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Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	06-54216222
✆	0297-341900
✉	VERkoopAAlsmEER@
 mEERboDE.Nl

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

SERVICELIJN
GEMEENTE
AALSMEER:

0297-387575

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Kijk op onze website.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

AAnstAAnde zAterdAg
Aanvang 14.30 uur

Aalsmeer-geinoord
voor promotie naar de 1e klasse

sPOrtPArK V.V. AALsMeer
dreeF 1 • AALsMeer

Aalsmeer - Het concert van het Oe-
gandees kinderkoor bij de Levend 
Evangelie Gemeente werd afgelopen 
zaterdag 12 mei na enkele nummers 
onderbroken. Niet omdat het optre-
den niet gewaardeerd werd, juist 
wel, maar om voorzitter Mathijs Piet 
van stichting Kinderhulp Afrika in 
het zonnetje te zetten. De Aalsmeer-
der is oprichter en voorzitter van de-
ze stichting, al 25 jaar, en zijn onge-
kende gedrevenheid en betrokken-
heid is Koninklijk beloond. Wethou-
der Ad Verburg ging voordat burge-
meester Pieter Litjens de versierse-
len opspelde in op de persoon Ma-
thijs Piet en op het ontstaan van 
de stichting. 25 Jaar geleden kreeg 
deze dienende ondernemer, zo-
als hij werd betiteld door de wet-
houder, een telefoontje uit Canada. 
Een kinderkoor had optredens ge-
geven in dit land, maar moest te-
rug naar Oeganda omdat het visum 
was verlopen. Er heerste echter oor-
log in dit land en Mathijs Piet haal-
de de kinderen naar Nederland. Een 
half jaar hebben ze in gastgezinnen 
in Aalsmeer en omgeving gewoond. 
En wat begonnen is als vrienden van 

Koninklijke onderscheiding voor 
Kinderhulp-voorzitter Piet

het kinderkoor is nu uitgegroeid tot 
een hulporganisatie, die een dyna-
misch dorp in Oeganda bouwde 
dat inmiddels aan 550 weeskinde-
ren onderdak biedt en zorg draagt 
dat zij een opleiding krijgen. Het 
dorp is naast scholen voorzien van 
wooncomplexen, een kerk en zelfs 
een kliniek waar ook de omliggende 
dorpsbewoners medische zorg krij-
gen. Mathijs Piet is hierin de draai-
ende motor en dat doet hij nog altijd, 
samen met vrouw Willemijn, met een 
tomeloze inzet. Samen met zijn echt-
genote heeft hij ook een stichting in 
het leven geroepen om hulp te bie-
den aan weduwen in India. Praktisch 
uitvoerder is Piet verder ook van de 
start van de Levend Evangelie Ge-
meente waar hij al heel veel jaren 
ook voorganger is. “Uw liefde voor 
god en uw naasten maken indruk. 
U bent een bijzonder mens“, aldus 
burgemeester Pieter Litjens. Hij had 
twee dingen mee. “Een envelop die 
u maar gauw in uw binnenzak moet 
steken (het kinderdorp is hard toe 
aan een nieuwe, grotere eetgele-
genheid) en iets van de Koningin.” 
Mathijs Piet is benoemd tot Lid in 

Bedenk naam voor nieuwe bewoner

Jonge slechtvalk geringd
Aalsmeer - Precies drie weken oud 
was het slechtvalkenjong afgelopen 
zaterdag 12 mei, het juiste moment 
om deze nieuwe bewoner van de 
watertoren te ringen. Leden van de 
stichting Slechtvalk Aalsmeer be-
stegen de vele trappen van de toren 
van Sangster om helemaal boven-
in de nestkast te openen. Uiteraard 
was iedereen benieuwd naar het 
geslacht van het slechtvalkje. Alleen 
via de webcam was nog naar de vo-
gel gekeken en over deze beelden 
waren de meningen verdeeld. Ech-
ter nadat het valkje uit de nestkast 
werd gehaald, was het geslacht dui-
delijk. Het diertje schreeuwde als-
of er groot gevaar was en dit doen 
alleen vrouwtjes! “Het is een mooi 
wijf”, aldus de ringer die tegelijker-
tijd allerlei metingen verrichtte. Het 
lieve donsje met wel grote klauwen 
en een scherpe snavel woog afge-
lopen zaterdag 850 gram en dit is 
goed aan het gewicht. Het slecht-
valkje wordt dan ook goed gevoed 
door zijn ouders. Zorgzaam zijn ze 
zeker ook. Om de vogel te kunnen 
pakken voor het ringen en meten, 

was een schot tussen de buiten-
plank en de nestkast gezet. Vader 
en moeder Slechtvalk vlogen driftig 
rond de watertoren waarbij moeders 
luidkeels van zich liet horen. Er is 
door het paar zelfs twee keer op de 
plank voor de nestkast gebonkt! Na 
een half uurtje is meisje Slechtvalk 
weer terug in het nest gezet en wa-
ren haar vader en moeder weer wel-
kom. Over ongeveer drie weken zal 
te zien zijn hoe zij haar eerste vlieg-
les krijgt. En dan is het wel leuk om 
te kunnen zeggen: Kijk, daar vliegt 
Isa of Ingrid. De stichting nodigt alle 
inwoners uit om een naam voor de-
ze nieuwe, gevleugelde inwoner te 
bedenken. Een naam melden kan in 
het gastenboek op de website www.
slechtvalkaalsmeer.nl. Hier zijn ove-
rigens ook fi lmpjes te zien, wordt in-
formatie gegeven en het opgroeien 
kan gevolgd worden, want zaterdag 
is tegelijkertijd ook van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om de came-
ra’s weer goed in te stellen. Binnen-
kort wordt de gekozen naam in de-
ze krant bekend gemaakt. 
Door Jacqueline Kristelijn

CD-presentatie met zakdoeken
Burgemeester zingt mee 
met smartlappenkoor
Aalsmeer - Het Aalsmeerse smart-
lappenkoor Denk aan de Buren 
vierde afgelopen vrijdag 11 mei 
in de Oude Veiling haar 12,5 ja-
rig bestaan en dit koperen jubile-
um werd gevierd met de presentatie 
van de tweede cd, ‘Burenleed’ ge-
naamd. Het eerste exemplaar werd, 
met zakdoeken er bij, uitgereikt aan 
burgemeester Pieter Litjens. De be-
langstelling voor deze cd-presenta-
tie was overigens bijzonder groot. 
De zaal zat zo vol dat er zelfs pu-
bliek vanuit de gang moest toekij-
ken. En al deze mensen hebben iets 
bijzonders meegemaakt. Burge-

meester Litjens nam namelijk niet 
alleen het eerste exemplaar in ont-
vangst, hij nestelde zich ook tussen 
de zangers en zangeressen en zong 
een liedje met het smartlappenkoor 
mee. Zijn lievelingslied ‘Als de klok 
van Arnemuiden’ en niet onverdien-
stelijk. Misschien heeft ‘Denk aan 
de Buren’ er wel een nieuw koorlid 
bij… In ieder geval hebben het koor, 
de eerste burger en het vele publiek 
met volle teugen genoten van een 
heel gezellige meezing-avond. De 
cd is overigens te bestellen via de 
website van het koor en te koop bij 
de plaatselijke boekwinkels.

