kijk voor meer informatie op www.vriendenloterij.nl.
beeldmateriaal. Vrijdag 12 mei worden beelden van Oud Aalsmeer vertoond. Denk aan de bloemencorso, het vervoer van veilingkisten,
het openbreken van de buurtsloot,
de schaatswedstrijden op het kanaal, maar ook beelden van de Oosteinderweg, de Uiterweg en de veranderingen die in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. Ouderen zijn van harte welkom. Van te
voren aanmelden is niet noodzakelijk. Vanaf 14.30 uur staat de koffie
klaar bij het inloopcentrum, in gebouw Irene in de Kanaalstraat 12.
Als u zelf over beeld materiaal beschikt en dat wilt delen kunt u contact op nemen met het ontmoetingscentrum en vragen naar Jennifer Jansen of Ellen Millenaar via 0622468574 of stuur een email naar
emillenaar@zorgcentrumaelsmeer.
nl.Het ontmoetingscentrum is onderdeel van zorgcentrum Aelsmeer
en zet zich in voor de senioren in de
samenleving.

Vrijwilligers gevraagd voor
Spinning estafette op plein
Aalsmeer - Op zaterdag 24 juni,
de dag van Bandjesavond, wordt er
overdag op het Raadhuisplein een
groots Spinning evenement georganiseerd. De opbrengst komt geheel
ten goede aan het KWF Kankerbestrijding. Ondernemend Aalsmeer
en de initiatiefnemers van de Bandjesavond hebben de organisatie op zich genomen, maar om alles in goede banen te leiden en alles te kunnen realiseren zijn er heel
veel vrijwilligers – jong en oud - nodig. Voor de Spinning Estafette worden honderd spinningfietsen gebruikt van vier sportscholen. Deze
fietsen moeten wel opgehaald en
teruggebracht worden, dus daar is
de nodige mankracht voor nodig.
Tijdens het ‘spinnen’ zijn er vrijwilligers nodig die fruit schoonmaken
en dat - samen met flesjes water aan de deelnemers uitdelen. Naast
de spinningfietsen komt er springkussen voor de allerkleinsten en
een kinderparcours waar kinderen
met stepjes rondjes kunnen maken.

Voor de oudere jeugd en iedereen
die maar wil staat een fietssimulator
opgesteld, waarbij fietsers het tegen
elkaar kunnen opnemen en kunnen
strijden om de snelste tijd. Voor deze
attracties zijn vrijwilligers nodig om
alles te regelen, af te rekenen, etc.
Autoracebaan
Op zaterdag 13 mei staat KWF
Aalsmeer op de Voorjaarsmarkt met
een kraam bij de bank in de Zijdstraat. Net als vorig jaar zal daar een
autoracebaan worden opgesteld
waar jong en oud tegen elkaar kan
racen, maar ook kan men daar alle informatie krijgen over de taken
van vrijwilligers voor de Spinning
Estafette of andere evenementen.
Schroom niet om de mensen in de
stand aan te spreken en te vragen
wat u/jij kunt doen voor het KWF
Aalsmeer. Met een paar uurtjes van
uw tijd is het KWF al enorm geholpen. Kijk voor meer informatie en
aanmelden op www.kwfaalsmeer.
nl/spinning.

Gezellig en leerzaam

Fotogroep in Rotterdam

Aalsmeer - Fotogroep Aalsmeer is
op 22 april naar Rotterdam geweest
en heeft in de wijk Braak de kubuswoningen en de Markthal bezocht
om mooie foto’s te maken van deze architectonisch bijzondere bouwwerken. Deze jaarlijkse, gezamenlijke activiteit is altijd heel gezellig en
leerzaam. Het was deze keer heerlijk fotografieweer met een mooie
wolkendeken, hoewel het niet echt
warm was. Er werd gestart bij de
kubuswoningen. Na de lunch waren
de Markthal en de omgeving aan
de beurt. Die leende zich naast architectuurfotografie ook goed voor
straatfotografie. Er zijn dan ook heel
veel foto’s gemaakt door de leden.
De eerste resultaten van dit uitje zijn
inmiddels ook al op de clubavond
van 24 april getoond en uitgebreid
besproken. Het is iedere keer weer
verrassend om te zien hoe eenieder met zijn eigen ogen en blik naar
onderwerpen kijkt en dit vertaalt in
beeld.

Fotogroep Aalsmeer komt om de
twee weken op maandagavond samen in het Boerma Instituut aan de
Legmeerdijk. Er worden ervaringen
besproken en elkaars werk wordt
bekeken. Ook gaan de leden er in
het seizoen diverse keren gezamenlijk op uit om foto’s te maken. Iedereen probeert dan de ‘mooiste’ beelden te maken waarbij de leden elkaar aanwijzingen en punten geven. Samen proberen de leden fotografie naar een hoger niveau te tillen, maar er wordt rekening gehouden met ieders wensen en mogelijkheden. Competities zijn onderdeel van het activiteitenprogramma van de Fotogroep. Zo wordt het
nooit saai! Ook meedoen? Word dan
lid van deze gezellige club! In september start weer een nieuw seizoen met een uitdagend programma. Stuur voor meer informatie een
mail naar info@fotogroepaalsmeer.
nl. Fotogroep Aalsmeer: Gezellig en
leerzaam!

een opleiding kosten geld!
Het is alweer enige tijd geleden dat
het thuisfront van Tinka Helpt een
actie heeft gehouden voor Tinka.
Maar daar komt nu verandering in!
Op zaterdag 27 mei wordt een diensten- en goederen-veiling georganiseerd in De Oude Veiling in de
Marktstraat 19. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de veiling start om
20.00 uur. Per opbod zullen diensten
en producten geveild worden. Inwoners zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn om de diensten
of producten te kopen! De gehele
opbrengst gaat naar Tinka en Eduardo en hun kinderen. Het thuisfront
heeft al heel wat leuke en ludieke
diensten en producten van zowel
particulieren als winkeliers, voornamelijk uit Aalsmeer. Een aantal dagen voor de veiling zullen de aangeboden diensten gepubliceerd worden op de website www.tinkahelpt.
com. Voor vragen kan contact opgenomen worden via tinkahelpt@
gmail.com of bel 06-4417370.

Gratis digitale hulp in
het Financieel café
Aalsmeer - Heeft u moeite om digitaal informatie te vinden? Kom
dan naar het Financieel café. Steeds
meer instanties werken digitaal. Nota’s en brieven worden niet meer
per post verstuurd, maar digitaal,
dus via de computer. De medewerkers van het Financieel café kunnen
u wegwijs maken in het vinden van
uw nota’s en brieven.
Voor de overheidsinstanties moet u
een Digi-d code hebben, maar wat
kunt u hiermee doen en hoe kunt u
belangrijke documenten inzien en
actie ondernemen als iets aangevraagd of gewijzigd moet worden?
Steeds vaker kan alleen via een di-

gitaal formulier een aanvraag ingediend worden. De medewerkers van
het Finaniceel café kunnen ook helpen bij het vinden en gebruik van
digitale formulieren.
Deze hulp is gratis en een afspraak
maken is niet nodig. Binnenlopen
kan elke tweede woensdag van de
maand van 9.30 tot 11.30 uur in
De Oude Veiling in de Marktstraat
19 en elke derde dinsdag van de
maand van 12.30 tot 14.30 uur in
de Graaf Willemlaan 1 (oude bibliotheek) in Kudelstaart. Privacy is gewaarborgd. Het Financieel café is
een initiatief van Humanitas, Vita
Amstelland en Dock.

Iets extra’s voor cultuur en natuur

Anjercollectie in Aalsmeer:
Leg bijdrage vast klaar
Aalsmeer - De Anjeractie is de
jaarlijkse collecteweek van het Prins
Bernhard Cultuurfonds. In de week
van 14 tot en met 20 mei vragen collectanten een bijdrage voor cultuur
en natuur in Nederland. De collectanten zijn leden van plaatselijke
culturele verenigingen en betrokken
burgers die graag iets extra’s doen
voor cultuur in de regio. Ook de
Aalsmeerse verenigingen zijn zeer
actief betrokken bij deze collecte,
die wordt gecoördineerd door Cultuurpunt Aalsmeer. In tijden waarin het soms lastig is om de financiele eindjes aan elkaar te knopen is
de Anjercollecte een welkome aanvulling op clubkas. Het opgehaalde
geld gaat voor 50% naar de clubkas
van de eigen vereniging, de overige
50% gaat naar cultuur en natuur in
de regio. Aalsmeer heeft een bloeiend en veelzijdig cultureel verenigingsleven. Veel van de kosten voor

een vereniging worden door de leden zelf gedragen. Het is tenslotte
hun hobby en hun passie. Een aantal van de activiteiten die de verenigingen ondernemen komt ten goede aan de Aalsmeerse samenleving.
Bijvoorbeeld met muziek op Koningsdag, op 4 of 5 mei. Maar ook
met optredens in tehuizen en instellingen die door de bewoners zeer
gewaardeerd worden. Het zou toch
jammer zijn als dat om financiële redenen in de toekomst niet meer mogelijk zou zijn. Uw ondersteuning is
daarom zeer welkom. Doe uw bijdrage in de bus bij de collectant die
bij u aan de deur komt. U weet dan
zeker dat het ten goede komt aan
een Aalsmeerse vereniging. Leg u
bijdrage vast klaar in de buurt van
de voordeur. Een kleine moeite
maar een groot plezier voor de collectant. Namens de verenigingen in
Aalsmeer: alvast hartelijk dank.

Snuffelmarkt in Rijsenhout
Nationale Diabetes Challenge
van start in Kudelstaart
Aalsmeer - Op 20 april heeft Fysio
& Fitness Kudelstaart Aalsmeer een
informatieavond georganiseerd over
de Nationale Diabetes Challenge
(NDC) in de Mijnsheerlijkheid. Hierbij waren dertig mensen aanwezig
om zich voor te laten lichten over
Diabetes en de NDC. Tijdens deze
avond zijn diverse sprekers aan het
woord geweest over het belang van
bewegen en wat dit met je doet als
je Diabetes hebt. Zo was Ron Schiedon aan het woord over de voet
en voornamelijk de juiste schoeisel voor wandelen, was Frans Göbel
(huisarts) aan het woord over diabetes, vertelde Albert Dercksen over
wat bewegen met je doet en vertelde Laura van de Voedietiste praktijk
als diëtiste over voeding. De deelnemers zijn tevens volledig ingelicht
over de NDC. Vanaf 9 mei wordt er
op dinsdagavond gewandeld vanaf Fysio & Fitness Kudelstaart aan
de Kudelstaartseweg 247 van 19.00
tot 20.00 uur. De NDC is een wandelevenement dat bedoeld is om de
gezondheid en kwaliteit van leven
van mensen met diabetes te verbeteren. Het doel is om in 16 tot 20

weken te trainen naar een afsluitende vierdaagse in september. Deze
wandelingen worden begeleid door
Sportservice Aalsmeer. Tijdens de
vierdaagse komen alle deelnemers
samen op Sportcentrum Papendal
om daar de slotafstand te wandelen op het NDC Festival. De deelnemers hebben de keuze om 5, 10, 15
of zelfs 20 kilometer te wandelen.
De Nationale Diabetes Challenge is een initiatief van de Bas van
de Goor Foundation, die zich inzet
om de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren door
sport en beweging. In 2016 bracht
de NDC ruim 2600 mensen met diabetes in beweging. De stichting van
de oud olympisch volleybalkampioen wil dat aantal dit jaar verdubbelen. Aanmelden kan nog steeds,
uiteraard zijn mensen die geen diabetes hebben ook welkom. Meer
informatie of meedoen? Kijk op
www.nationalediabeteschallenge.
nl/kudelstaart of neem contact op
met Tom Schutte van Sportservice
Aalsmeer via 06-39790182 of via
tschutte@sportservicehaarlemmermeer.nl.

Rijsenhout - Op zaterdag 20 mei
kan de gezellige jaarlijkse snuffelmarkt in Rijsenhout weer bezocht
worden. Eenieder is welkom om te
komen kijken of er iets van gading
bij zit. Daarnaast worden er workshops bloemschikken en kunstzinnig
tekenen gegeven. Er worden altijd
veel leuke artikelen binnengebracht,
waarvan sommige nog nieuw in de
verpakking, zoals boeken, gereedschappen, ijzerwaren, speelgoed,
elektronica, serviesgoed, tuinspullen
en diversen andere snuisterijen. Uiteraard is er ook aan de inwendige
mens gedacht: koffie , thee en fris,
tosti’s en bitterballen zijn weer tegen
een kleine vergoeding te koop aan
de bar. De snuffelmarkt wordt gehouden in de Ontmoetingskerk aan

de Werf 2 en begint om 10.00 uur.
De deuren sluiten weer om 15.00
uur. Om 14.30 uur kunnen er vuilniszakken voor 5 euro worden gekocht
die gevuld mogen worden met spullen totdat deze vol zitten. Dit is altijd weer een groot succes. De opbrengst van deze snuffelmarkt is bestemd voor de Ontmoetingskerk.
Workshops en inbrengen
Voor de workshops kunt u zich inschrijven op de lijst die in de kerk
ligt of even bellen met Wimco van
den Burgt via 06-30482528. Wie nog
leuke spullen wil inbrengen voor de
snuffelmarkt (geen meubels), kan terecht op donderdag de 18 en vrijdag
19 mei tussen 10.00 en 16.00 uur in
de Ontmoetingskerk in Rijsenhout.

Zaterdag 45ste Molendag
Aalsmeer - De 45ste Nationale Molendag wordt dit jaar in Aalsmeer
gehouden op zaterdag 13 mei. Een
uitgelezen kans om korenmolen
De Leeuw in de Zijdstraat en/of de
Stommeermolen bij de Molenvliet
van binnen te bekijken. Kom binnen
en ervaar van dichtbij het stoere karakter van de molen en de molenaar.
Kleurboekje en kleurwedstrijd
Voor de allerkleinsten ligt op el-

ke opengestelde molen een gratis
Molen-kleurboekje klaar. Dit boekje staat vol met mooie kleurplaten
waarmee de verschillende molentypen ontdekt kunnen worden. Daarnaast kunnen de kinderen meedoen
aan een kleurwedstrijd. Vereniging
De Hollandsche Molen beloont de
mooiste kleurplaat met een molenbezoek voor de hele schoolklas van
de winnaar. Kijk op molens.nl welke molens in de buurt ook open zijn.
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Ladies Rally Aalsmeer een
mega groot succes

Aalsmeer - Afgelopen zondag
7 mei half 10 in de ochtend: een
drukte van belang op het parkeerterrein bij The Beach. Ruim tachtig
fraai gepimpte auto’s met ronkende motoren en maar liefst meer dan
tweehonderd uitgedoste vrouwen.
De een nog uitbundiger dan de ander. Veel vrolijke kleuren (vooral roze), maar ook stoer zwart, hippiestyle, bloemendesigns, strikken,
stippeltjes en geel passeerden de
revue. Een prachtig gezicht. Rinus
van Itterzon stond bij de start om de
vrouwen uit te geleiden voor de Ladies Rally die dit jaar voor het eerst
vanaf Aalsmeer plaatsvond. Er stonden veel mannen langs de kant om
de dames uit te zwaaien. Die keken hun ogen uit naar al het vrouwelijk schoon, maar natuurlijk ook
naar, soms hun eigen, versierde bolides. Van Porsche tot Bentley en
van cabrio’s tot busjes. Alle soorten en maten kwamen voorbij. Rinus: “Er heerste een vrolijke stemming maar ik kreeg met één oproep
de aandacht van meer dan twee-

honderd vrouwen. Nou dat maak
ik niet vaak mee hoor! Het was geweldig. Iedereen had er zoveel werk
van gemaakt en wat een dikke auto’s.” Na de ochtendroute kwam het
spul aan bij Het Oude Slot in Heemstede. Bij de Theeschenkerij werd
een heerlijke high tea aangeboden.
“We hebben zo’n lol”
Alle dames vonden het ochtendprogramma fantastisch: “We moesten letters zoeken, vragen beantwoorden en rebussen invullen. En
dat viel lang niet altijd mee.” Aldus de meeste deelneemsters, die
twee stempelposten hadden aangetikt. “We hebben zo’n lol!”; “We
zijn alleen maar aan het lachen in
die auto”; “Wat een feest”; “Ik doe
volgend jaar zeker weer mee.” Waren zomaar wat opmerkingen van
alleen maar blije mensen. Ook van
alle vrijwilligers straalden het plezier van de gezichten. Voor een loterij waar zeer uiteenlopende prijzen te winnen waren aan het einde van de dag (waaronder diverse

cadeau-, diner- en waardebonnen,
maar ook diensten zoals een klusjesman, tuinman of glazenwasser)
werden flink veel lootjes verkocht.
Route
De middagroute ging verder langs
diverse kustplaatsen en rondom Spaarndam. Smalle weggetjes, veel groen en mooie vergezichten. “En dat allemaal zo dicht
bij huis!” Ook moest er een pittige inparkeer-opdracht worden vervuld. “Dat was hilarisch”, vonden de
ladies. Bij aankomst in de Arendshoeve was iedereen super enthousiast. Sommigen vonden de middagroute wat saaier dan de ochtendetappe, maar weer anderen hadden het juist als prettig ervaren om
alleen maar te genieten van al het
moois om hun heen. De finish van
alle auto’s werd wederom verzorgd
door Ladies-speaker Rinus, die de
laatste interviews uit zijn stem wist
te persen. Veel publiek was toegestroomd om de dames al applaudisserend over de eindstreep te trekken. Binnen barstte het feest los,
met een hapje, drankje en muziek
van de eigen Aalsmeerse alleskunner Jan Leliveld. Hij had al zijn muziekinstrumenten mee en maakte
met afwisselende muziek de gezelligheid compleet. Ook waren er negen stands opgebouwd met uiteenlopende waren. De rallydames konden naar believen shoppen.