475 Wapens na inleverweek

Maak foto, fi lmpje en schrijf verhaal
PACT zoekt mooiste plekjes 
in Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - PACT Aalsmeer is voor 
een bijzonder PACT-café op zoek 
naar mensen die iets willen vertellen 
over hun mooiste stukje Aalsmeer. 
Plekken waarin de natuur de hoofd-
rol heeft. Kent u of woont u vlak-
bij het mooiste stukje Aalsmeer of 
Kudelstaart en wilt u dat het be-
schermd wordt voor de toekomst? 
Kom er dan voor op en meldt het 
aan! Maak een foto, een fi lmpje, 
schrijf een verhaal of gedicht, maar 
laat vooral op uw eigen manier in 
uw eigen woorden weten om wel-
ke plek het gaat en waarom. Samen 
met u wil PACT bespreken waar-
om dat speciale stukje voor u zo be-
langrijk is en wat u er van verwacht 
voor de toekomst. Aanleiding voor 
de discussieavond is een initiatief 
van de landelijke partijen van PvdA, 
D66 en GroenLinks om op te ko-
men voor de natuur. Er wordt door 
de drie partijenhard gewerkt aan 
het initiatief ‘Mooi Nederland’, dat in 
tien punten de toekomst van natuur 
in Nederland schetst. Het initiatief 
moet er voor gaan zorgen dat be-
langrijke groene natuurrijke stukken 
Nederland waar we zuinig op willen 
zijn, ook echt behouden blijven voor 
nu en in de toekomst. Dat wil PACT 
in Aalsmeer ook. Vandaar dat ook 
hier de PvdA, D66 en GroenLinks 
als PACT Aalsmeer het initiatief tot 
‘Mooi Aalsmeer’ hebben genomen. 
Met ‘Mooi Aalsmeer’ willen de frac-

ties de plekken die inwoners be-
langrijk en mooi vinden op een rijtje 
zetten en speciale bescherming bie-
den. Ideeën over de toekomst van 
deze plekken zijn daarom meer dan 
welkom.

‘Mooi Aalsmeer’
Vanwege dit bijzondere initiatief 
van PACT komt Rik Grashoff, Twee-
de Kamerlid voor GroenLinks, ver-
tellen over de achtergronden van 
het initiatief ‘Mooi Nederland’. Hij 
komt bespreken waarom natuur-
behoud en beheer zo van belang is 
voor de toekomst. Het gaat immers 
niet alleen om de prijs van dingen, 
maar veel meer nog om de waar-
de ervan. Op basis van de discussie 
over de mooiste plekjes in Aalsmeer 
en het manifest ‘Mooi Nederland’ 
wil PACT komen met een mani-
fest ‘Mooi Aalsmeer’. Welke keuzes 
maakt PACT in een tijd dat er veel 
geld is wegbezuinigd voor natuur, 
zowel landelijk als lokaal? Hoe zor-
gen we in tijden van economische 
crisis toch voor een gestructureerd 
landschapsbehoud? Praat u mee?
U kunt uw mooiste stukje Aalsmeer 
aanmelden via de website van 
PACT: www.pactaalsmeer.nl De dis-
cussieavond is op maandag 4 juni in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat vanaf 20.00 uur. Voor meer 
informatie kan een mail gestuurd 
worden naar jdaalman@xs4all.nl.

Amstelland - De landelijke messe-
ninleveractie heeft in de regio Am-
sterdam-Amstelland 475 messen 
van de straat gehaald. Meer dan de 
helft betrof verboden messen. Sinds 
een wijziging in de Wet Wapens en 
Munitie op dinsdag 1 mei zijn alle 
valmessen, vlindermessen en stilet-
to’s verboden. 
Het formaat van de messen doet 
niet meer ter zake. In aanloop naar 
de wetswijziging kon iedereen in 
Nederland van 23 april tot 1 mei 
een week lang vrijwillig en anoniem 

messen inleveren bij de politie. In de 
regio Amsterdam-Amstelland ston-
den op zestien locaties containers 
waar steekwapens in geworpen 
konden worden. In totaal zijn 475 
messen gedeponeerd, meer dan de 
helft daarvan was verboden.
Naast valmessen, vlindermessen 
en stiletto’s, werden ook sabels, 
zwaarden, grote siermessen, dol-
ken, scharen, keukenmesjes, sla-
gersmessen en zakmessen ingele-
verd. Alle steekwapens worden bin-
nenkort vernietigd.

de Orde van Oranje Nassau. Hij was 
geroerd, bedankte iedereen, ook de 
Koningin, en haastte te zeggen dat 
het niet zijn schuld was dat het pro-
gramma van de avond iets uitliep. 
De vele aanwezigen leken hier he-
lemaal geen moeite mee te hebben. 
Er klonk een daverend applaus. Het 
offi ciële moment werd besloten met 
een lied dat het kinderkoor speci-
aal voor Mathijs Piet had ingestu-
deerd als dank voor alles wat hij 
voor hen heeft gerealiseerd en nog 
steeds doet. Daarna was alle aan-
dacht weer voor het Namugongo 
Children’s Choir en gezien de posi-
tieve reacties en het luide applaus 
hebben alle aanwezigen volop van 
dit vrolijke concert genoten!
Door Jacqueline Kristelijn
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-25387303
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplAgE: 17.850

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 zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

sLAChTOFFERhuLp
NEdERLANd

Slachtofferhulp biedt gratis prak-
tische, 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.

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

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

ApOThEEK
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel: 020-3455000
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale nachtapo-
theek Amsterdam, tel. 020-59 23 315.
Apotheek groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek groen nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 500814
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek groen Kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

TANdARTs
Aalsmeer/Kudelstaart: 
in geval van klachten buiten de prak-
tijkuren raadpleeg de mededelingen 
op het antwoordapp. van uw eigen 
tandarts.

dIERENARTs
weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, tel: 
326734. Voor spoedgevallen buiten 
de openingstijden, tel. 560627.
www.dierenartsenpraktijkuithoorn-
aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Heren-
weg 9C Kudestaart, tel: 324643; Nok-
weg 12 Leimuiden, tel: 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel: 346721, ww.ranzijndierenarts.nl

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

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

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844. 

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

Vermist:
- Stommeerkade: Grijs-witte kater met witte voetjes. Hij heet Hendriks. 

Is onderweg uit kooitje ontsnapt.
- Koolwitjesstraat: Cypers grijze kat met witte buik met de naam Duo.
- Hendrikstraat: Rode kater van 15 jaar oud met de naam Moos. Heeft 

een zwart naamplaatje om met telefoonnummer.
- Rhijnlandsoord: zwarte gecastreerde kat met beetje wit (witte teen-

tjes, witte snorharen). Leeftijd 3 jaar. Klein van stuk, naam Gabbertje.
- Edisonstraat: Kruising Noorse boskat. Zwart-wit. Witte sokken. Heeft 

paars halsbandje om.

Gevonden:
- Gaffelstraat: Rustige kat met witte buik en zwart/grijze rug. Cypers.
- Ampèrestraat: Katje, zwart met een witte vlek op borst en buik.
- Aalsmeerderweg: Donker grijze cyperse kat.
- Machineweg: Oranje-grijze poes. 
- Weteringstraat: Er loopt daar al een paar weken een zwarte Noorse 

boskat met zwarte pluimstaart en een opvallend zwart streepje over 
de rechterkant van de neus. Van wie is deze kat?

- Snoekbaarsstraat: Zwarte kat met witte pootjes.

KERKDIENSTEN

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zondag 
dienst om 10u. met Rene Millenaar. Te-
vens crèche en peuterdienst.

Alphakerk Amstelland
Dorpshuis Kudelstaart. Zondag dienst 
om 10u. Speciale dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Hemelvaartsdag dienst om 
10u. met ds. M. Hogenbirk. Gez. dienst 
met NGK. Zondag diensten om 10u. En 
16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst met 
ds. Sonja van der Meulen uit Leiden. 
Extra collecte voor Oudezijds 100.