Opbrengst Ons Tweede Thuis
De prijsuitreiking volgde na de loterij. Drie professionele juryleden, te
weten; Jeroen Nobel, Gerco Tolsma
en notaris Silvia Koolbergen hadden
zich gebogen over originaliteit en
uitdossing. Na lang beraad kwam
daar een winnaar uit: Drie deftige
dames met parelkettingen, opgestoken kapsels in roze jurkjes met
zwart stippen waren de gelukkigen.
Verder waren er nog een aantal bekers te vergeven. De meeste punten werden gescoord door moeder
en dochter van Luling. Zij namen
de grootste bokaal in ontvangst.
De opbrengst gaat naar Ons Tweede Thuis. De locatiemanager van de
stichting nam de cheque van maar
liefst 11 duizend 495 euro met verbazing en plezier in ontvangst “Zoveel had ik niet verwacht. Iedereen
enorm bedankt. Ik ben er beduusd
van.” En dan te weten dat het bedrag nog steeds oploopt.
Aansluitend was de barbecue voor
degenen die zich daarvoor hadden
opgegeven. Het bleef nog lang onrustig op de feestlocatie. Volgend
jaar weer Ineke Loogman, Anton
van der Hoorn, Kirsten Verhoef, Ellen en Nils van Beek en alle vrijwilligers? Het succes van dit evenement
mag toch zeker een vervolg krijgen!
Lees elders in deze krant de advertentie met een bedankje voor alle
sponsoren en medewerkers van de
Ladies Rally Aalsmeer 2017 en kijk
op Facebook naar de vele gemaakte foto’s. Deze zijn na te bestellen
bij www.kicksfotos.nl en ook hiervan gaat de opbrengst geheel naar
Ons Tweede Thuis.
Door Miranda Gommans

Vernielingen op
schoolplein
Huis overhoop
na inbraak
Kudelstaart - In de nacht van
zondag 7 op maandag 8 mei is ingebroken in een woning aan de
Kamerlingh Onnesweg. Er werd
contact opgenomen met de politie omdat de gordijnen dicht
waren geschoven, terwijl dit de
avond ervoor niet was. De bewoners waren op dat moment
niet thuis. Agenten zijn ter plaatse gegaan en ontdekten dat geprobeerd was het cilinderslot van
de voordeur te forceren. Dit is niet
gelukt. De inbrekers zijn toch binnen gekomen via een raam aan
de achterzijde. De gehele woning is doorzocht. Naar aanleiding van de inbraak heeft de politie Burgernet ingeschakeld. Hier
hebben 49 deelnemers op gereageerd. Informatie heeft het nog
niet opgeleverd. Er loopt een onderzoek door de politie. De inbraak moet hebben plaatsgevonden tussen half twaalf zondagavond en zeven uur maandagmorgen.

Poolse chauffeur
overleden
Aalsmeer - Op woensdag 3 mei
om zeven uur in de avond zagen beveiligers van de veiling een
man naast een vrachtwagen liggen op het terrein Zuid, bij Op de
Prunus. De man vertoonde geen
teken van leven en direct is de eigen brandweer gealarmeerd. Deze zijn direct gestart met reanimeren, maar de hulp mocht niet
baten. Om even over half acht
is de reanimatie stop gezet. Een
schouwarts is ter plaatse gekomen en deze heeft een natuurlijke dood vastgesteld. De overleden man is een 37-jarige chauffeur uit Polen. Zijn werkgever is
op de hoogte gesteld en komt
naar Nederland. Op eerdere camerabeelden van de beveiliging
is te zien dat de man aan het laden of lossen was.

Aalsmeer - In de avond of nacht
van vrijdag 5 op zaterdag 6 mei
zijn diverse vernielingen aangericht op het schoolplein van Samen Een in het Centrum. Regelmatig komen hier in de avond
hangjongeren, maar of zij iets met
de vernielingen te maken hebben,
is niet bekend. De politie gaat in
ieder geval de komende weken
intensiever controleren. Op het
schoolplein is brand gesticht, is
een vuilnisbak stuk getrapt en is
veel glas kapot gegooid. Ook lag
het plein bezaaid met blikjes en
allerlei snackresten. Mogelijk zijn
er getuigen. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Geen inbraak
door goed slot
Aalsmeer - In de avond of nacht
van zaterdag 6 op zondag 7 mei
is geprobeerd in te breken in een
woning in de Mendelstraat. De
bewoner kreeg bij thuiskomst de
voordeur niet open. Er bleek getracht te zijn het cilinderslot uit te
boren. Dit is niet gelukt, de boor
is tijdens de ‘klus’ afgebroken. De
politie heeft ook olie aangetroffen
tijdens het sporenonderzoek. Na
de melding heeft de politie direct
Burgernet ingeschakeld. Het gaf
94 deelnemers en enkele tips. Zo
heeft een buurtbewoner laten weten een vrij nieuwe witte stationkar te hebben zien rijden. De wagen reed langzaam door de straat.
De auto is gestopt en er stapte en
man uit van ongeveer 20 jaar, 1.80
meter lang en een muts op. Lang
is hij niet weggeweest, na enkele
minuten stapte hij weer in de auto. Mogelijk hebben de inzittenden van de auto te maken met de
inbraak. De politie doet verder onderzoek. Mogelijk zijn er meer getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie
via 0900-8844. De bewoner heeft
overigens een sterk en stevig slot
gekocht. Een kennis is gebeld om
de cilinder uit de deur te halen.
Ook deze poging mislukte omdat
de boor afbrak. Een sleutelmaker
is uiteindelijk gebeld en heeft het
slot vervangen.

Wimpel ‘klusjesmannen’ af

ingezonden
Laatste stukje wilde natuur verwoest in
bocht Molenvlietweg en Middenweg
In de bocht van de Molenvlietweg en de Middenweg staat het
bord Greenpark. Geen groen park,
maar een agrarisch bedrijventerrein
moest het worden. Helaas ging het
slecht in de tuinbouw. Maar de natuur nam het gebied in bezit. En het
werd prachtig in de bocht van de
Middenweg en de Molenvlietweg.
Riet, heesters, struiken en prachtig bloeiende Meidoorns die heerlijk
ruiken en veel bijen en andere insecten aantrekken. Af en toe staan
de hekken open en dan zie ik veel
ganzen, eenden, futen, koeten, duiven en zangvogels. Zelfs zeldzame
weidevogels zoals kluut of wulp zag
ik en zelfs een keer een witte reiger.
In hetzelfde gebied en op de dijk
van de Molenvliet lopen hazen in de
wei. Dat moet toch een natuurgebied blijven, liefst nog flink uitbreiden. Daar kan toch niets anders, pal
onder die landingsbaan. Met geld
van Schiphol moet dat toch lukken. In de Haarlemmermeer liggen
zo veel prachtige natuurgebieden.
Allemaal aan kunnen leggen met
geld van Schiphol ter compensatie van de overlast. Mainport Groen
wordt dat genoemd. Juist daar zijn
veel planten, struiken en bomen geplant die de fijnstof kunnen vasthouden en filteren en de lucht een
beetje schoner maken. In AalsmeerAmstelveen aan de Meerlandenweg
65 is een kwekerij gevestigd die deze planten kweekt. Bij Kom In de
Kas werd op dit bedrijf Ecorridors
promotie gemaakt voor aanschaf
van deze planten. Vooral in deze regio. Dus Gemeente Aalsmeer plant
elk leeg stukje in Aalsmeer vol met
fijnstof-vretende planten. En vraag
hiervoor subsidie aan bij Schiphol.

Tijdens het Wijkoverleg-Oost in de
Mikado is dit voorstel gedaan aan
wethouder Robbert-Jan van Duijn.
Zijn antwoord: “Daar moet wel
draagvlak voor zijn.”
Maar juist afgelopen week is dat
mooie stukje wilde natuur verwoest
in de bocht van de Molenvlietweg
en de Middenweg. Een machine
was bezig alles te verwoesten, alles uit de grond aan het trekken. Op
mijn vraag aan de machinist: “Wat
doe je?”, antwoordde hij: “Dit gebied wordt gesaneerd.” Wat is Saneren? Antwoord: Vervuiling opruimen. Nee toch! Deze mooie heesters, jonge bomen en prachtig bloeiende Meidoorns. Het riet, dat juist
bodem en water opschoont. Alles
plat en dan zand erover, veel zand.
Een prachtige brede sloot is ook al
dichtgegooid. En het weiland omgewoeld. Vandaar dus, dat ook die
mooie schapenwei verwoest is, alle grond afgegraven en er een grote
vijver van gemaakt. Moest zeker van
Rijnland: Vervangend water! Ecologische verwoesting noemen we dat.
Als mijn hond in het Amsterdamse
Bos even graaft, onder een omgezaagde boom, krijg ik van de Boswachters vanuit hun auto al een
ernstige waarschuwing. “Uw hond
verstoort de Ecologische Structuur!”
In het Bos wordt nu de Ecologische Verbindingszone aangelegd.
Daar hoort Aalsmeer toch ook bij?
Gemeente Aalsmeer, Greenpark en
Ballast Nedam: U verstoort de Ecologische Structuur! Wat komt ervoor
in de plaats ?
R. Maarse
Oosteinderweg 365
maarsevhseringenland@caiway.nl

Amstelland - De heren travellers,
of te wel de malafide klusjesmannen, hebben begin mei weer toegeslagen. Ditmaal in Amstelveen. Eén
van hen sprak Engels. De ze man
belde aan bij de bewoner van In de
Wolken met de mededeling dat ze
werkzaamheden gingen verrichten
op het dak van de buren en dat dit
overlast zou kunnen opleveren. Zeven ‘werklui’ gingen aan de slag.
Na zo’n tien minuten belde de
‘baas’ van de groep opnieuw aan
bij de bewoner en vertelde dat met
zijn dak ook kleinigheden mis waren. Dit kon hij maken voor 70 euro. Dit aanbod werd geaccepteerd.
Toen bleek het halve dak al gesloopt
en waren de kosten plotsklaps duizenden euro’s. De bewoner maakte zich ernstig zorgen over het dak
en ging akkoord met de verdere reparatie. De mannen hebben het dak
dichtgemaakt en zouden de volgende dag terugkomen. Er werd woord
gehouden. De volgende dag waren
de ‘klussers’ er weer. De mannen
kwamen toen met het verhaal dat
de spanten van het dak ook rot waren. Dat konden ze ook wel maken.
De bewoner is weer geld gaan halen om de reparatie te betalen, echter bij terugkomst waren de werklui spoorloos.
Al met al heeft een en ander duizenden euro’s gekost, buiten het feit dat
er nu een officieel bonafide bedrijf
moet komen om het dak nu echt te

repareren. En uiteraard presenteert
deze eveneens een rekening.
Opdringerig
De klusjemannen zijn in de regio
nog steeds actief. Er hebben zich
ook ‘werklui’ gemeld bij inwoners
in Amstelhoek en in de Meerwijk,
aan de P.C. Hooftlaan, Jacob Catslaan en omgeving van Ebro in Uithoorn op donderdag 4 en vrijdag 5
mei. Dit keer waren het twee Engels
sprekende mannen. Ze waren heel
opdringerig en gaven aan het tuinpad en de gevels schoon te willen
maken. De bewoner heeft ze gelukkig weggestuurd. De mannen zijn
blank, hebben zwart haar en droegen werkbroeken met opvallende zakken. Op vrijdag 5 mei is een
‘klusjesman’ op de foto gezet door
een bewoner even voor half vier in
de middag. De man sprak Engels
en reed in een blauwe bestelwagen met ladders op het dak en een
Iers kenteken. Toen de man zag dat
hij op de foto werd gezet, is hij direct in de wagen gestapt en ging er
als een speer vandoor. De fotograaf
moest snel opzij springen. De politie
is direct een zoekactie gestart in de
omgeving, maar de man(nen) waren
reeds gevlogen. De districtrecherche doet verder onderzoek.
De politie doet nogmaals een oproep. Wimpel het af, ga niet in zee
met deze heren. Het kost alleen
maar geld!

Ambtelijke samenwerking
in commissievergadering
Aalsmeer - Over de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten
Aalsmeer en Amstelveen wordt vanavond, donderdag 11 mei, gesproken. Zowel een financiële als een
bestuurlijke evaluatie is door een
extern bureau opgesteld. Het is het
eerste onderwerp dat na het vaststellen van de agenda aan de orde
komt in de openbare vergadering
van de commissie Maatschappij en
Bestuur. Voorgesteld wordt verder

een adviesraad Sociaal Domein in te
stellen en de financiële stukken van
de Veiligheidsregio en de Jaarrekening van de gemeente worden gepresenteerd. De vergadering wordt
besloten met een vragenkwartier.
Inwoners die geïnteresseerd zijn
worden uitgenodigd op de publieke
tribune plaats te nemen of thuis te
luisteren via livestream. De aanvang
is 20.00 uur en voorzitter is Wilma
Alink-Scheltema van PACT.

Van links naar rechts: Wethouder Verkeer Robbert-Jan van Duijn, een campagnemedewerker van Veilig Verkeer Nederland, een bezoeker van de markt
en Cor Maas, medewerker verkeer van gemeente Aalsmeer.

Wethouder naar de markt
voor campagne ‘snelheid’
Aalsmeer - Iedereen doet het weleens: net iets harder rijden dan toegestaan. Soms bewust, in een poging verloren minuten in te halen.
En soms onbewust, omdat gedachten afdwalen en er even niet opgelet wordt. Wat de reden ook is, (iets)
te hard rijden is altijd heel gevaarlijk. Wethouder Verkeer RobbertJan van Duijn ging op dinsdag 9 mei
in gesprek met bezoekers van de
markt op het Praamplein over snel
rijden. Ook deelde hij hier muntjes
over de campagne 30/50 kilometer. Wethouder Verkeer Robbert-Jan
van Duijn: “Je weet nooit wat je tegenkomt in het verkeer. Zeker in de
bebouwde kom, waar je regelmatig
in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt, moet je niet te hard rijden. Hier krijg je vaak te maken met
kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers.
Die niet beschermd zijn door airbags en gordels. Zij zijn degenen
die het grootste gevaar lopen om
ernstig gewond te raken. Of nog erger. Dus pas uw snelheid aan voor
als u onverwacht moet remmen.”
De campagne ‘Snelheid 30 en 50 kilometer binnen de bebouwde kom’
moet bijdragen aan het verminderen van het aantal automobilisten dat te hard rijdt binnen de bebouwde kom, met name op 30 en
50 kilometer-wegen. De campagne richt zich op automobilisten die
de wet licht overtreden en maximaal
10 tot 15 kilometer per uur te hard

rijden. Omdat ze haast hebben, met
het verkeer meegaan of gewoon ongemerkt harder rijden dan eigenlijk
mag. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar het verhoogt de kans op een ongeluk met
letsel of dodelijke afloop aanzienlijk.
Opmerkelijke feiten
- Bij ongeveer één op de drie dodelijke
verkeersongelukken
speelt te hoge snelheid een
doorslaggevende rol.
- Als iedereen zich aan de snelheidslimiet houdt, zou Nederland
25 tot 30% minder letselslachtoffers hebben.
- Snelheidsovertredingen tot 10 à
15 kilometer per uur boven de
limieten van 30 en 50 kilometer per uur kosten binnen de bebouwde kom jaarlijks circa tien
voetgangers en fietsers het leven. Zo’n 200 mensen worden
zwaargewond in het ziekenhuis
opgenomen.
- Bij regenachtig weer is de remweg nóg een stuk langer. Hou
daar dus rekening mee.
- Een botsing met 50 kilometer per
uur staat gelijk aan een val van
drie verdiepingen van een flatgebouw.
Wilt u meer informatie over deze
campagne, uw remweg of meer informatie over de boetes voor te hard
rijden binnen de bebouwde kom.
Kijk dan op: http://www.nederlandveilig.nl/houjeaandesnelheidslimiet/
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kinder- en jeugd
Voor eerste maal verkiezing

Jassen uit op Boerenvreugd

‘Let’s Go’ op zoek naar
superjuf en supermeester
Aalsmeer - Het programma ‘Let’s
Go’ op Radio Aalsmeer organiseert dit jaar voor het eerst de superjuf en supermeester verkiezing!
Het kan natuurlijk wel gezellig zijn
in de klas met al je groepsgenootjes, maar misschien maakt jouw juf
of meester je schooldag juist tot een
feest. Maar wat maakt een juf of
meester eigenlijk tot superjuf of supermeester? Misschien moeten ze
wel streng zijn of juist helemaal niet,
of moeten ze juist veel grapjes maken? Ze weten welke muziek helemaal hot is of ze spelen mee op het
schoolplein. Helpen ze je als je onzeker voelt? Weet de juf welke spelers
er in het Nederlands elftal staan?
En kent de meester alle nummers
van Justin Bieber? Jij bepaalt of jij
een superjuf of supermeester hebt!
Je kunt jouw juf of meester dan bij

Kim Maarse van ‘Let’s Go’ nomineren, je laat haar dus weten waarom
jij vindt dat jouw juf of meester de titel verdient! Dat kun je alleen doen
of samen met je klas. Laat het op
een leuke en originele manier weten, maar hou het natuurlijk wel nog
even geheim voor je juf of meester.
Je kunt het mailen naar letsgo@radioaalsmeer.nl, maar langsbrengen
tijdens een uitzending van ‘Let’s Go’
kan natuurlijk ook. Aanmelden kan
tot en met 31 mei. De winnende superjuf en super meester worden natuurlijk goed in het zonnetje gezet
en daar mogen jij en je klas bij zijn!
Radio Aalsmeer is te beluisteren via
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de
kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via de website www.radioaalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer
ook op Twitter en Facebook.

Samen met Binding en Cultuurpunt

Kinderburgemeester Sophie
organiseert cultuurmarkt
Aalsmeer - Kinderburgemeester
Sophie van Raaphorst organiseert
op woensdag 7 juni van 14.00 tot
17.30 uur samen met het Cultuurpunt en De Binding een cultuurmarkt. Voor dit evenement wordt
gezocht naar volwassenen die samen met hun kinderen hapjes uit
hun eigen cultuur willen maken. Families uit maximaal zes verschillende culturen, bijvoorbeeld Spanje,
Syrië, Marokko, Engeland of Polen,

worden gevraagd zich aan te melden. Iedereen is welkkom. Het doel
van de middag is om gezelligheid te
beleven, nieuwe mensen te ontmoeten en andere culturen beter te leren kennen.
Voor kraampjes en tafels wordt gezorgd. Er is geld beschikbaar om de
ingrediënten voor de hapjes te kopen. Opgeven kan door een mail te
sturen naar inge@de binding.nl of
door te bellen naar 06-13989307.

Feest op Bevrijdingsdag op
basisschool Samen Een
Tweede thema KC Triade

Bloemencorso herleeft op
Wegwijzer en Hoeksteen
Aalsmeer - Afgelopen maandag 8
mei startte de kinderen van De Stek,
De Hoeksteen en De Wegwijzer
van het toekomstig IKC Triade aan
hun tweede thema vanuit de aanpak van De Noordwijkse Methode:
Aalsmeer.
De Noordwijkse Methode werkt via
ateliers aan de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen en benadert het onderwijs vanuit het werken aan talenten. Daarbij gaat het
om de talenten van de kinderen,
maar ook die van de leerkrachten.
Een bloemencorso, een oude tra-

ditie uit Aalsmeer, was de start van
dit thema. Elke organisatie van het
nieuwe IKC benaderde dit op de eigen manier. Zo fietsten de kinderen
van De Wegwijzer een route door
de Hornmeer en maakten de kleuters van De Hoeksteen een rondje rond de school. De kinderen van
De Stek maakten een mooie bloemen opstelling. In de komende weken wordt Aalsmeer verkend vanuit allerlei aspecten: geschiedenis,
kunst, bloemen, water en meer Kijk
voor meer informatie over het IKC
op www.ikctriade.nl.

Aalsmeer - Voor leerlingen van
OBS Samen Een was vrijdag 5 mei
een ‘gewone’ schooldag. Bevrijdingsdag is daarom met elkaar gevierd met leuke activiteiten! Er waren allerlei oud-Hollandse spelletjes
te doen, zowel binnen als buiten. De
spelletjes varieerden van koek happen, steppenrace, ballen gooien,
was ophangen, fles voetbal, zak lopen tot ballonnenrace. In groepjes
gingen de kinderen langs alle spelletjes en een speciale rol was daarbij voor groep 8 geregeld. Zij waren de begeleiders bij alle spellen.
Dit werd heel enthousiast door deze jongens en meiden gedaan en
dat maakte het heel gezellig! Ook
een traktatie was verzorgd en de limonade stond klaar. Het was een
feestje om op bevrijdingsdag toch
op school te zijn!

Kom op de fiets!
Er wordt natuurlijk gehoopt op mooi
weer en dat het net zo’n succes
wordt als voorgaande jaren. Familie, vrienden en buren van alle kids
zijn van harte welkom op het sportcomplex bij FC Aalsmeer in de Beethovenlaan om iedereen aan te komen aanmoedigen. Op de site van
FC Aalsmeer is alle informatie over
het toernooi te vinden. Vanwege de
grote verkeer toestroom zal er in samenwerking met de gemeente worden gekeken naar een optimale verkeersituatie. Vanwege de beperkte
parkeervoorziening aan de Beethovenlaan wordt gevraagd om zoveel
mogelijk op de fiets te komen, dit in
het belang van alle kinderen en bezoekers.
Het FC Aalsmeer schoolvoetbalcomité wenst alle deelnemers alvast
een goede voorbereiding en een
sportief toernooi.

‘Monsterlijk
mooi’ in APT
Amstelveen - ‘Monsterlijk Mooi’
wordt gespeeld in het decor van de
afdeling gevonden voorwerpen op
een station vol met koffers, tassen
en vergeten paraplu’s. Uit de koffers
komen de poppen, decors en alles wat verder nog nodig is voor dit
verhaal. Zo ook de familie Monster,
waar net vier snoezige baby’s, nou

het volgende evenement, namelijk
een Hondendag.
Vrijwilligers gezocht
De kinderboerderij is overigens op
zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om op
Boerenvreugd diensten te komen
draaien. Met name wordt hulp gezocht voor de weekenden. Er worden beheerders gezocht voor de zaterdag en zondag, mensen die willen helpen in het winkeltje en helpende handen voor het verzorgen
van de dieren. Ervaring is niet vereist, de vrijwilligers worden ingewerkt. Een keer in de drie tot zes
weken tijd om ongeveer vier uurtjes het boerderijteam te versterken? Ga eens langs en kennis maken. Voor vragen kan een mail gestuurd worden naar vrijwilligers@
boerenvreugd.nl.

Kinderburgemeester Sophie:

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 3 mei organiseerde kinderburgemeester Sophie van Raaphorst
in samenwerking met Cultuurpunt
Aalsmeer en De Binding een high
tea voor ouderen. De high tea werd
verzorgd door Sophie en zes andere
kinderen. Voorafgaand aan de high
tea hebben zij samen een flinke tijd
in de keuken gestaan om lekkere
hapjes te maken en om 15.00 uur
was het dan zo ver: de groep ouderen kwam binnen. Het werd een heel
gezellige middag. Eén van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van kinderburgemeester Sophie
is het helpen van ouderen, bijvoorbeeld door het verzorgen van een
gezellige middag. Een high tea, gecombineerd met creatief bezig zijn,
leek haar erg leuk. Samen met Mick,
Storm, Merel, Fleur, Sofie en Jasmijn ging zij daarom woensdagmiddag voor vijftien ouderen, de oudste
deelneemster was 99 jaar, aan de
slag met hapjes. Onder andere scones, sandwiches, wraps, boterkoek
en bonbons stonden op tafel. Onder
het genot van de heerlijke hapjes
was het niet alleen een gezellig samenzijn, maar er werd ook nog flink

Schoolvoetbaltoernooi met
meer dan 1800 deelnemers
zig. Van maandagavond tot en met
donderdagavond zullen de poulewedstrijden plaatsvinden en op vrijdag natuurlijk de finalerondes. Traditioneel is er op woensdagmiddag
het toernooi voor de groepen 3 en 4
en dat zal voor veel kinderen de eerste stappen op het voetbalveld zijn.

Aalsmeer - Afgelopen zondag 7
mei was het een drukte van jewelste
op kinderboerderij Boerenvreugd.
Daar vond het jaarlijkse schaapscheren plaats. In de grote tent op
het plein van de boerderij werden
de schapen geschoren en was er
veel informatie over het scheren, de
wol en de schapen zelf. Bovendien
werd de wol (en wat veel!) meteen
gesponnen op het spinnewiel en
was er ruimte voor knutselen met
het schapen-doeblad.
In het frisse voorjaarszonnetje werden de geschoren dieren weer losgelaten tussen hun soortgenoten.
Voorlopig is in de stolp nog een infohoek ingericht om alle feitjes en
weetjes over schapen nog eens
na te kijken. En bovendien is op
de website www.boerenvreugd.nl
een fotoreportage te zien van het
schaapscheren. Op zondag 2 juli is

“High tea voor ouderen
was super leuk”

Van maandag 15 tot en met vrijdag 19 mei

Aalsmeer - Het is weer de beurt
aan FC Aalsmeer om het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi te organiseren. Afgelopen zomer was het toernooi bij RKDES in Kudelstaart en in
de derde week van mei zal het jaarlijks grootste scholentoernooi worden gehouden bij FC Aalsmeer.
Op maandag 15 tot en met vrijdag 19 mei zal het een drukte van
jewelste zijn op het nieuwe complex aan de Beethovenlaan. Begin
maart zijn de scholen aangeschreven en de inschrijftermijn voor de
teams is inmiddels gesloten. Bij het
samenstellen van de teams dient er
niet te worden geselecteerd op de
kwaliteit van de spelers, want het is
niet leuk als wordt gespeeld tegen
teams met uitsluitend selectiespelers van een voetbalclub. Het toernooi is het leukst als goede en minder goede voetballers bij elkaar in
één team spelen.
Het bestuur van FC Aalsmeer kan
alvast melden dat er een record
aantal deelnemers mee doen aan
dit voetbaltoernooi. In totaal zullen er meer dan 1800 kinderen en
221 teams deelnemen. Dat vereist natuurlijk een goede organisatie en het schoolvoetbalcomité van
FC Aalsmeer is hier volop mee be-

krant

getekend tijdens een door Cultuurpunt Aalsmeer georganiseerde creatieve activiteit. Onder leiding van
kunstenares Karin Borgman tekenden de kinderen een portret van de
ouderen en vice versa. De resultaten waren erg mooi en zeer divers.
Aan het einde van de middag, toen
iedereen was uitgegeten en uitgetekend, pakte Sophie de microfoon
erbij en nam van het moment gebruik om iedereen te bedanken voor
de gezellige middag. Want dat was
het. Zowel voor de ouderen als voor
de kinderen. Eén dame zei geëmotioneerd bij het naar huis rijden van
haar rolstoel: “Ik heb een hele leuke middag gehad. Dat er nog zulke
lieve kinderen bestaan!” Mooier kon
de middag niet worden afgesloten.
Het was een groot succes en voor
herhaling vatbaar!
Sophie: “Het was echt super leuk.
Iedereen vond het gezellig. Ik hoop
dat scholen dit ook gaan doen. Het
is leuk voor de ouderen, maar ook
voor de kinderen. Ik heb een topmiddag gehad. Ik wil Lennard van
het Cultuurpunt en Inge van De Binding en de gemeente bedanken
voor het organiseren.”

Thema ‘Later als ik groot ben’

Al ingeschreven voor de
Juniorpramenrace?
Aalsmeer - De organisatie van de
Juniorpramenrace is overdonderd
door de vele aanmeldingen dit jaar.
Momenteel word er druk geteld, gepuzzeld en de ligplaatsen op het
Stokkeland ingedeeld om alle deelnemers de beste startplaats te kunnen bieden. Zaterdag 17 juni is om
13.00 uur de start van de Juniorpramenrace bij het Stokkeland in het
Centrum. Het thema dit jaar is ‘Later als ik groot ben’. Er zullen weer
vele feestende juniorpramen aan de
start verschijnen, allen strijdend om
die felbegeerde eerste plaats met
eeuwige roem.
Maar voordat het zover is zal op
zaterdag 10 juni om 15.00 uur de
sportdag plaatsvinden bij the Beach
aan de Oosteinderweg. Hier gaan
alle deelnemende teams strijden in
een geweldig spel voor het beste
startnummer van de Juniorpramen-

race en de Jan Stenhuis Bokaal. Inschrijven met je eigen team kan nog
steeds! De inschrijving sluit op 31
mei om 23.32uur. Vanwege de ligplaatsen op het Stokkeland en de
toenemende enthousiasme van de
Aalsmeerse junioren is er een maximum gesteld aan deelnemende pramen van 40 stuks! Wees er dus snel
bij, want helaas vol is vol. Het ziet er
in ieder geval naar uit dat het op 17
juni een gezellig drukke Juniorpramenracedag gaat worden. Heeft je
vader of moeder, opa of oma, buurman of buurvrouw een praam met
Penta. En wil je met je eigen team
meedoen met dit supersportieve gezellige evenement? Meld je dan nu
snel aan! Inschrijven kan door het
inschrijfformulier te downloaden op
de website of door een email te sturen naar esther-juniorpramenrace@
hotmail.com

snoezige, zeg maar gerust monster
baby’s zijn geboren. Iedereen probeert elkaar in al die drukte te slim
af te zijn. Het valt eigenlijk nog helemaal niet mee om ‘je monstertje
te staan.’ Poppentheater Fatsnerran is een reizend gezelschap, dat
al 40 jaar jeugdproducties maakt
met hand- en stokpoppen! Hun
uitgangspunt is de belevingswereld van het kind. Humor speelt altijd een grote rol en bijzonder veel

zorg wordt besteed aan de vormgeving van hun decor en poppen.
‘Monsterlijk Mooi’ is een voorstelling voor iedereen vanaf 3 jaar, losjes gebaseerd op het sprookje van
het lelijke Eendje van Hans Christiaan Andersen en te zien in het Amstelveens Poppentheater (APT) op
zondag 14 mei om 14.30 uur. Reserveren kan via 020-6450439; info@
amstelveenspoppentheater.nl of via
www.amstelveenspoppentheater.nl

Workshop origami voor
kinderen in bibliotheek
Amstelland - In Japan doen ze het
al meer dan honderd jaar en noemen het Origami. Van een vierkant
blaadje papier - welke kleur dan ook
- de mooiste vormen vouwen. Kleine kunstwerkjes van papier worden
dat. In bibliotheek Stadsplein kan je
onder deskundige begeleiding van
de Japan Women’s Club aanschuiven bij de feestelijke Origami Workshop. Het thema is dit keer ‘Cartoons’. Ouders mogen een half uurtje even iets voor zichzelf doen met
een kopje koffie of een tijdschrift in
een hoekje van de bieb, terwijl de
kinderen iets moois met deze Japanse papierkunst maken. Als het
kunstwerk af is staat er limonade en
een kleine, Japanse, verrassing voor
de makers klaar. De origami workshop is op zondag 14 mei van 13.30
tot 16.30 uur in bibliotheek Amstel-

veen Stadsplein en is voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Toegang gratis, reserveren niet nodig.
De laatste inloop is om 16.00 uur.
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Voetbalcompetitie jeugd

Atletiek, eerste competitiewedstrijd

Mooie prestaties junioren
AVA in Amsterdam
Aalsmeer - Op zaterdag 6 mei
mochten de CD-junioren van AVA
zich voor hun eerste competitiewedstrijd melden in het Olympisch
Stadion in Amsterdam. Het weer
was prachtig en de locatie uniek.
Het beloofde dus een mooie dag te
worden. Dit jaar was AVA met drie
teams, wat één team meer is dan
vorig jaar. Met de ervaring van vorig
jaar is er weer gericht getraind met
als doel dat iedereen zichzelf kon
verbeteren op zijn/haar eigen onderdeel. Dit heeft geleid tot uitstekende klasseringen van alle teams.
D-meisjes
Dit jaar heeft AVA voor zowel de
D-meisjes als C-meisjes een apart
team. Bij de D-meisjes deden Gwen
Alewijnse, Carlijn Bijnsdorp, Roanna Geleijn, Lisa Kraan en Noelle Vos
mee. Voor de meesten was het de
eerste keer, maar er werden geen
fouten gemaakt. Ook niet bij de estafette, die altijd weer spannend is.
Opvallend waren de snelle sprint
van Noelle en de uitstekende 1000
m van Roanna en Gwen. Uiteindelijk staan zij vijfde, wat een mooie
uitgangspositie is voor de volgende
wedstrijd.