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Hemelvaartsdag 
dienst om 10u. Zondag diensten om 10 
en 19u. met ds. M. Krijgsman.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Hemel-
vaartsdag dienst om 10u. met ds. J. van 
Popering. Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Popering. Tevens kinderdienst.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Hemel-
vaartsdag 10u. dienst met ds. E.J. Wes-
terman. Organist W. van de Veen. Zon-
dag 10u. dienst met ds. E.J. Westerman. 
Organist W. Spaargaren.
Oost: Oosterkerk, ‘t Anker, Oosteinder-
weg 372. Hemelvaartsdag 9u. dienst 
met G. Oberink uit Urk. Organist R. 
Kooning. Zondag 10u. dienst met kand. 
D.G.R.P. Beekman uit Doornspijk. Or-
ganist I. Baarsen. Koffie drinken.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zon-
dag samenkomst met dovenvertolking 
en vertaling in Engels om 10u. Met 

Hemelvaartsdag 
+ zondag 20 mei 

Priscilla de Vries. Aparte bijeenkomst 
voor kinderen.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, 
Rijsenhout. Hemelvaartsdag dienst om 
10u. met ds. M. Hogenbirk. Gez. Dienst 
in CGK. Zondag diensten om 10u. met 
ds. W.J. van der Linde uit Barneveld en 
18.30u. met ds. G. Nederveen uit Alk-
maar.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Hemel-
vaartsdag om 10.30u. eucharistievierin-
gen o.l.v. parochianen in Kloosterhof en 
met L. Seeboldt in Karmelkerk m.m.v. 
Karmelkoor. Vrijdag 10u. woord com-
munieviering in zorgcentrum Aelsmeer 
met A. Blonk. Zaterdag 17u. eucharis-
tieviering in Kloosterhof met L. See-
boldt. Zondag 10.30u. dienst o.l.v. paro-
chianen m.m.v. klein koor en 14u. Pool-
se dienst met Christoff in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen vieringen.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Hemelvaartsdag dienst om 9.30u. met 
ds. F. Praamsma. Zondag 10u. dienst 
met ds. B.C. van Gelder uit Zeist. Te-
vens om 10u. kinderkerk.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Hemel-
vaartsdag 10u. dienst. Zondag dienst 
om 10u. met dhr. W.J. de Knijff.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Hemel-
vaartsdag 10.30u. woord communie-
viering met A. Blonk m.m.v. Fiore. Zon-
dag 10.30u. eucharistieviering met H. 
Post m.m.v. dames- en herenkoor.

Bijbelstudie Begra Aalsmeer
Gebouw Heliomare, Zwarteweg 98. 
Maandag om 20u. bijbelstudie-avond 
met ds. Ab Agtereek.

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

Koffieochtend 
voor vrouwen
Aalsmeer - Dinsdag 22 mei is sei-
zoen. De aanvang is tien uur, maar zo-
als altijd staat vanaf half tien de koffie 
klaar. De ochtend wordt gehouden in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat. De-
ze morgen spreekt Erica van der Laak 
over ‘Gods liefde faalt nooit’. 
Laat je bemoedigen door het onder-
werp en kom luisteren. De toegang is 
gratis.

Quilten Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 23 mei is 
er van 9.30 tot 11.30 uur inloop en 
ontmoeting onder het genot van kof-
fie en thee en er is gelegenheid om 
mee te doen met het quilten in Oost-
Inn. Iedereen is hartelijk welkom bij 
deze activiteiten! 
De Oost-Inn is te vinden in de Mi-
kado aan de Catharina-Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636, 
0297-345413 of kijk op www.ooster-
kerk.info.

ANBO bezoekt Historisch 
museum Hoofddorp
Aalsmeer - ANBO Aalsmeer be-
zoekt op dinsdag 22 mei, samen 
met de ANBO Hoofddorp, het His-
torisch museum in Hoofddorp. Op 
21 maart is daar de nieuwste ten-
toonstelling ‘Stad en Land’ over de 
verstedelijking van Haarlemmer-
meer van 1960 geopend. 

Er is veel veranderd. Zet foto’s 
van vroeger naast die van van-
daag en de verandering van agra-
risch landschap naar stedelijk ge-
bied is overduidelijk. Tot 1960 was 
de polder een uitgesproken agra-
risch gebied. Een groot deel van 
de beroepsbevolking werkte in de 
landbouw. Haarlemmermeer tel-
de toen 43.000 inwoners. Sinds 
1960 hebben landschapsarchitec-
ten en stedenbouwkundigen hun 
visies op Haarlemmermeer losge-
laten. Ook de groei van Schiphol 

vroeg om extra woningen. Door 
de bouw van 15.000 woningen in 
de driehoek Hoofddorp, Vijfhui-
zen en Zwaanshoek steeg het in-
wonersaantal tot 125.000. In 1960 
was 85 procent landbouwgrond, 
in 2010 nog maar 41 procent. Per 
1 april 2011 telt Haarlemmermeer 
143.484 inwoners en in 2020 wor-
den er nog 30.000 meer verwacht. 
De ANBO-leden komen samen om 
13.00 uur bij het museum aan de 
Bosweg 17 ( achter Claus). De en-
tree bedraagt 3.50 euro. Museum-
kaarthouders hebben gratis toe-
gang. Na afloop kan nog even na-
genoten worden met een kopje 
koffie of thee. Ook niet-ANBO-le-
den worden bij deze van harte uit-
genodigd. Laat wel even weten of u 
meegaat, liefst voor 20 mei via mail: 
janny.oosterloo@anbo-aalsmeer.nl 
of bel 327731.

Rode Kruis haalt geld op voor 
stichting AED Westeinder
Aalsmeer - Op zaterdag 12 mei 
stond het Jongeren Rode Kruis 
Aalsmeer en Uithoorn op de bra-
derie. Hier hebben zij 150 euro op-
gehaald voor de AED interventie-
boot van de Rode Kruis afdeling 
Aalsmeer en stichting AED Westein-
der. Leden van het AED-team waren 
ook aanwezig en gaven een cursus 
reanimatie aan voorbijgangers. Ro-
de Kruis vrijwilliger Lotte Klumper: 
“Een hartstilstand treft 15.000 men-
sen per jaar in Nederland. Vrijwilli-
gers van de stichting AED Westein-
der kunnen binnen de cruciale zes 
minuten ter plaatse zijn waardoor 
de overlevingskans van het slacht-
offer wordt vergroot. Het Jongeren 
Rode Kruis steunt het AED project 
van harte.” Met een prijsvraag kon-
den voorbijgangers een tochtje met 
de AED boot winnen. Ze mochten 
voor 1 euro raden hoe snel de boot 
vanuit stilstand over de speedboot-

baan (4115 meter) op de Westein-
derplassen doet. Het antwoord op 
deze vraag is 4 minuten en 24 se-
conden. De winnaar heeft het ant-
woord tot op de seconde goed gera-
den. Ook hebben kinderen van ver-
schillende basisscholen een kleur-
plaat ingeleverd. Twee leerlingen 
hebben de wedstrijd gewonnen en 
zij winnen ook een boottocht. Al-
le prijswinnaars hebben inmiddels 
bericht ontvangen. Bij een onge-
val op straat is snel een EHBO’er of 
ambulance ter plaatse, maar bij een 
hartstilstand op het water duurt het 
vaak langer voordat hulp aanwe-
zig is. AED staat voor Automatische 
Externe Defibrillator. De AED inter-
ventieboot wordt ingezet bij hart-
falen op de Westeinderplassen, en 
vaart onder andere preventief mee 
bij evenementen in de zomer. Kijk 
voor meer informatie op www.ehbo-
aalsmeer.nl en klik op AED project. 