Carlijn Bijnsdorp bij het speerwerpen.

C-meisjes
De meeste C-meisjes hebben vorig
jaar al meegedaan en dus al de nodige ervaring opgedaan. AVA kwam
echter nog één meisje tekort. Gelukkig deed Tara Ozinga op de valreep mee en dat terwijl ze nog maar
net lid is. Het team werd compleet
gemaakt met Micky Bek, Sietske de
Bruin, Julia Hoekstra en Lotte Zethof. Ook hier ging de estafette prima. Verder werden er verscheide-

den nog drie honkslagen en vijf
punten binnen te lopen. Ban Topa
zette de eindsprint in, maar kwam
niet verder dan 3 punten, waarmee
de einduitslag op 13-6 kwam en
Thamen de eerste winstpunten behaalde.
Softbal pupillen
Ondertussen stonden de softbal
pupillen van Thamen (leeftijd 8 tot
en met 12 jaar) te spelen in Hoofddorp tegen de Pioniers. Het werd
een mooie wedstrijd die redelijk gelijk opging. Er waren goeie honkslagen, mooie veldacties en er waren
vangballen, maar ook de tegenpartij
was goed op dreef. Helaas mocht de
homerun van Brunhilde niet meer
helpen voor de winst, maar mooi
was die wel. Het werd een 19-14
overwinning voor Hoofddorp. Ook
een keer meetrainen? Stuur een email: nieuweleden@thamen.info.

Voetbal jeugd

SCW JO10-1 kampioen
na 4-1 winst op NFC
Rijsenhout - Onder begeleiding
van John, Patrick, Arthur en Ed én

Jeugdschaken

Luuk kampioen bij AAS
Aalsmeer - Luuk Valkering is met
vijf punten voorsprong winnaar geworden van de AAS Jeugdcompetitie. Maar wat een spannende laatste
ronde! In hun wedloop om de derde plaats stegen Christiaan en Jasper tot grote hoogten. Met nauwkeurig spel kwam Christiaan steeds
beter te staan en zette tenslotte Willem mat. Ondertussen stond Jasper
in een moeilijk eindspel 1 pion voor,
maar Luuk vocht terug. In een op en
neergaande strijd overzag Luuk een
schaakje van Jasper dat een stuk
kostte. Jasper rook bloed en liet de
partij niet meer glippen. Hierdoor
zijn Jasper en Christiaan beiden
derde geworden en zal opperrekenmeester Henk Noordhoek overuren moeten maken om uit te rekenen wie de derde beker heeft gewonnen. Robert verloor van Koenraad, die een knappe opmars maakte, maar te laat in het seizoen begon
om in de top mee te draaien, maar
belooft veel goed voor komend seizoen. Robert werd desondanks vijf-

de. Stijn stond zo goed tegen Sam,
maar werd te enthousiast en gaf zijn
dame weg. Hierdoor wist Sam toch
nog te winnen. Ryan en Simon (4
jaar) speelden remise doordat Ryan
Simon per ongeluk pat zette. Flora
en Kevin benaderen de grootmeestertitel op een alternatieve wijze, namelijk door van te voren remise af
te spreken. Dat doen grootmeesters
ook wel eens, maar dan moet je wel
eerst grootmeester worden! Rune
was tenslotte uitgeloot.
Deze vrijdag 12 mei is er geen les,
want AAS 2 heeft een beslissende
wedstrijd tegen degradatie en heeft
de gehele jeugdcommissie ingezet
om het tij te keren.
Daarna zijn er op 19 mei examens
en op 26 mei is de laatste avond van
het seizoen en wordt het dertig jarig bestaan van AAS gevierd met de
jeugdschakers. Wat er op het programma zal staan, wordt nog bedacht. Flora stemde voor koekhappen!
Door Ben de Leur

Kudelstaart - Zaterdag 6 mei was
eindelijk de kampioenswedstrijd van
de tijgers van RKDES O9-1. Speciaal voor deze wedstrijd had RKDES een plekje gereserveerd op het
hoofdveld, zodat het massaal toegestroomde publiek ruim plaats had
om deze historische wedstrijd te bekijken. Dicht op het veld stonden alle papa’s en mama’s, broertjes, zussen, opa’s, oma’s, ooms en tantes en
vriendjes en vriendinnetjes, zodat ze
de jongens van de O9-1 goed konden aanmoedigen. Al vanaf de eerste dag hebben de jongens van de
O9-1 laten zien wie de baas is in de
poule en tot nu toe waren alle wedstrijden gewonnen. Vooral de wedstrijden tegen directe concurrent
Roda O9-2 waren echte wedstrijden waarbij DES drie keer aan het
langste eind trok. Omdat Ouderkerk
twee weken geleden ook verrassend
verloor, hadden de mannen genoeg
aan één punt. Echter, RKDES O9-1
zou er alles aan doen om de kampioenswedstrijd te winnen en het talrijke publiek laten zien hoe goed ze
konden voetballen. Nou, dat heeft
tegenstander Amstelveen geweten.
Vanaf het eerste fluitsignaal waren
alle kampioenszenuwen verdwenen en kozen de jongens volop de
aanval. Amstelveen kwam maar niet
onder de druk vandaan, wat al snel
leidde tot de bevrijdende eerste treffer van RKDES. Als snel volgde de

tweede treffer, en omdat de verdediging direct ingreep bij de spaarzame pogingen tot aanvallen van
Amstelveen, bleef de druk op het
doel van Amstelveen onverminderd
groot. De jongens waren nu echt los
en besloten het publiek, en zichzelf
uiteraard, te trakteren op een geweldige pot voetbal. Pas bij de rust
kreeg Amstelveen een beetje adem,
en met de ruststand van 6-0 werd
de limonade gretig naar binnen gewerkt.
De tweede helft hetzelfde beeld en
RKDES ging maar door met scoren.
Vlak voor tijd werd de 11-0 gemaakt
en als Amstelveen niet zo’n goede
keeper had gehad was de score nog
veel hoger uitgevallen. Uiteindelijk
floot de scheidsrechter af en kon
het grote feest beginnen! De speciale kampioen t-shirts en bekers
werden uitgereikt en met het ontkurken van de champagne was het
feest compleet! Er werden meerdere ererondes gelopen en in de kantine klonk luid het ‘We are the champions’. Na de vele felicitaties was het
tijd voor patat en AA drink, en werd
een fantastische voetbaldag afgesloten. RKDES O9-1 moet nog twee
wedstrijden voetballen, en ze gaan
er alles aan doen ook deze wedstrijden te winnen. De kampioenen zijn:
Jelle, Denley, Jano, Thijn, Mika, Niel ,
Seth, Niels, Thije . Geweldig gedaan
mannen !

Veel persoonlijke records
voor zwemmers Oceanus

Eerste winst voor junioren
van Thamen softbal
De Kwakel - De softbal junioren
van Thamen kregen afgelopen zondag koploper Ban Topa Future Stars
op bezoek. Tot op heden heeft het
junioren team het nog erg lastig
gehad in de competitie. Dat wisten de meiden aan het begin van
het seizoen, daar er maar vier meiden werkelijk in deze leeftijdscategorie (16 en ouder) horen te spelen.
De overige hadden ook dit seizoen
nog gewoon in de aspiranten (13
tot en met 15 jaar) categorie mogen uitkomen. Echter met plezier en
hard werken kom je een heel eind,
dat bleek zondag maar weer eens.
In de eerst inning kwam Ban Topa
voor op 0-3 door mooie honkslagen,
maar de Thamen meiden wisten terug te komen. In de tweede inning
hielden de meiden het dicht en wisten ze aan slag een voorsprong te
pakken van 8-3. In de laatste slagbeurt van Thamen sloegen de mei-

Tijgers DES O9-1 kampioen!

ne persoonlijke records gebroken
en zette Lotte uiteindelijk een mooie
2.31.80 neer op de 800 meter. Alles
bij elkaar opgeteld staan de meisjes nu vierde.
Jongens
Bij de jongens heeft AVA weer een
gecombineerd CD-team. Dit betekent dat de jongens gemiddeld een
stukje jonger zijn dan de concurrentie. Kiran Biesheuvel, Milan Biesheuvel, Zeger Haspels, Graeme ’t
Hoen, Max Olthof, Finn Rademaker
en Daniel Winkels waren hier echter
niet heel erg van onder de indruk en
zijn geëindigd op de derde plaats.
Een prachtige klassering! Alle jongens hebben uitstekend gepresteerd, waarbij de 2.12.92 van Milan op de 800 meter en 1.60 meter
bij het hoogspringen door Max extra opvielen. Over drie weken is de
tweede wedstrijd waar de atleetjes
vol vertrouwen naartoe gaan werken met misschien nog wel een betere klassering.

krant

natuurlijk alle ouders is iets moois
ontstaan bij JO10 (jongens onder

Aalsmeer - Het laatste deel van het
Minioren/Junioren zit erop en wat
is er fenomenaal goed gezwommen
door de jongens en meiden Oceanus die deze middag aan de start
zijn verschenen, menig tijd is verbeterd. De middag begon met de 100
meter wisselslag. Jort Kemp had
er zin in en hij denderde door het
water heen en kwam uiterst tevreden met een 1.25,12 terug. Michael
Masseurs had er zin in en was wel
heel snel van het startblok vertrokken. Te snel, een diskwalificatie. De
junioren meiden deden gezellig mee
op dezelfde afstand waarbij in serie 4 Madelief Blesgraaf, Nina Bellaart, Ebba Vonk en Danique Pannekoek een race lieten zien waarbij de Oceanus meiden lekker gewaagd waren aan elkaar. De meiden tilden elkaar naar een hoger niveau, wat vier prachtige persoonlijke records betekende. Chloe van
Parera, Romee Veldt en Rachelle de
Meij lieten van zich spreken in de
andere series met hetzelfde resultaat. Kyann Elbaz scherpte zijn 200
meter wisselslag tijd aan met maar
liefst negen seconden. Charlotte Bentveld debuteerde op deze afstand en zwom een behouden maar
stabiele race. Helaas wisselde Pippi Achterberg verkeerd van rug naar
school en ook Sophie Reurings vergat bij de school met twee handen
aan te tikken en dat betekende helaas een diskwalificatie. Robert Lima
Vermeulen zwom een technisch super netjes uitgevoerde race, alleen
de power werd gemist. Jayden v/d
Bijl deelde zijn race verkeerd in en
Loek Boerlage die weer op de weg
omhoog zit van herstel wist zijn tijd
naar een 2.35,64 te veranderen op
de 200 meter vrije slag.
Phaedra Molenwijk was het enige
minioren 5 meisje maar liet zien wie
ze is en hopsa 13 seconde eraf! De
100 meter wisselslag was voor Sebastiaan Stassen en Thijmen v/d
Vliet niet succesvol. De heren hadden hun handen vol aan de vlinderslag. Stijn Kleijn zat nipt boven zijn
inschrijftijd. De vier minioren golden girls die gingen los op de wisselslag vooral bij Hannah Fokkema
en Elise Schipper had het trainingskamp waar ze bij aanwezig waren geweest zijn vruchten afgeworpen, Verena Timmer en Lente Ach-

terberg haalden beide ook vele secondes ervan af. Liam Breebaart
had de flow lekker te pakken en zag
zijn vrijeslag tijd met twee seconde
bijgesteld worden naar 2.35,53. De
meiden Ebba en Chloe zagen de secondes als sneeuw voor de zon verdwijnen na hun race, Rachelle en
Naomi Visser, beiden herstellende
van nare blessures, kwamen voor
het eerst sinds weken aan de start
en ze lieten mooie dingen zien. Pippi en Sophie revancheerden hun teleurstelling van de eerste afstand
en knalde full speed door het water heen en dat lieten de eindtijden
ook wel zien na vier banen vrije slag.
Phaedra schoot als een knipmes
door het water heen en 1.55,54 werd
1.48,79. Bij de 50 meter rugslag namen Stijn, Sebastiaan, Hannah, Verena, Lente en Elise de persoonlijke
records voor hun rekening. Liam en
Michael deden niet onder voor elkaar bij de 50 meter schoolslag. Ze
wilden van elkaar winnen en alles
maar dan ook alles werd uit de kast
gehaald, het voordeel viel nipt uit
voor Liam in 41.29. De meiden Nina
en Danique lieten een zelfde soort
spannende race zien waarbij Nina
met 48,14 net even sneller was. Romee had haar handen vol aan Madelief en Naomi zag vol verbazing
haar schoolslagtijd naar 40,92 gaan
en dat met zere knieën.
Het zit erop, alle rondes zijn gezwommen, voor de junioren en ouderen staan er nog twee weekenden Zomerkring op het programma
en voor de Minioren de finales in juni en voor de allersnelsten van Nederland nog de jaargangfinales.

10 jaar) van voetbalclub SCW Rijsenhout. De talentjes Arne, Bjarne, Dylan, Jasper, Jeffrey, Jim, Max,
Jari en Morris werden ingedeeld in
de tweede klasse. Het werden twee
spannende competities met gerenommeerde tegenstanders. De
voorjaarscompetitie werd afgesloten als keurige middenmoter. Het
harde werken in de voorjaarscompetitie moest dus eigenlijk worden

beloond in de najaarscompetitie.
Het werd een kraker van een competitie waarbij er een sportieve strijd
ontstond om de eerste plaats tussen
SCW en Legmeervogels.

Pippi en Lente Achterberg.

De laatste competitiewedstrijd werd
gespeeld op 6 mei. Het aantal punten tussen SCW en Legmeervogels was gelijk, maar het doelsaldo van SCW was iets beter. SCW

Meisjes net iets beter dan de jongens

Schoolatletiek: Weer meeste
medailles voor Jozefschool
Aalsmeer - Na een zeer geslaagde
schoolatletiekdag, een aantal weken geleden, werd afgelopen donderdag 4 mei de prijs uitgereikt voor
de meest succesvolle school op deze dag !
De Jozefschool is er ook dit jaar
weer in geslaagd dit huzarenstukje
te herhalen. Op diverse onderdelen
werden mooie resultaten neerge-

zet. De meisjes van de Jozefschool
deden het uiteindelijk net iets beter
dan de jongens en wisten de meeste medailles te behalen!
Ook dit jaar was er door de organisatie weer een mooie beker beschikbaar gesteld en deze is afgelopen donderdag uitgereikt in het bijzijn van de leerlingen van groep 3
en gymnastieklerares Anneke Nap.