Collecte Cultuurfonds
Aalsmeer - In de week van 21 tot 
en met 26 mei staan de schijnwer-
pers gericht op het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, ook bekend als het 
Anjerfonds, dat het cultuur- en na-
tuurbehoud in Nederland op grote 
en kleine schaal stimuleert en on-
dersteund. Bijzondere initiatieven, 
bevlogenheid en talent worden door 
het Cultuurfonds met financiele bij-
dragen extra aangemoedigd. Mede 
door de inzet van duizenden collec-
tanten kunnen jaarlijks ruim 3500 
aanvragen om ondersteuning wor-
den gehonoreerd, waardoor aan-
schaf van nieuwe muziekinstru-

menten, uniformen, muziekstuk-
ken, concerten en andere culture-
le activiteiten kunnen worden ver-
wezelijkt. Voor dit doel en de eigen 
vereniging zetten veel collectanten 
zich in, omdat 1/3 van de collecteop-
brengst voor hun eigen club is be-
stemd.Geef royaal als de collectant 
bij u aanbelt. Nu de subsidie kraan 
overal wordt dichtgedraaid hebben 
de penningmeesters het extra moei-
lijk de eindjes aan elkaar te knopen 
en is dit een unieke gelegenheid om 
zowel het Anjerfonds als het plaat-
selijke verenigingsleven een extra 
inpuls te geven.

Aalsmeerse ambtenaren doen 
mee aan ‘Fiets naar je werkdag’
Aalsmeer - Ondanks het bar slech-
te weer fietsten er afgelopen donder-
dag toch diverse Aalsmeerse ambte-
naren in het kader van de nationa-
le “Fiets naar je werkdag” naar het 
gemeentehuis. Wethouder Ulla Eu-
rich: “De ambtenaren fietsen na-
tuurlijk niet alleen op deze nationa-
le ‘Fiets naar je werkdag’ naar hun 
werk. Ook op andere dagen wordt er 
veel gefietst. Het bijzondere is ech-
ter dat er afgelopen donderdag toch 
gefietst werd, ondanks het herfstige 
weer. Wij proberen dat als gemeen-
te zoveel mogelijk te stimuleren. Im-

mers het mes snijdt aan twee kanten 
als je fietst naar je werk. Het is goed 
voor het milieu én voor je gezond-
heid. Aan de nationale ‘Fiets naar je 
werkdag’ doen wij als gemeente dan 
ook van harte mee.” Dit jaar hadden 
zich 9.704 mensen aangemeld voor 
de nationale Fiets naar je werkdag. 
Onder deze deelnemers werd een 
elektrische fiets verloot. 
De gelukkige winnaar is Wout Stam 
werkzaam bij Mondriaan (een or-
ganisatie voor geestelijke gezond-
heidszorg). De volgende ‘Fiets naar je 
werkdag’ is op 30 mei 2013. 

62 Enquêtes Vissenwijk en 
Polderland ingeleverd
Aalsmeer - Eind april zijn er in de 
Vissenwijk en Polderland in Nieuw-
Oosteinde 575 enquêtes huis aan 
huis bezorgd. In de enquête vraagt 
de gemeente aan de bewoners wat 
ze van de inrichting van de openba-
re ruimte in hun woonwijk vinden. 
De bewoners van deze nieuwe wij-
ken is tevens gevraagd om aan te 
geven welke (kleine) verbeteringen 
ze nog graag in hun wijk zouden wil-
len zien. De enquêtes kunnen nog 
tot 1 juni schriftelijk of digitaal wor-
den ingeleverd. Wethouder Gertjan 
van der Hoeven: ”De ervaring in de 
Vlinderwijk leert dat het absoluut de 
moeite waard is om de enquête in te 
vullen. Het resultaat daar was onder 
andere dat we hebben besloten om 
180 bomen extra te planten. De be-
woners kunnen hun mening geven 
over het groen, het aantal parkeer-
plaatsen, straatverlichting, speelge-
legenheden en veiligheid op straat. 
Ik vind het een goede gewoonte dat 
we in Aalsmeer bij de oplevering 
van elke nieuwbouwwijk de bewo-

ners de gelegenheid geven om ver-
beteringen aan te brengen in hun 
leefomgeving.”

Snelheidsmaatregelen
Uit de snelheidsmetingen die ge-
houden zijn in de Snoekbaarsstraat 
en de Catharina Amalialaan is ge-
bleken dat er te hard wordt gere-
den. Voor de Snoekbaarsstraat is 
het voorstel drie extra drempels aan 
te brengen en wellicht enkele pla-
teaus iets te verhogen. 
Naar verwachting kan dit op korte 
termijn al uitgevoerd gaan worden. 
De situatie in de Catharina Amali-
alaan is aanzienlijk ingewikkelder. 
Voor deze weg moet nog een apart 
voorstel worden gemaakt wat iets 
langer gaat duren. Bewoners kun-
nen nog tot 1 juni hun enquête in-
leveren bij de gemeente. Het is ook 
mogelijk om de enquête op de web-
site www.aalsmeer.nl in te vullen. De 
enquête is te vinden onder actueel, 
projecten, Nieuw-Oosteinde.

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Aalsmeer en 
omstreken: 0297-343618. Voor vermiste/
gevonden huisdieren, klachten dierenmishan-
deling en informatie over de hondenschool op 
ma. t/m vr. van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
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STAGE
MUSIC SHOP

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044

€ 165,00

INFO: WWW.STAGEMUSIC.NL

Karaokeset
‘Bullit 8’

Winkel: Schoolstraat 7 Aalsmeer • Tel: 0297-328044
DÉ VIOOLSPECIALIST

Karaokeset
AANBIEDING:

van 199,-
voor

€ 34,95

Startersset mondharmonica 
spelen

Koptelefoon
(in-ear) ‘Stagg’ € 9,95

Klassieke gitaar
‘Valencia’ € 59,00

voorvoor

Startersset mondharmonica 
NIEUW:

compleet:‘Bullit 8’

Koptelefoon
MEENEEMPRIJS:

spelen

Klassieke gitaar

compleet:
AANRADER:

AGENDA
Muziek/Cabaret
Woensdag 16 mei:
* Rockcovers van Definition of Mad-
men in The Shack, Schipholdijk 
253a in Oude Meer v/a 21.30u.
Donderdag 17 mei:
* Edwin Evers & band in Crown The-
ater Aalsmeer. Uitverkocht.
* Party met dj Jochem van Leeuwen 
in de Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Vrijdag 18 mei:
* Blue Night met dj Joost in café de 
Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Friday Nightshift met dj’s Vele-
ri en Manny Moore in Oude Veiling, 
Marktstraat van 22 tot 02u.
* Bands Buckchuck, Bucks en Camp 
Coolidge live in N201, Zwarteweg. 
Open vanaf 21u.
Zaterdag 19 mei:
* Fabulous wanna Beatles band in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Stand-up comedian Dara Faizi in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
* Danceparty met dj Ronny Nista in 
café de Praam, Zijdstraat vanaf 22u.
* Theatervoorstelling leerlingen De 
Hint in Oude Veiling, Marktstraat.
* Back in Time Sunshine party in The 
Beach, Oosteinderweg 247 v/a 21u.
Zondag 20 mei:
* Canadees kwartet Oh my Darling 
in Oude Veiling, Marktstraat, 15u.
* Rockcovers van TDI Rock in The 
Shack, Oude Meer v/a 15.30u.

Exposities
Zaterdag 19 mei:
* Crash museum aan Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug open 
van 11 tot 16u. 
Tot en met 17 juni:
* Nieuwe expositie met Jànos De-
meter Lóránt uit Hongarije en Lous 
Stuijfzand in Oude Raadhuis, Dorps-
straat. Open do. t/m zo. 14-17u. 
18 tot en met 20 mei:
* Open dag Femke Kempkes op 
Beeldeneiland, Jaagpad. Vrijdag tot 
en met zondag van 12 tot 17u.
19 en 20 mei:
* Zomerexpositie met beelden, 
schilderijen en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Elke 
zaterdag en zondag open 13 tot 17u.
Mei:
* Expositie Aalsmeers Schilders Ge-
nootschap in gangen zorgcentrum 

Kloosterhof, Clematisstraat.
* Schilderijen Hans Ravesloot in 
gangen zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad.

Diversen.
Donderdag 17 mei:
* Bekerfinale handbal heren in Al-
mere vanaf 15.30u.
Vrijdag 18 mei:
* Koppelkaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
Maandag 21 mei:
* Filmfestival bij Videoclub in ‘t An-
ker, Oosteinderweg 273 v/a 20u.
* Lezing over vijvers en Koi karpers 
bij Viva Aquaria in buurthuis Horn-
meer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 22 mei:
* Open huis Open Hof Kerk in ‘t Ba-
ken, Sportlaan van 10 tot 11.30u. Ie-
dere dinsdag.
* Koffieochtend voor vrouwen in ge-
bouw Irene, Kanaalstraat v/a 10u.
* Darten in het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 23 mei:
* Oost-Inn open 9.30 tot 11.30u. in
Mikado, Catherina Amalialaan. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Klaverjassen bij Geluksvogels in 
Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Vrij bridgen bij Onder Ons in Ire-
ne, Kanaalstraat v/a 20u. Inschrij-
ven: 19.30u.
* Lezing ‘Emo’s reis’ in Boekhuis, 
Zijdstraat. Aanvang: 20u.
Donderdag 24 mei:
* Kienavond Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20.30u.
Zaterdag 2 juni:
* Start viering 100 jaar Bloemenvei-
lingen Aalsmeer met Jan Leliveld en 
Con Amore in Crown Studio’s.

Vergaderingen
Dinsdag 22 mei:
* Greenport café over verschraling 
assortiment bloemen en planten in 
Wellantcollege, Linnaeuslaan, 15u.
Donderdag 24 mei:
* Vergadering stichting De Boven-
landen in kantoor bij jachthaven 
Dragt, Stommeerweg 72 v/a 20u.
Donderdag 31 mei:
* Beraad en Raadsvergadering in 
gemeentehuis vanaf 20u.
Maandag 4 juni:
* Pact café over ‘Mooi Aalsmeer’ in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 20u.

Zaterdag comedian in culturele café

‘Gevaarlijke gedachten’ 
met Dara Falzi in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 19 mei brengt 
stand-up comedian Dara Faizi ‘Ge-
vaarlijke gedachten’ in cultureel ca-
fé Bacchus. Met zijn introverte en 
cynische stijl valt Dara op. Religie, 
afkomst of kabelmaatschappijen, 
geen onderwerp is taboe. Zijn ma-
nier van spelen is zo kalm, dat men-
sen zich wel eens hebben afge-
vraagd of Dara (van oorsprong Af-
ghaan) wel weet dat er publiek in 
de zaal zit. Stand up is de uitlaat-
klep van deze jonge comedian, die 
al vroeg in zijn leven veel van de 
wereld heeft gezien. Door gebruik 
te maken van zijn ervaringen in 
binnen- en buitenland, schetst hij 
een bijzonder beeld van zijn denk-
wereld. Dara Faizi (1988) is na een 
aantal omzwervingen in Nederland 
gaan wonen. Al op redelijk jonge 
leeftijd ontdekt hij stand up come-
dy, en besluit het ook eens te pro-
beren. Het blijkt hem zeer goed te 
liggen. Hij heeft een gezonde zelf-
spot en beschikt over verschillen-
de stemtechnieken. Dara heeft een 
oorspronkelijke, opmerkzame stijl. 
Als toeschouwer heb je constant 
het gevoel dat je balanceert tus-
sen een lach of een ongemakkelijk 
gevoel. Religie, afkomst of kabel-
maatschappijen, geen onderwerp 

is taboe. Zaal Bacchus in de Gerbe-
rastraat zaterdag open om 20.15 uur 
Aanvang voorstelling 21.00 uur. En-
tree is 10 euro per persoon.

Camille Bloom en jazztrio
Vrijdag 25 mei presenteert Bacchus: 
All the way from Seattle Camille 
Bloom. In de VS speelt Camille al-
tijd met een volledige band, maar af 
en toe moet er ook even aan de an-
dere kant van de oceaan gespeeld 
worden en dan gebeurt dat meest-
al solo. Vermoedelijk komt Camil-
le alleen, misschien met z’n tweeën. 
Haar zeer dynamische stem en roc-
kende manier van spelen (zelfs op 
de akoestische gitaar) maken Ca-
mille een act waar je voor je plezier 
naar gaat kijken en luisteren. Bac-
chus open: 21.00 uur. Aanvang con-
cert: 21.30 uur. En zaterdag 26 mei 
trakteert KCA op jazz van het Chris-
tian Pabst Trio.Het trio rond de jonge 
Duitse pianist en componist Chris-
tian Pabst (1984) speelt al ruim 10 
jaar in deze bezetting met de even-
eens uit Duitsland afkomstige bas-
sist David Andres en drummer An-
dreas Klein. In 2010 speelde het trio 
op North Sea Jazz en nu in Bac-
chus, Het culturele café gaat open 
om 21.00 uur. Aanvang: 21.30 uur. 

Friday Nightshift en ‘Oh My 
Darling’ in Oude Veiling
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 18 
mei is het weer tijd voor het nieuwe 
concept Friday Nightshift in de Ou-
de Veiling. Vanaf 22.00 uur worden 
de lichten gedimd en stappen be-
zoekers binnen in een stijlvolle club-
sfeer die Aalsmeer nog niet eerder 
gekend heeft. De nieuwste beats 
en een relaxte sfeer staan centraal 
als je door DJ-duo Veleri & Manny 
Moore met een mix van deephouse 
en techno het weekend in word ge-
leid. Iedereen is welkom om een 
drankje te komen drinken van 22.00 
tot 02.00! 

Bluegrass en folk
En zondag 20 mei verzorgt de band 
‘Oh My Darling’ uit Canada vanaf 
15.00 uur een optreden in de Oude 
Veiling in de Marktstraat. De muzi-

kale middag wordt georganiseerd in 
samenwerking met Muzikaalsmeer. 
Onder deze veelbelovende naam 
Oh My Darling brengt het Canade-
se dames kwartet dit jaar opnieuw 
een unieke mix van bluegrass en 
folk gerelateerde muziek. Hun prai-
rie afkomst in combinatie met stu-
dies naar Appalachen old-time en 
hun eigen Frans-Canadese volks-
muziek heeft geresulteerd in een 
zwoele fusion van Engels en Frans-
talige muziek met een muzikale oor-
sprong in Canada, Frankrijk en de 
USA. Het kwartet ‘Oh My Darling’ 
wordt gevormd door Vanessa Kuzi-
na op gitaar en leadzang, Marie-Jo-
see Dandeneau op contrabas en vo-
calen, Allison de Groot op banjo en 
vocalen en Rosalyn Dennet op viool 
en vocale. 