Open dag bij Hockeyclub
Amstelland - Op vrijdag 12 mei
houdt Hockeyclub Amstelveen een
open dag. Van 16.30 tot 17.45 uur is
er een trainingsprogramma voor kinderen van 6 tot en met 9 jaar en van
17.45 tot 19.00 uur is de kennismaking voor kinderen van 10 tot en met
12 jaar. Op deze open dag kunnen de
kinderen ervaren hoe leuk deze teamsport is. Er zijn jeugdcommissie leden
aanwezig die kunnen vertellen over
de sport en over de club. Aanmelden voor de Open Dagen bij hockey-

club Amstelveen is niet nodig. Deelname is gratis en het enige dat je mee
moet nemen is sportkleding en sportschoenen (en eventueel scheenbeschermers en een bitje). Na afloop is
er wat te drinken voor alle kinderen
in het clubhuis. Als je het leuk vindt
kun je nog vier keer op proef mee
trainen of je kunt gewoon lid worden
en komen hockeyen bij hockeyclub
Amstelveen. Voor meer informatie
kan een mail gestuurd worden naar:
jeugd@mhc-amstelveen.nl

moest tegen het altijd gevaarlijke
NFC en Legmeervogels tegen Pancratius. Die week ervoor werd nog
een tandje scherper getraind. Het
werd een zeer spannende wedstrijd
waarbij het lang 1-1 stond. Uiteindelijk, door goed combinatiespel,
scoorde SCW de 2-1, 3-1 en zelfs
nog de 4 -1! Hiermee werd NFC
verslagen. De ontlading was enorm!
Legmeervogels had ook gewonnen,

maar hadden niet genoeg doelpunten gescoord om Rijsenhout in het
klassement voorbij te gaan. Het was
officieel, na drie jaar hard werken
en veel plezier met elkaar nu kampioen! De ouders, vele opgetrommelde familie en de zeer betrokken
coaches en trainers vierden mee. En
nu? Aftrainen, uitrusten en op naar
de nieuwe uitdagingen van het volgende seizoen.
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Met veel medailles huiswaarts

Wielrennen

Aalsmeer - Op 29 april hebben drie
twirlsters van SV Omnia deelgenomen aan de twirlwedstrijd in Schiedam. Eerst was het onderdeel 1-baton aan de beurt. Met tien deelnemers was de concurrentie hoog. Demi behaalde hier de tweede plaats,
Rianne de derde en Mayke eindigde
op de zevende plaats. Voor het volgende onderdeel 2-baton behaalde Demi de eerste plaats en Mayke de vierde plaats. Daarna was het
de beurt aan het Dance duo Rianne en Mayke. Hiervoor werd een
mooie eerste plaats behaald. De
drie deelnemers tezamen stonden
vervolgens voor de tweede keer tijdens een wedstrijd met het onder-

Amstelveen - De eigen wielerronde van Amstelveen is voor de organiserende wielervereniging WTC De
Amstel goed verlopen. In drie van de
vier verreden wedstrijden stonden
er zelfs twee renners van de eigen
club op het podium. Daarnaast was
het fraai koersweer en waren er attractieve wedstrijden. In de noodgedwongen op het trainingsparcours
van De Amstel verreden wedstrijden
buitten de Amstelrenners hun thuisvoordeel optimaal uit. Amstelvener
Enzo Leijnse was de topfavoriet en
maakte die rol helemaal waar. Hij
nam een ronde voorsprong en later met ploeggenoot Wieger Göbel nog eentje. Zo stonden er twee
Amstelveners op het hoogste podium: Leijnse 1, Göbel 2. Clubgenoten Jip de Moor (8e) en Tijmen van
der Pijl (10e) reden ook in de top10. In de categorie Masters 40+
grepen de mannen van De Amstel
net naast de zege. In de vroeg ontstane kopgroep van 5 zaten drie eigen renners. Toch wisten Hamish
Morrin (2e) en Serge van der Putten
(3e) net niet de winst te pakken. Die
was voor Woerdenaar Remco Straver. Caspar Hermans zat ook in de
kopgroep, maar kwam vlak voor de
finish ongelukkig ten val. In het peloton werd Edwin Commandeur 7e
en Jan Buisman 11e. Na de Masters
ging een mooie groep Dames van

Thuisrijders sterk in eigen
Ronde van Amstelveen

Succes voor twirlsters
Demi, Mayke en Rianne
deel ensemble op de vloer. En met
goed resultaat; Ze hebben een gouden medaille binnengehaald en
punten voor het NK. Het laatste onderdeel was Solo Dance twirl. Mayke nam deel aan de beginnersklasse en heeft hierin de derde plaats
behaald. Demi heeft deelgenomen
aan de intermediate klasse en behaalde daarin de tweede plaats.
Met dank aan trainster Valerie keerden de twirlsters, na een lange dag,
met veel medailles huiswaarts. Aanstaande zondag 14 mei organiseert
SV Omnia zelf een twirlwedstrijd in
Sportcomplex Willem-Alexander in
Hoofddorp. Belangstellenden zijn
welkom.

Van links naar rechts: Rianne, Mayke en Demi.

Handbal
weekprogramma

Sebastiaan Dolk
eerste bij darten

Vrijdag 12 mei, veld
18.30 u: FIQAS jongens C1 –
de Blinkert
Zaterdag 13 mei, veld
10.00 u: FIQAS E3 – RKDES
10.30 u: FIQAS D3 – Najaden
11.00 u: FIQAS E4 – Havas
11.20 u: FIQAS jongens C1 –
Volendam
12.00 u: FIQAS E1 – Zeeburg
12.25 u: FIQAS meiden B1 –
Havas
Zaterdag 13 mei, zaal
20.00 u: FIQAS heren 1 – Hurry Up
(plaatsingswedstrijd)
Zondag 14 mei, zaal
16.30 u: FIQAS heren 2 – Hellas
(kruiswedstrijd)

Aalsmeer - Het was een zeer geslaagde dartavond afgelopen dinsdag, er werden weer hoge scores
gegooid. De heren doen extra hun
best om eerste te worden, daar er
nog maar een paar weken zijn om
hogere punten te halen. Op 30 mei
is het de laatste avond en is er geen
competitie meer, dan hoort men wie
de beste was in het afgelopen seizoen. Deze avond was dat Sebastiaan Dolk, tweede werd Victor van
Schie, derde werd Kees de Lange, vierde Peter Bakker, vijfde Ben
van Dam en zesde Franklin Dolk.
Ook darten? Iedereen vanaf 16 jaar
is op dinsdagavond welkom in het
Middelpunt in de Wilhelminastraat.
Deelname kost 2,50 per persoon per
keer. Er is een oefenset pijlen aanwezig om het eerst uit te proberen.
Aanvang is 20.00 uur.

Vakantie voor
Ouderensoos
Aalsmeer - De ouderensoos was
4 mei de laatste van het seizoen.
Bij het klaverjassen is mevrouw C.
Bruinsma als eerste geëindigd met
5160 punten, op twee mevrouw E.
de Koter met 5154 punten en op
drie mevrouw R. Koot met 4960
punten. De poedelprijs was voor de
heer P. Aarsman met 4376 punten.
Bij het Rummicub was mevrouw L.
Valentijn de beste met 72 punten,
gevolgd door mevrouw G. Millenaar
met 251 punten. De poedelprijs was
voor mevrouw B. Verhoef met 262
punten. Op donderdag 7 september
begint om 13.30 uur weer het nieuwe seizoen van de ouderensoos in
het Middelpunt in de Wilhelminastraat.

Winst voor Riet
en Gerard
Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. De
groep kaarters kan altijd groeien,
nieuwe klaverjassers en jokeraars
zijn welkom. Op donderdag 4 mei
is het jokeren gewonnen door Gerard de Wit met 88 punten, gevolgd
door Henny de Wit met 213 punten
en Bets Teunen met 255 punten. Bij
het klaverjassen was Riet Pothuizen de beste met 5245 punten. Op
twee Coby Bouwmeester met 5115
punten en op drie Bets Romkema
met 5067 punten. Voor inlichtingen: De heer N. H. de Ron, tel. 0647890256.

Ria wint bij
OVAK
Aalsmeer - De volgende soos van
de OVAK is op woensdag 17 mei
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
in de Gerberastraat. Het kaarten op
3 mei is gewonnen door Ria Pieterse met 5597 punten. Op twee is Wim
Spring in’tVeld geëindigd met 5443
punten, op drie Riet Meijer met
5201 punten en op vier Rudolf met
4973 punten.

Snelschaken bij
AAS 30 jaar
Aalsmeer - Dit seizoen bestaat
schaakvereniging AAS 30 jaar en dit
heuglijke feit wil de club niet ongemerkt voorbij laten gaan. Leden en
oud leden van AAS zijn zaterdagmiddag 20 mei vanaf 13.00 uur van
harte welkom om dit gezamenlijk te
vieren. Er is gelegenheid om te snelschaken en om te doorgeefschaken.
Wilt u niet schaken maar wat oude
herinneringen ophalen over het roerige verleden van AAS of wat bijpraten met leden en oud leden dan ziet
de club u ook graag verschijnen. Dit
alles gaat plaatsvinden in de Bindingzaal van de Doopsgezinde Kerk
aan de Zijdstraat 55. Voor het snelschaken en doorgeefschaken kunt
u zich alvast opgeven via nieuwe.
zorg@hetnet.nl

Jaap wint bij
De Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige
avond klaverjassen? Iedereen is van
harte welkom bij klaverjasclub De
Geluksvogels het hele jaar door op
de woensdagavond in het Dorpshuis van Kudelstaart. De aanvang
is 20.00 uur. Op 3 mei is het klaverjassen gewonnen door Jaap Streefkerk met 5027 punten. Ton Schouten werd tweede met 5019 punten
en Mary Akse derde met 4868 punten. De poedelprijs was deze week
voor Jan Ramp met 3619 punten.

Uitslagen DES
Rijsenhout - Competitie uitslagen
van buurtvereniging DES. Het klaverjassen is gewonnen door de heer
N. Sneeuw met 39029 punten, gevolgd door mevrouw I. Mandemaker met 38456 punten en op drie
is mevrouw J. Zonneveld geëindigd
met 37681 punten. Bij het domineren was mevrouw C. de Jong met 89
schrappen de beste. Op twee mevrouw J. Koolhaas met 92 schrappen.

Clubkampioenen Patrick Haring en Petra Houweling.

Patrick en Petra nieuwe
kampioenen sjoelclub
Aalsmeer - Clubkampioen van
Sjoelclub Aalsmeer bij de heren is
geworden Patrick Haring en bij de
dames Petra Houweling. Beiden
kregen zij een mooi zilveren schaal.
Voor Patrick Haring en Joke Schagen rest nog het WK in Frankrijk
eind mei, voor de overige sjoelers zit
het seizoen er helaas weer op. In het
nieuwe seizoen volgt er voor iedereen een nieuwe uitdaging, de sjoelbakken met een ander soort bodem.
Wie deze uitdaging ook wil aangaan, kan vanaf donderdag 7 september komen sjoelen in het Dorpshuis in Kudelstaart. Voor informatie
en uitslagen zie ook www.sjoelclub-

aalsmeer.nl .
Naast de clubkampioenen (met de
hoogste gemiddelden) werden ook
de winnaars van elke klasse gehuldigd. Zij kregen voor elke bak die ze
boven hun gemiddelde sjoelden 1
punt. Dirk Mol scoorde de meeste
punten, 321 in totaal.
De kampioenen in de hoofdklasse:
1. Kees Kuijpers, 2. Petra houweling
en 3. Patrick Haring. In de A-Klasse:
1. Elisa Houweling, 2. Theo van Leijden en 3. Marry Verhoeven. In de
B-Klasse: 1. Dirk Mol, 2. Thijs Brozius en 3. Klaas van Leeuwen. In de CKlasse: 1. Klaas de Vries, 2. Mirjam
van den Berg en 3. Maria Baggen.

start. Als snel wisten Amstelrensters
Rosan Koper en Maud Rijnbeek
een ontsnapping op touw te zetten
waarbij ze gezelschap kregen van
de iets oudere Marlies van der Lugt
uit Delft. In de finale was de Delftse toch de snelste, maar met de 2e
plaats (Koper) en 3e plaats (Rijnbeek) was de thuisclub tevreden.
Zeker toen Roos Markus de sprint
won van het peloton en vierde werd.
De finale van de dag was voor de
Amateurs-wedstrijd. Daar bleef het
peloton lang gesloten, ondanks veel
premiesprints. Uiteindelijk moeste
een massasprint de beslissing brengen. daarin was Tom de Vreede uit
Pijnacker het sterkste. Ronald de
Waal uit Amstelveen zat goed mee
en werd 5e. Sander Boerkamp 13e.
Vrijdagavond 19 mei is het volgende
grote evenement van WTC De Amstel: de Wielerronde van Nes aan de
Amstel.
Ook buiten de eigen wielerronde
reden Amstelrenners elders in het
land naar het podium. Owen Geleijn deed dat in een van de zwaarste klimkoersen van Nederland: in
Mechelen werd hij 3e bij de Nieuwelingen. In de Ronde van ‘t Zand
(Noord Holland) was de winst voor
Amstelvener Koos Jeroen Kers. Op
de derde plaats eindigde de jonge
Teun Mouris die daarmee zijn eerste
podiumplaats bij de Elite behaalde.

Verlies Thamen honkballers
De Kwakel - De honkballers van
Thamen stonden na drie innings al
op een 1-10 achterstand tegen The
Bears uit Bergen. De Thamen pitchers hadden het lastig en als het
veld dan ook slordig gaat spelen
dan is het tegen een goeie slagploeg als The Bears moeilijk. Thamen knokte zich langzaam terug in

de wedstrijd en kwam dichterbij tot
het in de zevende inning: 9-14. Helaas wist Thamen dan niet verder
door te drukken en werd de wedstrijd verloren.
Aanstaande zondag 14 mei gaan de
heren op bezoek bij Flying Petrels in
Purmerend en deze wedstrijd start
om 14.30 uur.

Wedstrijdzeilen

Inschrijving ‘6 uur van de
Westeinder’ open
Aalsmeer - Na het succes van vorig jaar zal op zondag 11 juni weer
de ‘6-uur van de Westeinder’ worden verzeild. Tussen 10.00 en 16.00
uur moet een zo groot mogelijke afstand worden afgelegd op de Grote
Poel. Deelname is open voor zeilboten in 3 klassen: Jeugd, Open en Kajuit. De gezeilde tijd wordt herberekend volgens het SW-handicapsy-

steem. Inschrijven gaat digitaal via
de sites van de organiserende verenigingen: WesteinderZeilwedstrijden, WVSchiphol en WVAalsmeer.
Het palaver is zondagochtend om
8.15 uur bij WV Schiphol aan de Uiterweg, waar na afloop ook de prijsuitreiking zal zijn en er nog even kan
worden nagetafeld met een speciale
zeilersmaaltijd.