2Buck Chuck, 10 Bucks en Camp Coolidge

Vrijdag bandavond in N201
Aalsmeer - Op vrijdag 18 mei is er 
weer een leuke bandavond in N201 
met veel muzikanten uit de omge-
ving! 2 Buck Chuck is opgericht in 
Amsterdam, met leden uit Neder-
land, Amerika en Engeland. Deze 
combinatie van verschillende ach-
tergronden geeft de sound van de 
band een unieke twist, Hun sound 
als volgt te omschrijven: grooven-
de hard rock en metal dat vanaf 
het eerste moment fascineert en in 
het hoofd blijft hangen. 10Bucks is 
een beginnende punk-rock band, 
waarbij het spelen in een band een 
uit de hand gelopen hobby is ge-
worden. Ze hebben duidelijk ple-
zier in muziek maken, en dat is te 
zien op het podium: het enthousias-
me werkt aanstekelijk. Camp Cool-
idge draait om energie en melodie, 
en heeft een scherpe neus voor het 
schrijven van melodieuze popsongs 
die met venijn vanuit de onderbuik 
worden geserveerd. De spannings-
boog staat voortdurend op knap-
pen en een schaamteloos blije mee-
zinger klinkt al snel als Racoon op 
speed. Live rockt Camp Coolidge in-
tens, terwijl de kenmerkende voca-
len van jonge hond Daniël zorgen 
dat alles fris en fruitig blijft klinken. 
Wil jij hier bij zijn? Kortingskaartjes 
zijn te krijgen via de bands, dan kost 
de entree je maar 3 euro. Mocht je 

aan de deur kopen, dan is de en-
tree 6 euro, dus even contact opne-
men met een van de bands is zeker 
de moeite waard! De avond begint 
in de N201 aan de Zwarteweg be-
gint om 21.00 uur.

Luilaknacht 25 mei
Nog een datum om in je agenda 
te zetten: op vrijdag 25 mei wordt 
het jaarlijkse Luilaknacht Festival 
weer georganiseerd, met dit jaar 
een grootsere line-up dan ooit te-
voren. Laat je meeslepen door de 
hele avond topacts: Hit Me TV, The 
Fudge, Shaking Godspeed en The 
Red17! Na de bands is er zoals al-
tijd met luilak midnight barbecue op 
het weiland naast N201. Dj’s Void 
Pointer, Daenn en Nista draaien 
de nacht in tot aan de kleine uur-
tjes met het beste house en tech-
no tracks van dit moment! Je hoeft 
je overigens geen zorgen te ma-
ken over de reis terug naar huis ‘s 
nachts. Neem je eigen tentje mee en 
je kunt op de N201 camping blijven 
slapen zodat je de volgende dag uit-
geslapen en wel rustig aan het lan-
ge pinksterweekeinde kunt begin-
nen. Kijk voor meer informatie op de 
N201 website en zorg dat je er ook 
bij bent, het wordt beslist een ge-
denkwaardig nachtje met veel goe-
de muziek en een te gekke sfeer.

Afscheidsborrel Sven Spring in ‘t Veld

Partytime in de Praam met 
dj’s Joost en Ronny Nista
Aalsmeer - Donderdagavond 17 
mei wordt een Hemelvaartparty in 
café de Praam georganiseerd. Het 
feest is van 22.00 tot 04.00 uur en 
achter de draaitafels de Aalsmeerse 
DJ Jochem van Leeuwen. Wees op 
tijd, want de deur sluit om 02.00 uur.
Vrijdag 18 mei weer een spectacu-
laire Blue night party met DJ Joost 
in het café in de Zijdstraat. Aanvang 
22.00 uur. Zaterdagmiddag van 17.00 
tot 20.00 uur verzorgen twee DJ´s in 
de Praam voor de muziek. Thomas 
en Joost komen hun favoriete mu-

ziek draaien voor vrienden en ken-
nissen. Kom gezellig even buurten.
Zaterdagavond 19 mei presenteert 
de Praam een super dance festijn in 
met de Aalsmeerse DJ Ronny Nis-
ta. De party begint rond 22.00 uur 
en iedereen is van harte welkom. 
Zondag is de Praam geopend van-
af 16.00 uur voor een afscheidbor-
reltje voor Sven Spring in ‘t Veld, die 
12,5 jaar in de Praam achter de bar 
heeft gestaan. Vrienden, klanten en 
kennissen van Sven worden bij de-
ze uitgenodigd om langs te komen.

Burgemeester Pieter Litjens in gesprek met kunstenaar János Demeter Lóránt.

“Kunst staat boven politiek”
Ambassadeur Hongarije 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - De taal van kunst is 
universeel, grensoverschrijdend en 
brengt een verbinding met andere 
culturen tot stand. Dat was de kern 
van de openingstoespraak van de 
heer Z.E. Sumeghy, ambassadeur 
van Hongarije, afgelopen zaterdag 
in Aalsmeer. Omringd door de schil-
derijen van de Hongaarse kunste-
naar János Demeter Lóránt (1938) 
en de beelden van de Nederland-
se Lous Stijfzand maakte het pu-
bliek kennis met kunstwerken uit 
beide landen. Het kunstenaarskop-
pel werkt en leeft het liefst te mid-
den van vissers en boeren op het 
platteland van Hongarije. Schilderij-
en met titels als Venus in de puzta, 
naderende lente, herder met hond 
roepen associaties op met de on-
eindige vlakten en het oude boeren-
land. Deze figuratieve taferelen zijn 
geïnspireerd op het landelijke leven, 
maar tonen een vervormde expres-
sieve werkelijkheid, meestal ge-

schilderd in warme donkere aarde-
tinten. Lorant legt de nadruk op het 
bestaan van mens en dier en diens 
verbondenheid met de aarde. Stijf-
zand werkt op een unieke manier 
met takken, riet en klei beelden die 
zowel trefzeker zijn als geraffineerd 
van lijn. 
Wie dezer dagen het oude Raad-
huis binnenwandelt, ziet het ex-
pressionisme in al zijn geladenheid; 
half verzonken in het achterliggen-
de Hongaarse landschap. De am-
bassadeur sprak deze middag ook 
met exporteurs van bloemen van 
Aalsmeer naar Hongarije. Een vol-
gende culturele uitwisseling met 
jonge Hongaarse kunstenaars en 
kinderkunst uit Boedapest staat op 
de KCA- agenda voor 2013. 
De nieuwe expositie is te zien tot 
en met 17 juni iedere donderdag 
tot en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat.

Zaterdag zonneschijn en warmte
Back in Time ‘Sunshine 
party’ in The Beach
Aalsmeer - Het wil nog maar niet 
zomeren in Nederland! Omdat ie-
dereen wel zo’n beetje genoeg heeft 
van het regenachtige weer, heeft 
het Back in Time-team besloten om 
zelf voor zonneschijn en warmte te 
zorgen! Dit alles tijdens de Back in 
Time Sunshine Party. Aanstaande 
zaterdag 19 mei draaien de DJ’s en 
gastheren Cees van der Schilden, 
Meindert van der Zwaard en Ruud 
Vismans vanaf de exclusieve Back in 
Time-discobar de meest zonnige en 
zomerse hits uit jouw tijd. 
Sunshine in the Music (Jimmy Cliff), 
Walking on sunshine (Katrina & 
The Waves) en natuurlijk KC & The 
Sunshine Band! Je hoort ze allemaal 

voorbij komen. Via de ‘Favoriete Top 
3’-verzoeknummerkaart kan tijdens 
de avond jouw favoriete plaat aan-
gevraagd worden. Natuurlijk wor-
den de zomerse hits regelma-
tig afgewisseld met diverse andere 
Dance Classics. Ook worden, in sa-
menwerking met X-treme Showpro-
ductions, weer allerlei clips op het 
grote scherm vertoont. 