Voetbal zondag

Bernardus kampioen na
gelijkspel tegen RKDES
Kudelstaart - In een zeer matige
wedstrijd die bloedeloos eindigde
in 0-0 is Bernardus afgelopen zondag kampioen geworden. RKDES
moest winnen om zicht te houden
op de nacompetitie. Deze kans is
nu tot een minimum beperkt. Robin
v/d Steeg moest ook nog eens van
de partijdig fluitende scheidsrechter
met 2 keer geel vertrekken. RKDES
startte zonder spits Rick Verkuil en
verdediger Daan Duizendstra, maar
met Joey Pothoff als rechter verdediger en Jeroen Bakker als rechter
aanvaller, zodat Maarten van Putten weer eens in de spits begon.
Dat Rutger Spaargaren daarmee,
die vorige week juist de vaart erin
bracht, op de bank startte is toch
wel vreemd.
Bernardus begon met een veld overwicht tegen RKDES mede ook omdat RKDES zich ver op eigen helft
liet terug zakken. Toch was de eerste kans voor de Kudelstaartse formatie, een vlammend schot kon de
keeper van Bernardus maar net aan
keren. Vlak daarna het eerste wapenfeit van Bernardus, maar dit
harde schot ging over. De mooiste
kans was voor de Afas/Nieuwendijk brigade. De naar rechts uitgeweken Maarten van Putten zwiepte
de bal hoog voor de goal waar Indy van Koert er net niet bij kon om
in te koppen. Maarten van Putten
kon helemaal niks goed doen bij de
scheidsrechter en liep na een onschuldige overtreding tegen een
gele kaart op. Ook Robin van der
Steeg liep er tegenaan na een lichte overtreding. De keeper van Bernardus liet ook nog even zien dat
hij er best wel wat van kon, hij ranselde een inzet van Lennart Kok uit
de bovenhoek. In de tweede helft
kwam toch Rutger Spaargaren erin
die gelijk zijn visitekaartje afgaf en
regelmatig voorbij zijn tegenstander
snelde, maar zijn voorzetten daar

en tegen waren meestal niet zuiver genoeg om de bal bij de spitsen
te brengen. Op één keer na, maar
toen was de inzet van Indy van de
Koert weer onzorgvuldig. Tijn Kraak
moest twee keer handelend optreden tegen net zo veel schoten van
de voorwaartse van Bernardus. Roy
Endhoven moest zich laten vervangen door Daan Duizendstra omdat
hij al in de eerste helft door zijn enkel was gegaan. Inmiddels sijpelde
het bericht door dat Altior met 2-0
voor stond tegen het op de tweede
plaats staande DIOS, zodat ook een
gelijkspel tegen RKDES zou volstaan voor het kampioenschap. Dus
Bernardus begon wat behoudender te spelen, zodat de plaatselijke
FC weliswaar minder ruimte kreeg
maar toch regelmatig voor het doel
van Bernardus kwam, maar echt gevaarlijk was RKDES niet. Bernardus
ging meer en meer op de counter
spelen en eigenlijk was de wedstrijd
gespeeld nadat Robin v/d Steeg zijn
tweede gele kaart kreeg omdat hij
wat fel reageerde naar de scheidsrechter. Met 10 tegen 11 werd het
nog moeilijker om tot scoren te komen en dat gebeurde dus ook niet.
Eindstand: 0-0. Bernardus kon feest
gaan vieren! RKDES speelde niet
alsof er nog wat te winnen valt. En
dat gaat nu ook wel heel moeilijk
worden of Dios moet verliezen van
Leidsche Boys die onderaan staan
of Altior moet verliezen van de kampioen Bernardus. Altior heeft zijn
laatste acht wedstrijden gewonnen,
dus die laten hun feestje volgende
week zondag vast niet bederven.
Wat betekent dat RKDES met lege handen zou blijven zitten. Hopen
maar dat er volgende week toch
nog een klein mirakeltje gebeurt.
Zondag 14 mei moet RKDES in ieder geval winnen thuis aan de Wim
Kandreef tegen VEP
Eppo

Roei- en kanoboten op Amstel

Uithoorn - Afgelopen zaterdag is
bij de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter het 25-jarig bestaan van clubgebouw de
‘Kampanje’ gevierd met een gigantische vlootschouw. Het was een fantastisch gezicht, de hele Amstel vol
met boten. Van wherry tot C1 roeiboot en van kanopolo tot wildwater
kano, alle soorten en maten lagen
samen op het water. Bij de vroegere

clublocatie werd een plaquette onthuld (op de dukdalf aan de Schans)
en daarna werd er in formatie naar
het huidige gebouw gevaren. Daar
werd de vlootschouw afgenomen
door de voorzitter en de genodigden
die betrokken waren bij de bouw 25
jaar geleden. Het feestje werd besloten met een gezellig borreluurtje.
Er is weer een stukje clubgeschiedenis geschreven. Info: www.mdr.nu

Avondwandeling in het Bos

Amstelland - Ga mee wandelen
met de boswachter op woensdagavond 17 mei om 19.30 uur. Op de
bovenverdieping van De Boswinkel is nu een tentoonstelling over
nachtdieren. Hoe is het buiten in
het Bos met de nachtdieren? De
boswachter vertelt onderweg allerlei wetenswaardigheden. Iedereen
vanaf 12 jaar kan deelnemen. Aanmelden via 020-5456100, www.am-

sterdamsebos.nl of in de Boswinkel
aan de Bosbaanweg 5.
De kosten zijn 5 euro per persoon
en er dient gepast en contant betaald te worden. Start van de wandeling is bij de parkeerplaats van
het Schinkelbos aan de Bosrandweg in het zuiden van het bos. De
Boswinkel is iedere dinsdag tot en
met zondag geopend van 10.00 tot
17.00 uur.
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Voetbal

Voetbal FC Aalsmeer

RKDES JO12-2 kampioen na
winst op medekoploper

JO19-1 speelt nacompetitie
voor promotie

Kudelstaart - Zaterdag 6 mei
speelden de Rode Leeuwen van RKDES JO12-2 hun negende competitiewedstrijd uit tegen medekoploper ASV Arsenal JO12-1. Een ploeg
met hetzelfde aantal punten als RKDES maar met één wedstrijd meer
gespeeld. Bij een gelijkspel zou RKDES kampioen zijn, maar Arsenal
is net als RKDES een goed voetballende ploeg, dus de mannen
moesten aan de bak. Helaas was
het team niet compleet, Dave geniet van een lekkere vakantie en Nigel is nog steeds langdurig geblesseerd. Nigel was echter wel aanwezig om zijn ploeggenootjes aan te
moedigen. De nodige supporters
waren meegereisd uit Kudelstaart
om de Rode Leeuwen een hart onder de riem te steken. De wedstrijd
ging van start en snel werd duidelijk
dat beide partijen vol voor de winst
gingen. Arsenal zette vroeg druk,
maar in de 7e minuut werd de bal
op het middenveld veroverd door
Collin en werd de bal de diepte ingespeeld naar Jamie. Het sprintduel met de laatste man werd gewonnen en vervolgens maakte de kleine
spits de 0-1 voor RKDES. Het spel
ging over en weer, maar de verdediging van RKDES stond onder leiding van Mike als een huis. De buitenspelers lagen aan de ketting bij
Bram en Soulejmane en de spits
had zijn handen vol aan Kay. In de
14e minuut zat Tony er goed tussen op het midden en speelde direct de bal weer de diepte in, wederom werd Jamie één op één gezet. Vanaf links werd de keeper verslagen in de verre hoek en het stond
0-2 voor de Rode Leeuwen. Arsenal
gaf niet op en maakte uit een corner
1-2. RKDES kwam steeds iets meer
onder druk te staan, waardoor de
hardwerkende buitenspelers Jorn
en Skye steeds meer moesten terugkomen om te helpen op het middenveld. Dit was eigenlijk helemaal
niet zo erg voor RKDES, want er
ontstond steeds meer ruimte voorin
omdat Arsenal verder van het doel
ging spelen. Dit ondervond Arsenal
zowaar ook in de 28e minuut, Thijmen en Jorn zette dusdanig druk
naar voren, waardoor er een foute

Aalsmeer - De mannen van trainer
Peter van Holstein, dit seizoen geassisteerd door Cedric den Dekker en
Remy Miedema, hebben een uitstekend seizoen gedraaid in de eerste
klasse van de competitie JO19. Toch
boven verwachting werd beslag gelegd op de 5e plek in de eindstand;
en belangrijker nog, de tweede periode werd gewonnen. Hierdoor
treedt het team vanaf aanstaande
zaterdag 13 mei aan in de nacompetitie voor promotie naar een plek in
de Hoofdklasse. Het was behoorlijk
puzzelen voor trainer Peter van Holstein aan het begin van dit seizoen,
de meeste spelers hadden nog geen
ervaring op eerste klasse niveau en
de vraag was of dit wel een echt
team ging worden. De uiteindelijke selectie heeft gedurende het seizoen echter enorme sprongen vooruit gemaakt en er mag met recht gezegd worden dat er een hecht team
staat dat op de meeste momenten
voor elkaar door het vuur gaat. Op
de meeste momenten moet worden
toegevoegd aangezien er ook een
paar hele slechte wedstrijden tussen zaten die dan ook soms redelijk ruim werden verloren. Toch verdient dit team een groot compliment
voor het resultaat en de mooie wedstrijden die met regelmaat op de mat
weden gelegd. De wedstrijd op het
sportcomplex in de Beethovenlaan
tegen Hillegom, beslissend voor de
tweede periode, staat in menig geheugen gegrift. Onder grote publieke belangstelling werd deze ‘finale’
met 4-2 gewonnen. Afgelopen zaterdag was de laatste wedstrijd van
de competitie, tegen het al veilig gespeelde Breukelen. De heenwedstrijd werd ruim gewonnen door de
mannen van FC Aalsmeer met 3-0.
Ondanks dat er niets meer op het
spel stond werd er toch door beide
teams geprobeerd een leuke wedstrijd van te maken. Aalsmeer wilde persé met een goed gevoel de
nacompetitie ingaan en zette druk
op Breukelen. In een doelpuntrijke
wedstrijd wist Aalsmeer drie keer terug te komen van een achterstand,
eindstand 3-3 en een 5e plek in de
competitie, omdat de concurrent
voor de 4e plek, VVC met 1-2 won
bij Amstelveen.
De nacompetitie staat nu voor de
deur. Belangrijk omdat promo-

bal werd gegeven door het midden
bij Arsenal. Jamie zat er goed tussen
en schoot de bal onhoudbaar binnen 1-3. Alsof het nog niet genoeg
was, was het vlak voor rust weer
raak voor de Rode Leeuwen. Tony
gaf de bal weer prima de diepte in
op Jamie en met een harde knal onderkant lat was het zowaar 1-4 en
tevens rust.
De tweede helft begon en duidelijk was dat Arsenal er nog steeds
in geloofde. Een waar spervuur aan
aanvallen was het gevolg en RKDES kwam niet meer aan voetballen toe. De zenuwen kwamen er ook
nog aan te pas en deze combinatie
met een goede tegenstander leidde
er toe dat Arsenal terug kon komen
in de wedstrijd tot 3-4. Onder het
motto ‘weg is weg’ werden de laatste minuten ingezet. Na een overtreding net over de middenlijn op
een speler van RKDES, kregen de
Rode Leeuwen een vrije trap. Jamie
zag Jorn de diepte ingaan en gaf de
bal met een boog over de laatste
verdediger. Jorn stond daar opeens
één op één met de keeper en met
een harde schuiver in de verre hoek
schoot hij de 3-5 voor RKDES binnen. Hiermee beloonde hij zichzelf
met een prima wedstrijd, maar vooral het hele team voor een zwaar bevochtte overwinning. Na het laatste
fluitsignaal werd er een klein feestje
gevierd en werden er diverse kampioensfoto’s genomen. In de kleedkamer werd er in RKDES tenue onder de douche gefeest en luid gezongen. Dit feestje werd bij terugkomst bij RKDES nog een klein
beetje overgedaan met het ‘We are
the Champions’ en de bijbehorende
patatjes en drinken.
Tot slot, complimenten aan dit team
wat voor de winterstop nog voor
een groot deel als JO11-1 speelde.
Aangevuld met een aantal enthousiaste O12 jongens werd de uitdaging aangegaan om van klein veld
(7:7) direct naar groot veld (11:11)
te gaan met de doelstelling om te
snuffelen aan het grote werk. Dat er
na 5 maanden hard werken, 3 keer
in de week trainen en vooral ook
veel plezier een Kampioenschap te
vieren valt is grote klasse!

Zaterdagvoetbal, eerste klasse A

FC Aalsmeer verliest maar
blijft eersteklasser
Aalsmeer - FC Aalsmeer heeft het
laatste thuisduel geen extra glans
kunnen geven door er een driepunter uit te persen. Op een goedgevuld
sportpark (300 toeschouwers) liet
de zwaargehavende thuisclub de
punten aan Zwaluwen’30. Voor de
gasten uit Hoorn een welgemeende
handreiking. Door de 0-1 zege was
ook de ploeg uit Hoorn in veilige haven belandt.
De Aalsmeerders konden zich nog
kronen tot best presterende thuisploeg in 1 A (28 uit 13), maar dat
was net teveel gevraagd. Met een
waslijst aan afwezigen begon FC
Aalsmeer aan het duel met de gasten uit Hoorn. Voor de Westfriezen
was een zege noodzaak om niet afhankelijk te zijn van anderen. Maar
ook bij de bezoekers was er geen
luxe op het wedstrijdformulier. Met
kunst en vliegwerk werd een goedgemutst elftal in elkaar gekunsteld.
Het eerste uur van de wedstrijd was
er één van een zeer bedenkelijk niveau. De thuisclub was aanvallend
arm en de bezoekers wilden wel
maar misten de aanvallende kracht.
FC Aalsmeer had in Thomas Harte en Calvin Koster haar beste spelers. Zij hielden de toegangswegen tot doelman Nick van der Wiel
doorgaans afgesloten. Uit het niets
kreeg FC Aalsmeer tien minuten na

RKDES JO15-2 kampioen
de was een beauty. Zlatan en Messi
maken ze op deze manier en Lukas
dus ook. Met zijn rug naar het doel
haalt hij om en de bal verdwijnt in
de kruising. Na de thee werd er wat
meer met de rem op gespeeld vanwege de felle tegenwind. Toen na
een kwartier de tegenstander nog
geen bres wist te slaan in de verdediging. Als er dan toch een bal richting het doel ging was een keihard
“los” van DES-keeper Robin genoeg
om de spitsen af te schrikken. De
laatste paar minuten werd er al een
voorschot genomen op het feest,
want van een wedstrijd was geen
sprake meer. Toen de scheids voor
het laatst floot barstte het feest los
en was het kampioenschap een feit.
De jongens van Blauw-Wit Beursbengels toonden zich sportieve verliezers en feliciteerden de kampioenen. Ook de mensen van Zeeburgia
die langs de lijn stonden, konden
geen reden vinden om te protesteren. Natuurlijk werd ‘We are the
Champions’ gedraaid en was er patat. Jongens onder 15 – 2, van harte gefeliciteerd met het kampioenschap!

rust plots een grote kans op een
voorsprong. Calvin Koster werd uit
balans gebracht in de zestien meter en kreeg een penalty toebedeeld. Michal Kocon schoof het buitenkansje echter tegen de handen
van Zwaluwen’30-doelman Potveer
en miste zo de vierde (!) strafschop
van het seizoen. Eerder gingen Epi
Kraemer, Sander Martinez en Calvin Koster hem al voor. Kort daarna lieten de bezoekers zien hoe het
wel moest. De net ingevallen routinier Ivo Rottiné benutte een terecht
gegeven strafschop voor de bezoekers wel en zette zo, na later bleek,
de eindstand op het bord.
FC Aalsmeer had nog ruim de tijd
voor een stevig slotakkoord maar
het zat er niet meer in. De nederlaag had uiteindelijk geen gevolgen.
Ook Zwaluwen’30 speelde zich definitief veilig. FC Aalsmeer kan nog
een plaatsje stijgen op de ranglijst
in 1 A als het dit weekend het slotduel in Soest wint bij het al gedegradeerde VVZ’49.
Zeer vermeldenswaardig was nog
het debuut van Tristan Jongkind. De
17-jarige jeugdspeler maakte de hele tweede helft zijn eerste stappen
in de spits bij de zaterdag eersteklasser.
Arno Maarse

Schrijf je snel in!