Zin in een feestje? Back in Time 
vindt elke derde zaterdagavond van 
de maand plaats in The Beach. De 
Sunshine Party’ is zaterdag vanaf 
21.00 uur in The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Iedereen is van 
harte welkom! De toegang is gratis!

Live The Fabulous Wanna 
Beatles in Crown Theater
Aalsmeer - Zaterdag 19 mei wa-
nen de bezoekers aan Crown The-
ater Aalsmeer zich in de sixties. 
De Fabulous Wanna Beatles ne-
men de bezoekers in de tijdmachi-
ne mee. Geen statisch voorkomen, 
maar een spetterende show vol rock 
& roll, op dezelfde instrumenten en 
versterkers en in dezelfde kleding 
als de echte Beatles. Denk aan de 
grijze kraagloze pakken en Beatle-
boots uit de begintijd, of de kleur-
rijke, psychedelische Sergeant Pep-
perpakken. The Fabulous Wanna 
Beatles heeft het allemaal, en meer! 
De Fabulous Wanna Beatles zijn een 
stel ervaren, jonge muzikanten die 
de tijdloze muziek van The Beatles 
met veel enthousiasme spelen. Zo-
wel de beginnummers als de late-
re, meer georchestreerde songs van 
The Beatles, brengen zij met flair. 

Deze jongens, die net zo jong zijn en 
net zoveel sex-appeal en podium-
expressie hebben als The Beatles 
in hun hoogtijdagen, hebben zich 
uit eerbetoon aan hun helden een 
écht Beatle-kapsel aan laten meten. 
Tel daarbij op dat ze elkaar en het 
publiek in perfect Engels met een 
prachtig Liverpools accent aanspre-
ken, en je hebt een show om nooit 
meer te vergeten! Aanvang is 20.00 
uur, toegang bedraagt 25 euro per 
persoon. De voorstelling op donder-
dag 17 mei van Edwin Evers en Band 
is uitverkocht en de voorstelling die 
gepland was op 18 mei van Scrum 
wordt verplaatst. Kaarten voor al-
le voorstellingen zijn te bestellen 
via www.crowntheateraalsmeer.nl of 
bel 0900-1353. Kaarten kunnen ook 
aan de zaal gekocht worden vanaf 
een uur voor aanvang van de shows.

Koi karpers bij 
Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 21 mei 
geeft Stephan Koster een lezing bij 
Viva Aquaria. Stephan is vijverspe-
cialist, maar houdt zich vooral bezig 
met Koi karpers. Hij zal zowel vertel-

len over vijvers als over de bijzonde-
re wereld van Koi karpers. Stephan 
gaat regelmatig naar Japan, waar hij 
kwekerijen met deze bijzondere vis-
sen bezoekt. De avond begint om 
20.00 uur en vindt plaats in buurt-
huis Hornmeer aan de Roerdomplaan 
3. De toegang is gratis. Iedere geïnte-
resseerde is welkom. Voor meer infor-
matie: C. Keim via 0297-343854.
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	 Op donderdag 17 en vrijdag 18 mei is het 
 gemeentehuis gesloten i.v.m. Hemelvaartdag.
 Op maandag 28 mei is het gemeentehuis gesloten 
 i.v.m. 2e Pinksterdag

NOOdmaatregeleN aaNvraag reisdOcumeNteN:

Door	het	per	26	juni	2012	vervallen	van	de	kinderbijschrij-
vingen	in	paspoorten	van	de	ouders	en	het	daardoor	ontsta-
ne	grote	aantal	aanvragen	voor	reisdocumenten,	heeft	de	Mi-
nister	van	Binnenlandse	Zaken	enige	maatregelen	getroffen.

Met	ingang	van	woensdag	9	mei	2012	geldt	het	volgende:
1	 Voor	 een	 bijgeschreven	 kind	 jonger	 dan	 13	 jaar	 en	 8	

maanden	(dat	is	bijgeschreven	in	een	paspoort	dat	op	of	
na	1	juli	2012	verloopt)	is	een	spoedaanvraag	niet	meer	
mogelijk!	Om	humanitaire	redenen	kan	een	uitzondering	
worden	gemaakt	(bijvoorbeeld	een	medische	behandeling	
of	een	begrafenis).	De	noodzaak	van	de	reis	dient	dan	bij	
de	gemeente	aangetoond	te	worden.

2	 Indien	 het	 huidige	 reisdocument	 nog	 op	 of	 na	 1	 sep-
tember	2012	geldig	 is,	wordt	 een	aanvraag	niet	 in	be-
handeling	genomen.	De	aanvrager	moet	 terugkomen	op	
zijn	vroegst	één	maand	voor	dat	de	geldigheid	van	het	
document	verstrijkt.	Als	de	aanvrager	kan	aantonen	dat	
hij	op	reis	gaat	naar	een	land	waarvoor	geldt	dat	het	reis-
document	bij	aankomst	of	vertrek	een	minimum	periode	
geldig	moet	zijn,	dan	mag	de	aanvraag	wel	in	behande-
ling	worden	genomen.	

Omschrijving	‘reguliere	aanvragen’	
Onder	 reguliere	 aanvragen	 worden	 de	 volgende	 aanvragen	
verstaan:	
a	 de	aanvrager	is	niet	bijgeschreven	in	een	paspoort,	of	
b	 de	aanvrager	is	bijgeschreven	in	een	paspoort	waarvan	de	

geldigheid	vóór	1	juli	2012	verloopt,	
c	 de	aanvrager	is	een	bijgeschreven	kind	van	13	jaar	en	8	

maanden	of	ouder.	
De	grens	van	13	jaar	en	8	maanden	wordt	gehanteerd,	om	te	
zorgen	dat	(nu	nog)	bijgeschreven	kinderen	in	het	bezit	kun-
nen	zijn	van	een	eigen	identiteitsbewijs	als	ze	14	jaar	oud	
worden.	De	levertijd	van	deze	reguliere	aanvragen	loopt	mo-
menteel	op	tot	c.a.	4	weken.	Op	de	website	www.aalsmeer.nl	
staat	een	beslisboom	om	het	een	en	ander	te	kunnen	volgen.

defiNitieve BescHikkiNgeN

Een	definitieve	beschikking	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken	 ligt	 zes	 weken	 na	 de	 dag	 van	 verzending	 tijdens	 de	
openingstijden	of	op	afspraak	ter	inzage	bij	de	afdeling	dienst-
verlening.	 Op	 grond	 van	 artikel	 7:1	 Algemene	 wet	 bestuurs-
recht	 kan	 een	 belanghebbende	 binnen	 zes	 weken,	 na	 de	 dag	
van	verzending	van	het	besluit,	een	schriftelijk	en	gemotiveerd	
bezwaarschrift	 indienen	bij	het	bevoegde	bestuursorgaan.	 Een	
bezwaarschrift	heeft	geen	schorsende	werking.	Wel	bestaat	de	
mogelijkheid	om	de	voorzitter	van	de	sector	bestuursrecht	van	
de	 arrondissementsrechtbank	 (voorzieningenrechter)	 Postbus	
75850,	1070	AW	Amsterdam,	een	voorlopige	voorziening	te	vra-
gen.	Voor	de	behandeling	van	een	verzoekschrift	worden	door	de	
rechtbank	kosten	in	rekening	gebracht.	