Stratentoernooi bij RKDES
Kudelstaart - Voor vrienden, buren,
verenigingen en voor iedereen, die
recreatief een balletje wil trappen,
organiseert RKDES op zaterdag 20
mei weer het jaarlijkse Stratentoernooi. De voetbalwedstrijden worden
gespeeld op een half veld. Deelnemende teams dienen te bestaan uit
zeven persoon, waarvan minimaal
1 vrouw. Meer dames inzetten, is
een aanrader. Ieder doelpunt die de
vrouwelijke speelster maakt telt namelijk dubbel. De minimumleeftijd is
16 jaar. Belangrijk is dat je geen lid
van RKDES hoeft te zijn om mee te
doen! Ondertussen hebben de eerste 100 mensen zich ingeschreven.
Tijdens dit toernooi draait het om de
gezelligheid. Zo zullen de wedstrijden niet te lang duren en is er tussen de wedstrijden door alle tijd om

Voetbal jeugd

Kudelstaart - Een echte kampioenswedstrijd was het op zondag
30 april voor de jongens van onder 15 – 2 van RKDES. De rest was
al uitgespeeld en de stand aan kop
was als volgt: 1. Zeeburgia 10-22, 2.
Blauw-Wit Beursbengels 9-20 en op
3. RKDES 9-20. De wedstrijd thuis
tegen de Beursbengels was er dus
eentje van erop of eronder. Een gelijkspel had niemand wat aan, oké
Zeeburgia wel. Tot de tanden gewapend en supergemotiveerd begonnen ze aan de wedstrijd. Het waaide hard en Blauw-Wit had gekozen om tegen de wind in te beginnen. Mooi voor DES want ze hadden vanaf het begin het beste van
het spel. Toch duurde het een tijd
voor de eerste echte kansen kwamen. Tristan en Mees schoten op de
uitstekende keeper en Mo schoot
met zijn geweldige linker ‘net’ naast.
Een geniaal tikje door van Lukas op
Corné leverde de 1-0 op. Hij legde
de bal voor zijn linkervoet en schoot
onhoudbaar in. De ban was gebroken en nog voor de rust stond het
3-0 door twee doelpunten van gelegenheidsspits Lukas. Vooral de der-

Foto: www.kicksfotos.nl

op het terras te genieten van een
hapje en een drankje. Ondertussen
zal een DJ voor muzikale begeleiding op het terras zorgen, zodat er
ook naast de wedstrijden genoeg te
doen is bij RKDES.
Het Stratentoernooi op zaterdag
20 mei begint om 14.00 uur op het
sportcomplex aan de Wim Kandreef en wordt aan het einde van de
middag afgesloten met een gezellige barbecue. Ook mensen die geen
zin hebben om te voetballen zijn van
harte welkom om deze dag op het
terras aan te sluiten en van een gezellige middag te genieten. Het terras sluit pas om 23.00 uur, dus er is
nog alle tijd om over alle doelpunten
van het toernooi na te praten. Aanmelden voor het toernooi kan via
www.ecrkdes.tk.

Zaalvoetbal

Daverende slotronde ZABO
Aalsmeer - Omdat de nummers
één en twee van de ZABO-ranglijst afgelopen weekend beide hun
wedstrijd wisten te winnen is er in
de kop van de stand niets veranderd. Lijstaanvoerder Sportcafé de
Midi’s blijft twee punten vóór staan
op titelconcurrent Polonia Aalsmeer.
Er staat nog één competitie-ronde op het programma en dus valt
de beslissing wat de ZABO-titel
2016/2017 betreft tijdens de veertiende speelronde.
De laatste speelavond vindt plaats
in sporthal de Bloemhof op zaterdag
27 mei aanstaande en uitgerekend
tijdens de slotronde spelen de twee
kampioenskandidaten tegen elkaar.
Dát zal ongetwijfeld een spannende
pot zaalvoetbal gaan worden!
De dertiende speelronde van de
ZABO competitie vond afgelopen
zaterdag 6 mei plaats in de Proosdijhal. De openingswedstrijd in Kudelstaart ging tussen Amsec Piller en Atlas Lions 2-7. De partij eindigde met een 2-7 overwinning voor
Atlas Lions en deze zaalvoetbalploeg is door de zege nu verzekerd
van de derde plaats in de eindstand.
Vervolgens verscheen Koning Nieuwendijk aan de aftrap tegen LEMO
en de wedstrijd werd afgesloten met
4-2 voor Koning Nieuwendijk. Kop-

loper Sportcafé de Midi’s maakte
géén fouten tegen IBH Aalsmeer:
eindstand 6-1. Tijdens het slotduel van speelronde 13 móest Polonia Aalsmeer winnen om uitzicht te
houden op het kampioenschap. Tegenstander Met & Co werd verslagen met de cijfers van 6-4.
Stand:
Sportcafé de Midi’s 13-36, Polonia
Aalsmeer 13-34, Atlas Lions 13-21,
Met & Co 13-16, Koning Nieuwendijk 13-16, IBH Aalsmeer 13-13, LEMO 13-9, Amsec Piller 13-8.

Wedstrijden
veldvoetbal
Zaterdag 13 mei:
F.C.AALSMEER
V.V.Z.’49 1 - F.C.A. 1
Haarl.kennemerl. 4 - FCA 4
V.V.A./Spartaan 4 - F.C.A. 5
Wartburgia 7 - F.C.A. 7
T.O.G. 3 - F.C.A. 8
Vrouwen
F.C.A. V2 – R.A.P V1
S.C.W.
S.C.W. 1 – V.V.C. 1
Olympia.Haarl. 2 - S.C.W. 3
S.C.W. 4 - V.V.C. 4

Voor méér lokaal
nieuws uit de regio!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Zondag 14 mei:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 – V.Nispen 1
Badh.dorp 2 - F.C.A. 6
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - V.E.P. 1
H.B.C. 3 - R.K.D.E.S. 3

14.30 u
14.30 u
12.30 u
11.00 u
13.00 u
12.00 u
14.30 u
14.30 u
12.00 u

14.00 u
12.00 u
14.00 u
14.00 u

tie naar de Hoofdklasse heel goed
zou zijn voor de vereniging en wellicht ook oud spelers die elders op
een hoger niveau spelen aantrekt.
Tot op heden vinden helaas weinig
Aalsmeerse jeugdspelers aansluiting op het hoogste niveau bij zaterdag 1, het tweede team is voor de
meeste spelers het hoogst haalbare. Idealiter wil je als club natuurlijk
dat er jaarlijks jeugdspelers aansluiting vinden bij de eerste teams. Spelen in de hoofdklasse maakt de kans
daarop natuurlijk veel groter. Overigens biedt het huidige beleid betreffende het eerste zaterdag elftal niet
veel ruimte voor eigen spelers en dat
is eigenlijk doodzonde. Des te mooier was het wel om te zien dat Tristan
Jongkind, speler van JO19-1, afgelopen zaterdag zijn debuut mocht maken in het eerste. Hopelijk is dit een
stap in de goede richting. Mooi is
dat ook de zondag 1 op dit moment
goed draait in de 3e klasse en zelfs
nog kans maakt op promotie naar de
2e klasse via de nacompetitie (moet
er wel gewonnen worden zondag
tegen van Nispen) en Aalsmeerse
jeugdspelers nu en in de toekomst
een mooie kans maken om in een
vertegenwoordigend team te spelen
op een goed niveau. Het is daarom
te hopen dat spelers van het huidige
JO19, die de overstap maken naar
de senioren, in die selectie hun kansen proberen te pakken. Uiteraard
kunnen de jongens wel wat steun
gebruiken in de nacompetitie, hopelijk komen er veel supporters af op
deze wedstrijden om de jongens aan
te moedigen. Het programma ziet er
als volgt uit:
Zaterdag 13 mei 14.30 uur: ZOB
JO19-1-FC Aalsmeer JO19-1 (Zuid
Oost Beemster, speelt momenteel
Hoofdklasse en is daarin als 10e geeindigd)
Zaterdag 20 mei 14.30 uur: FC
Aalsmeer JO19-1-HSV JO19-1 (Is
ook periode kampioen in 1e klasse)
Zaterdag 27 mei 16.00 uur: WSV ’30
JO19-1-FC Aalsmeer JO19-1 (Wormerveer, is ook periode kampioen in de 1e klasse). De ploeg met
de meeste punten na drie wedstrijden promoveert naar of blijft in de
Hoofdklasse. Wie weet eindigt dit
goede seizoen wel met een echte
prijs!
Door Marco Doeswijk

Voetbalwedstrijd tegen Rijnland

Nacompetitie binnen voor
FCA zondag na gelijkspel
Aalsmeer - Wat een wedstrijd in
Leiden van FC Aalsmeer zondag.
Wederom zonder trainer Maco Bragonje, daarvoor in de plaats op de
bank Dennis Spreeuw en Henry Egberts. Verder op de bank Alexander
Goes, Nick Sluys, Daryl Haime, Dani
Calmez, niet aanwezig Joost van der
Zwaard ziek en Rem en Karol werk.
In de basis Robin Kruysman en Barry Springintveld door alle afwezige
spitsen, nu dus als spits geposteerd.
Twee offensief ingestelde ploegen,
die zeker in de beginfase de aanval zochten. FC Aalsmeer de lange
bal en Rijnland meer voetballend en
kreeg daar op het middenveld alle
ruimte voor. Rijnland kan best goed
voetballen, hebben spelers in hun
midden, die hoger gespeeld hebben. Dat was ook al in de thuiswedstrijd van FC Aalsmeer te zien waar
ze dan ook met 0-1 wonnen. Toch
was het FC Aalsmeer dat via Damion Veldman, die Lennarth Eberharter goed aanspeelde, die pakte zijn
man met een mooie beweging lag
de bal iets terug op Barry Springintveld die met een mooie curver er
0-1 van maakte en dat na 8 minuten
spelen. In de 13e minuut had de FC
op 0-2 moeten komen. Een mooie
actie van weer Lennarth Eberharter
die Barry Springintveld goed aanspeelde, zijn schot liet keeper Mario v.d Pluym los en Pavel had de bal
voor het intikken, maar helaas net
niet. FC Aalsmeer moest echt uitkijken bij de snelle counters van Rijnland, maar echt gevaarlijk voor het
doel van Jeremaih Veldman werd
het niet. Een mooie harde schuiver
van Damion Veldman dwars door
het midden, maar de bal was iets te
hart voor Barry Springintveld. Eigenlijk kreeg Rijnland maar een gevaarlijk moment door een bal vanaf de
zijkant die ingekopt werd, maar Jeremaih Veldman stond op de goede
plek. Nog een klein kansje voor Pavel, maar zijn schot ging over. Rust
en eigenlijk was er niet veel aan de
hand. In de tweede helft ongewijzigde teams en het begon niet lekker
bij beide ploegen: rommelig en passes die niet aankwamen. In de 55e
minuut na een goede vrije trap van
Mark Schut, kregen zowel Robin
Kruysman als Barry Springintveld

goede kansen op de 0-2, maar de
bal belandde uiteindelijk in een wirwar van benen over de achterlijn. De
FC moest opletten, men liet zich te
makkelijk overbluffen en in de 60e
minuut was Rijnland heel dicht bij
een doelpunt. De bal belandde buiten bereik van Jeremaih Veldman op
de lat. Even later was het Richard de
Vries die een lichte overtreding beging in het strafschopgebied, geel!
En een penalty tegen tot ieders verbazing. Boudewijn Kamphues liet
zich dit kansje niet ontnemen en
Jeremaih Veldman was kansloos
op de harde pegel die op hem afkwam: 1-1. Daryl Haime ingebracht
voor de zondag tegenvallende Pavel.
In de 75e minuut gebeurde het toch
waar de supporters bang voor waren, wederom een dieptebal op de
linksbuiten speler, die de bal goed
voorbracht en daar stond Boudewijn Kamphues weer die met een
keiharde halve volley Jerremaih
Veldman kansloos liet: 2-1. Alexander Goes erin voor Robin Kruisman
en Nick Sluys als stormram voor Pawel Kocon. In de 85e minuut een
lichte overtreding van Richard de
Vries. Eigenlijk niets aan de hand,
maar door opmerkingen naar de
scheidsrechter werd het alsnog geel
en dus rood. Tien man en 2-1 achter kan het nog goed komen? In de
allerlaatste minuut gebeurde het
dan toch. Een goede trap van Jeremaih Veldman naar Daryl Haime die
de bal prachtig aannam en in een
keer de keeper van der Pluym geen
schijn van kans gaf, wat een mooi
doelpunt en wat prachtig voor deze creatieve voetballer die al zolang
met een liesblessures aan het tobben was. Zondermeer een beloning
voor al zijn trainingsuurtjes: 2-2. Een
minuut later was de wedstrijd afgelopen, nacompetitie binnen. Aanstaande zondag 14 mei de laatste
wedstrijd tegen van Nispen, kampioenen worden gehuldigd, zondag 2
en 4 en natuurlijk de periode van het
Eerste team. Een Hollandse middag
in de kantine, dus volop gezelligheid
en natuurlijk op groot scherm de
laatste beelden van de competitie
in de Eredivisie, dus het wordt een
spannende en gezellige middag.
Peter Springintveld
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Veldkorfbalcompetitie

VZOD doet zichzelf tekort
tegen Madjoe in Oegstgeest

Volgend seizoen in 1e klasse

Schakers AAS 1 kampioen
Aalsmeer - In een zinderende
wedstrijd tegen Spijkenisse thuis is
AAS 1 zaterdag kampioen geworden van de 2e klasse landelijk schaken. Maar dat zag er lang niet naar
uit. Waar 4-4 genoeg was, was voor
sommige Azen kennelijk de spanning te veel. Jasper opende op 7
de score door te verliezen in een
scherpe Drakenvariant van het Siciliaans. Op dat moment had Ben
op 8 de egelopstelling van zijn tegenstander verkeerd aangepakt en
stond minder, Mark stond slecht, AJ
stond slecht en Jeffrey die met een
fantastische 7,5 uit 8 goed bezig was
beging een zeldzame fout. Donkere wolken pakten zich samen in de
speelzaal waar het buiten schitterend weer was. De nestor van het
team, Ad van den Berg overspeelde
op 6 zijn tegenstander en na nauwkeurig spel bracht Ad de Azen weer
gelijk. Fide Meester Johannes is dodelijk met Wit en veegde zijn tegenstander van het bord, de Azen
op voorsprong! Echter Mark en AJ
stonden nog steeds slecht. De voorsprong duurde niet lang, want Jeffrey moest op bord 1 opgeven, 2-2
en AJ en Mark stonden nog steeds
slecht. Lichtpuntje was dat de tegenstander van Ben het te optimistisch had aangepakt en daardoor
had Ben de stelling gelijk weten te
trekken.
Helaas moest Mark opgeven en
kwamen de sympathieke gasten op 3-2. Hadden ze teamleider
Ben de Leur dan niet goed begrepen die voor de wedstrijd had uitgelegd dat er twee flessen champagne klaar stonden, één voor AAS en
één voor Spijkenisse?! Ondertussen
speelde Ben het eindspel veel beter
dan zijn jonge tegenstander en ondanks absurd lang door spelen kon
het derde punt binnen gehaald worden. Ondertussen stond Paul vol-

gens zichzelf erg goed, al was dat
niet voor iedereen duidelijk. Wel zag
iedereen dat AJ slecht stond, maar
nog steeds doorvocht met zijn kenmerkende hardnekkigheid. Op studieachtige wijze wist Paul zijn eindspel tegen WFM Desiree Hamelink
te winnen.
De Azen waren kampioen, maar het
feestgedruis moest nog wachten,
want AJ stond nog steeds slecht,
maar wel keepbaar! Ondanks lang
proberen kon zijn tegenstander
het eindspel niet winnen en was
de overwinning binnen en kon de
champagne ontkurkt worden en samen met de sportieve tegenstanders opgedronken worden onder
het slaken van de strijdkreet: AAS,
AAS, AAS, we zijn ze allemaal de
Baas! Tijdens de zeer gezellige afterparty in Huize Rudolph bleek dat
concurrent de Waagtoren had verloren, dus was zelfs bij verlies AAS
kampioen geweest. Maar eenieder
was er over eens dat deze manier zo
veel beter smaakte!
Schakers gezocht
Hierdoor speelt AAS komend seizoen in de 1e klasse landelijk en
daar bestaan de teams uit tien man.
Dus gaat AAS de lange zomer gebruiken om minimaal twee goede
spelers binnen te halen. Geboden
wordt: gezelligheid, vriendschap en
een uitstekend team. Aanmeldingen
bij bendeleur@gmail.com Zie ook
www.aas.leisb.nl
NB: Voor hen die niet schaken. Boven de 1e klassen (1A en 1B) is alleen de Meesterklasse met tien
teams die vrijwel allemaal in enige
mate gesponsord worden en zelfs
een enkel team in de 1e klasse. Dus
maar tien teams in Nederland spelen komend seizoen hoger dan AAS,
niet gek voor een klein cluppie!
Door Ben de Leur

Plaatsingswedstrijd trampolinespringen

Zilver en brons voor ABselectie SV Omnia
Aalsmeer - Op zaterdag 6 mei
sprong de AB wedstrijdselectie van
SV Omnia de eerste plaatsingswedstrijd Individueel en Synchroon bij
Trampolinevereniging Triffis in Alkmaar. Individueel eindigde Melvin Dokter op een vierde plaats bij
de A-Senioren heren. Max Bijenveld werd vierde in zijn categorie B-Senior heren en Boris Claus
zesde bij de B-Junior jongens. Dian van Wieringen eindigde op een
zestiende plaats in een groot deelnemersveld (B-junior meisjes). Bij
het Synchroonspringen wonnen Boris Claus en Guido Groefsema (TV
Veerkracht) zilver en Max Bijenveld en Timon Sloos (Spingbokken
Soest) brons. Boris en Claus kun-

nen tevreden zijn met deze resultaten. Dian van Wieringen en Maura Vos (TV Veerkracht) legden beslag op de vierde plaats; opnieuw
een prachtige prestatie in wederom
een groot deelnemersveld. Met deze goede uitslagen gaan de springers zich voorbereiden op de tweede plaatsingswedstrijd van 20 mei in
Apeldoorn.
Na de derde plaatsingswedstrijd
in Zoetermeer zal bekend zijn welke springers er door mogen naar de
Nederlandse Kampioenschappen
Trampolinespringen op 17 en 18 juni aanstaande in Ahoy Rotterdam.
Interesse in trampolinespringen
op zowel recreatief als wedstrijdniveau? Kijk snel op www.svomnia.nl

Leon Buijs tiende in Hoboken

Wielrenner Owen Geleijn
stapelt succes op succes
Rijsenhout - Vorig jaar was het
heel vaak net niet, dit seizoen is
het meestal juist wel. Owen Geleijn is nu één van de toonaangevende renners in het Nederlandse fietserspeloton bij de nieuwelingen. Afgelopen zaterdag ging hij
door met het stapelen van mooie
uitslagen. In het Klimcriterium op de
Kleeberg bij het Limburgse Mechelen stond de 16-jarige renner uit Rij-

senhout wéér op het podium: derde
na een selectieve race over 50 kilometer. De wedstrijd telde mee in de
serie om de nationale klimmerstrofee. In dat klassement staat Geleijn
ook derde. Bovendien is hij goed op
weg om de Voorjaarscompetitie van
zijn club De Amstel te winnen. In de
vijfde, voorlaatste, rit werd hij vorige
week tweede achter eliterenner Lars
van de Vall en versterkte zo zijn kop-

Kudelstaart - De korfballers uit Kudelstaart waren dit weekend te vinden in Oegstgeest, waar op groot
veld en onder een felle zon moest
worden afgerekend met Madjoe.
Gezien de stand was VZOD/FIQAS
(tweede plek) duidelijk de favoriet
ten opzichte van Madjoe (zevende
plek), maar in praktijk pakte dat anders uit. Uiteindelijk mocht VZOD
zelfs blij zijn met een punt nadat de
ploeg bijna de gehele slotfase tegen een achterstand aankeek. Beide teams scoorden 21 keer. Eindstand: 21-21. VZOD kwam in de
eerste helft goed uit de startblokken
en wist met een aantal fantastische
aanvallen telkens een voorsprong
van twee punten te behouden. Onder toezicht van trainer Attie van
Kooij, die eenmalig de geschorste
Cor Loef verving, leek het dus een
mooie middag te gaan worden. Uiteindelijk werd de voorsprong nog
groter en zo kwam VZOD/FIQAS
op 6-9 te staan. Vanaf dat moment
toonde Madjoe haar vechtersmentaliteit en gaf VZOD steeds meer

de regie uit handen, waardoor de
teams uiteindelijk met een gelijke
stand de kleedkamers in gingen:
11-11. Ook in de tweede helft waren
de korfballers aan elkaar gewaagd
en dat bleef zo tot aan de laatste
minuut. Telkens nadat één ploeg op
voorsprong kwam, werd aan de andere kant weer een tegentreffer geincasseerd. Vanaf de 19-18 begon
het erop te lijken dat Madjoe ging
winnen. De thuisclub was vooral
erg zuiver in haar dode spelmomenten. Terwijl VZOD/FIQAS in de wedstrijd geen enkele keer uit een vrije
bal wist te scoren, lukte dit Madjoe
wel: maar liefst zes keer. De laatste
drie doelpunten van Madjoe werden dan ook gescoord uit een vrije
bal. Met nog een paar minuten te
gaan moest VZOD een achterstand
van 21-19 zien weg te werken. Door
twee strafworpen, volgens Madjoe
erg controversieel, werd uiteindelijk
nog een punt gered. Eindstand: 2121. VZOD hoopt zich komende zaterdag 13 mei om 15.30 uur te revancheren tegen Paal Centraal.

Dineke de Boer-Westerhof, Josine Verburg (2), Bart Verheul en Eric Spaargaren van VZOD in de aanval.

Voorbereiding vierdaagse
Kudelstaart in volle gang
Kudelstaart - Op 12, 13, 14 en 15
juni is het weer zover! De avondvierdaagse van Kudelstaart waar al 17
jaar de drie basisscholen met leerlingen in meelopen. Na vier avonden wandelen is de beloning die
felbegeerde medaille, feestelijke
ontvangst en genieten van het eindfeest. Welke medaille neem jij mee
naar huis op 15 juni?
Het Avondvierdaagse Team is - achter de schermen - hard aan het werk
om dit wandelfeest ook dit jaar weer
mogelijk te maken. De inschrijving
start binnenkort.
Dit jaar krijgen de allerkleinsten ook
de mogelijkheid om een medaille
te verdienen. Wanneer zij een dag-

je meelopen, kunt u uw kind bij de
start aanmelden en dan krijgen zij
aan het eind een dagmedaille. De
kosten bedragen per dagmedaille
2,50 euro, contact en gepast afrekenen bij de start. Via de Facebookpagina (Avondvierdaagse Kudelstaart)
wordt iedereen op de hoogte gehouden. Van voorbereidingen tot
routes, weersvoorspellingen, wijzigingen, etc.
Klaarovers gezocht
Om iedereen veilig te kunnen laten
oversteken is de organisatie nog op
zoek naar klaarovers. Wilt u/jij helpen? Stuur dan een mail naar maaike@soncoaching.nl.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis

Remco Maarse wint weer!

Koppelkaarten en kwart
marathon BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 12 mei
is er weer koppelkaarten bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is
van harte welkom in het buurthuis
aan de Roerdomplaan 3. Aanvang
20.00 uur, zaal open vanaf 19.30
uur voor koffie, thee en inschrijving.
Voor een kaartpartner kan gezorgd
worden. De volgende dag, zaterdag
13 mei, wordt een kwart marathon
georganiseerd. De kosten zijn 10
euro, waarin een lunch is inbegrepen. Aanvang 10.00 uur, maar graag
melden om 9.45 uur. Zorg dat u op
tijd bent, want vol is vol.
Het koppelkaarten op 5 mei is gewonnen door Carla van Nieuwkerk

en Cees Lof met 5553 punten. Op
twee zijn Rita Blauwboer en Gerard
Pauw geëindigd met 5377 punten en
plaats drie was voor Jan Visser en
George Lemmerzaal met 4891 punten. De poedelprijs is uitgereikt aan
Essy van Es en Marja van Schip met
3362 punten. Na een bloedstollende finale is Wil ter Horst als eerste
geëindigd met als eindscore 59423
punten. Op twee Fred Maas met
59272 punten en op drie Kees Meekel met 58522 punten. Kees Meekel
is tevens winnaar geworden van het
marsenprijs klassement, hij wist 28
marsen binnen te halen. Al met al
een zeer geslaagd klaverjas jaar.

Handbal

Zaterdag FIQAS Aalsmeer
thuis tegen Hurry Up
Aalsmeer - Het handbalseizoen
krijgt toch nog een vervolg voor de
mannen van FIQAS Aalsmeer. Ze
zijn weliswaar uitgeschakeld voor
de finale om de landstitel, maar
spelen de komende weken om
plaats drie in de eindrangschikking. Een dubbele ontmoeting met
JMS/Hurry Up moet uit gaan maken wie het seizoen uiteindelijk als
derde eindigt en wie vierde wordt.
Eerst staat op zaterdag 13 mei aanstaande de thuiswedstrijd in de
Bloemhof op het programma. Deze
begint om 20.00 uur. Een week later is de return in sporthal de Eendracht in Zwartemeer, eveneens om
20.00 uur. Aan een hogere plaatsing
zit een gunstiger indeling voor het
nieuwe seizoen vast, dus kom naar
de hal en steun de ploeg!
Kruiswedstrijden FIQAS 2
Voor de mannen van FIQAS 2 staan
nog twee kruiswedstrijden op het
programma. Inzet van de dubbele ontmoeting met de mannen van
Hellas is een plaats in de achtste fipositie in de tussenstand. Ook Leon Buijs heeft er lekker de gang in.
De Aalsmeerse junior werd tiende
in de Antwerpse deelgemeente Hoboken. Met vier man vooruit sprintte een flinke groep na 96 razendsnel afgelegde kilometers een minuutje later om de overige ereplaatsen. In de zondag verreden Ronde
van Amstelveen voor nieuwelingen
behaalde Tristan Geleijn zijn eerste
prijsbiedende klassering: veertiende. John Tromp (Kudelstaart) fietste in een wedstrijd voor 60-plussers
op het wielerparcours in Nieuwkuijk
als achtste over de eindstreep.

nale van het NHV bekertoernooi van
het nieuwe seizoen. FIQAS 2 speelt
aanstaande zondag 14 mei eerst
thuis in De Bloemhof om 16.30 uur.
Publiek is uiteraard hartelijk welkom. Een week later, op zondag 21
mei, volgt om 14.00 uur de return in
Den Haag. De winnaar speelt daarna ook nog om plaats negen of tien,
de verliezer om plaats elf en twaalf.
FIQAS A vijfde
De FIQAS A-jeugd speelde afgelopen zaterdag 6 mei in Sporthallen-Zuid wedstrijden voor het Nederlandse kampioenschap. De eerste wedstrijd werd voortvarend met
13-8 gewonnen, maar de volgende
resultaten waren minder. De tweede wedstrijd werd gelijk gespeeld,
de derde verloren. Helaas, het werd
een duel om de vijfde of zesde
plaats. De A-jeugd van FIQAS zette alles op alles om toch bij de beste vijf van Nederland te eindigen en
dit is gelukt. Plaats vijf en hier mogen de ‘mannen’ trots op zijn. Goed
gedaan!
Klassieker
Komende zaterdag gaat Leon Buijs
als lid van het clubteam van De Volharding in Kampen van start in de
Flevotour, een klassieker.
Owen Geleijn staat op de startlijst
van de nieuwelingenrace door de
Flevopolder en Nils Eekhoff, die afgelopen weekeinde mocht uitrusten na de veeleisende Ronde van
Bretagne, rijdt zondag met het beloftenteam van Sunweb de Grand
Prix Criquielion, een sterk bezette UCI-koers door de Belgische Ardennen.

Kudelstaart - Vorige week vrijdag
was er weer darten in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Alle darters werden
door elkaar gehusseld en verdeeld
over poules, maar toch waren er op
het eind van de avond vier finales op
vier niveaus, zodat alle niveaus aan
hun trekken konden komen. Uiteraard waren vele ogen gericht op het
Hoogste Niveau, want het seizoen
naderde zijn ontknoping. Voordat Tibor Hogervorst en Erik Jan Geelkerken de kampioenstrijd konden hervatten moesten zij eerst de poules
overleven. Tibor verloor echter van
de huidige kampioen William Hunitetu, maar omdat ‘competitie teamgenoot’ Martin Bax te hulp schoot
(hij won wel van William) ging Tibor
(en Martin, die later knap de halve finale zou halen) alsnog naar het
Hoogste Niveau. Nadat Tibor en Erik
Jan de tussenronde ook goed waren doorgekomen troffen zij elkaar
al in de kwartfinale. Erik Jan moest
deze wedstrijd winnen om nog kans
te maken op het kampioenschap,
en deed dat ook op magistrale wijze, mede dankzij een prachtige 120
finish. Deze finish bleek uiteindelijk zelfs de Hoogste Uitgooi van
de avond te zijn, wat Erik Jan ook
nog eens belangrijke bonuspunten
opleverde. Hij kon nu zelfs precies
op gelijke hoogte komen met Tibor, maar ook nu bracht een teamgenoot van Tibor redding. Danny de
Hartog won knap in de halve finale
van Erik Jan. Danny de Hartog was
dit seizoen nog niet opvallend aanwezig, maar bereikte in het verleden al acht keer eerder de Grote Finale, waarvan hij er vier won. Remco Maarse daarentegen excelleerde
juist dit seizoen, na een droogte van
elf jaar won hij dit seizoen al twee
speelavonden, en ook deze speelavond werd knap gewonnen. Remco mengde zich ondertussen ook

nog eens in de strijd voor de derde plaats, de positie waarop hij vorig
jaar ook al eindigde. Moreno, William, Bak en Remco ontlopen elkaar
in de stand nog maar zeer weinig.
Ook de strijd om de Top Tien werd
er met nog één speelavond te gaan
spannender op. Huib Gootjes bereikte de halve finale van het tweede
niveau, en naderde Gilbert van Eijk
tot één punt, terwijl Ronald Baars
(kwartfinale van het Hoogste Niveau) iets uitliep. Nick Dekker deed
goede zaken, hij won het tweede niveau, en verstevigde zodoende zijn
zevende positie. John Kater werd
tweede in deze ronde.
Volgende week vrijdag 19 mei is de
volgende speelavond. Het is de laatste speelavond, dus het wordt extra
gezellig gemaakt. Elke darter kan
zonder opgave vooraf meedoen, de
Poel’s Eye is geen besloten club,
laagdrempelig en geschikt voor alle
niveaus; hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Jong, oud, man en vrouw
zijn welkom in het Dorpshuis. De inschrijving sluit om 20.00 uur, deelname kost vier euro en de minimum
leeftijd is 15 jaar.
Remco, eerste van het eerste niveau
(links), naast Nick, tweede van het
tweede niveau.

Postduivenvereniging de Telegraaf

Gerard en Lies winnen
vlucht vanuit Chimay
Aalsmeer - Zaterdag 6 mei was de
vijfde vlucht, nu vanuit het Belgische Chimay. Deze losplaats is gekozen vanwege de te verwachten
harde wind en om verliezen te voorkomen. Dat is goed gelukt, de duiven kwamen heel goed naar huis
en de snelheid lag hoger dan menigeen had verwacht. Om 10.10 uur
kregen de verzorgers het sein tot
lossen en de duiven snelden huiswaarts. Om 13.20.31 uur meldde
zich de 16-964 bij Gerard en Lies op
het hok, en deze had de 246,726 kilometer die hij moest overbruggen
afgelegd met een gemiddelde snelheid van 1295,035 meter per minuut, ruim 78 kilometer per uur, en
was daarmee de winnende duif. De
tweede plaats was voor Comb. v.
Leeuwen & v. Grieken uit Aalsmeer,
de derde voor Comb. van Ackooy uit
Hoofddorp. De volledige uitslag van
de vlucht Chimay met 451 duiven en
20 deelnemers:
1. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart
2. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken
Aalsmeer
3. Comb. van Ackooy Hoofddorp
4. C. van Vliet Kudelstaart
5. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
6. J.H. van Duren Amstelveen

7. L. v.d. Sluis Uithoorn
8. D. Klerk Nieuw Vennep
9. J. Vijfhuizen De Kwakel
10. W. Wijfje De Kwakel
11. Comb. Baas en Berg De Kwakel
12. A.J. van Belzen Kudelstaart
13. E. Wiersma Amstelveen
14. A. v.d. Wie Aalsmeer
15. Darek Jachowski Mijdrecht
16. J.A. van Dijk Aalsmeer
17. D. Baars Kudelstaart
18. M. de Block Aalsmeer
19. Th. v.d. Wie Aalsmeer
20. Tim Rewijk De Kwakel
Aanstaande zaterdag 13 mei de
zesde en laatste vlucht voor de Vitesse (korte afstanden) vlucht vanuit het Belgische Quievrâin.