Evenementenvergunning
Op	grond	van	artikel	2.25	van	de	Algemene	Plaatselijke	Ver-
ordening	is	vergunning	verleend	voor	het	houden	van:
-	 Het	Weekaatje	van	25	t/m	28	mei	2012	op	Beethovenlaan	

120;
Datum verzending vergunning 11 mei 2012 

Wet algemeNe BePaliNgeN OmgeviNgsrecHt 

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	de	volgende	aanvragen	voor	een	omgevingsvergunning	
zijn	ontvangen:
-	 Begoniastraat	44,	het	kappen	van	een	boom;
-	 Marktstraat	10,	het	vergroten	van	de	woning;
-	 Molenpad	2,	het	kappen	van	een	boom;
-	 Pasteurstraat,	het	kappen	van	bomen;
-	 Schoorsteen	56,	het	vergroten	van	de	woning.

verleeNde OmgeviNgsverguNNiNgeN, reguliere 
PrOcedure

Een	omgevingsvergunning,	met	de	daarop	betrekking	hebbende	
stukken,	ligt	zes	weken	na	de	dag	van	verzending,	tussen	9.00-
11.30	uur,	ter	inzage	bij	de	afdeling	vergunningen,	handhaving	
en	dienstverlening,	balie	9.	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	ge-
motiveerd	 bezwaarschrift	 indienen	 bij	 het	 bevoegde	 bestuurs-
orgaan.

Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	
dat	op	grond	van	artikel	3.9	Wabo	besloten	is	de	volgende	
omgevingsvergunning	te	verlenen:
-	 Beethovenlaan	86,	het	kappen	van	een	pinus;
-	 Begoniastraat	44,	het	kappen	van	een	den;
-	 Dorpsstraat	83,	het	kappen	van	een	es;
-	 Hornweg	126,	het	kappen	van	een	suikeresdoorn;
-	 Korianderhof,	het	bouwen	van	een	woning;
-	 Mr.	Jac.	Takkade,	het	kappen	van	een	wilg;
-	 Pasteurstraat	t.h.v.	huisnummer	21-28,	het	kappen	van	7	

bomen;
-	 Schweitzerstraat	t.h.v.	huisnummer	69,	het	kappen	van	4	

elzen	en	1	esdoorn;
-	 Spoorlaan	26,	het	kappen	van	een	berk.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: woensdag 16 mei 2012.

vOOr meer iNfOrmatie: WWW.aalsmeer.Nl

geWijzigde OPeNiNgstijdeN Balie BOuWeN eN 
verguNNiNgeN 

Met	ingang	van	1	juni	2012	wijzigen	de	openingstijden	van	
de	balie	bouwen	en	vergunningen	in	het	gemeentehuis.	Door	
het	teruglopende	aantal	inwoners	dat	gebruik	maakt	van	de	
vrije	 inloopmogelijkheid	 aan	 de	 balie,	 is	 besloten	 de	 ope-
ningstijden	 te	wijzigen	en	uitsluitend	op	afspraak	 te	gaan	
werken.	

Vanaf	1	 juni	2012	 is	de	balie	elke	week	geopend	op	dins-
dag	en	donderdag	tussen	8:30	en	14:00	uur.	U	kunt	een	af-
spraak	maken	voor	een	gesprek	binnen	deze	tijden	met	een	
medewerker	 van	 de	 afdeling	 vergunningen	 voor	 uw	 vragen	
over	bouwen	en	vergunningen.	Voor	het	maken	van	een	af-
spraak	kunt	u	bellen	met	het	algemene	telefoonnummer	van	
het	gemeentehuis,	 0297-387575.	Meer	 informatie	over	het	
omgevingsrecht	 is	 te	 vinden	op	www.omgevingsloket.nl	 en	
in	de	digitale	balie	op	de	website	van	de	gemeente,	www.
aalsmeer.nl

WelstaNdscOmmissie

De	 agenda	 van	 de	 vergadering	 van	 de	 welstandscommis-
sie	 ligt,	 tussen	 9.00-11.30	 uur,	 ter	 inzage	 bij	 de	 afdeling	
vergunningen,	handhaving	en	dienstverlening,	balie	9,	tel.	
0297-387698.	Op	de	agenda	staan	de	binnengekomen	aan-
vragen	omgevingsvergunning,	activiteit	bouwen,	van	de	af-
gelopen	2	weken.

rectificatie PuBlicatie meldiNg artikel 8.40 Wet 
milieuBeHeer

In	de	Nieuwe	Meerbode	van	10	mei	jl.	is	abusievelijk	vermeld	
dat	 een	 Activiteitenbesluit	 Wet	 Milieubeheer	 is	 ontvangen	
voor	Volvo	Truck	Center	Amsterdam,	Visserstraat	40	te	Aals-
meer.
Dit	moet	echter	zijn	Volvo	Truck	Center	Aalsmeer.

verkeersBesluit 2012/5577-m&r

Burgemeester	en	wethouders	van	de	Gemeente	Aalsmeer	ma-
ken	 bekend	 dat	 zij	 besloten	 hebben	 op	 grond	 van	 artikel	
15,	eerste	lid,	van	de	Wegenverkeerswet	1994,	om	nog	een	
parkeerplaats	aan	te	wijzen	voor	elektrisch	vervoer	in	de	ge-
meente	Aalsmeer.	Het	aanwijzen	van	een	parkeerplaats	voor	
elektrisch	 vervoer	 gaat	middels	 het	 plaatsen	 van	 een	 ver-
keersbord	met	het	verkeersteken	E8	en	het	daarbij	behorende	
onderbord	met	de	tekst	“Opladen	elektrische	voertuigen”.	De	
parkeerplaats	voor	elektrisch	vervoer	wordt	gerealiseerd	op	
het	Drie	Kolommenplein	in	Aalsmeer.	Het	aanwijzen	van	een	
parkeerplaats	voor	elektrisch	voertuigen	is	conform	de	We-
genverkeerswet	1994	(WVW1994).	De	WVW	1994	vereist	dat	
voor	het	plaatsen,	verwijderen	en	aanbrengen	van	verkeers-
tekens	en	wegmarkeringen,	komende	uit	bijlage	I	Reglement	
verkeersregels	 en	 verkeerstekens	 1990,	 een	 verkeersbesluit	
wordt	genomen.

De	bekendmaking	van	dit	besluit	geschiedt	overeenkomstig	
het	bepaalde	 in	 artikel	 26	 van	het	Besluit	 administratieve	
bepalingen	 inzake	 het	 wegverkeer	 (BABW)	 en	 is	 terug	 te	
vinden	 onder	 registratienummer	 2012/5577-M&R.	 Dit	 be-
sluit	ligt	gedurende	een	periode	van	zes	weken	ter	inzage	bij	
de	Afdeling	Publiekszaken	van	de	Gemeente	Aalsmeer,	Drie	
Kolommenplein	 1	 te	 Aalsmeer.	 De	 belanghebbende	 bij	 dit	
besluit	kan	op	grond	van	artikel	7:1	van	de	Algemene	wet	
bestuursrecht	(Awb),	binnen	zes	weken	na	publicatie	van	dit	
besluit	 een	gemotiveerd	bezwaar	 indienen	bij:	Burgemees-
ter	en	wethouders	van	de	Gemeente	Aalsmeer,	Postbus	253,	
1430	AG	Aalsmeer.

verkeersBesluit 2011/17423-m&r

Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Aalsmeer	ma-
ken	bekend	dat	zij	besloten	hebben	op	grond	van	artikel	15,	
eerste	lid,	van	de	Wegenverkeerswet	1994,	de	verkeerssitu-
atie	in	het	centrum	van	Aalsmeer-Dorp	aan	te	passen	tussen	
de	kruisingen	(1)	Zijdstraat	-	Van	Cleeffkade	-	Stationsweg	
-	 Uiterweg,	 (2)	 Zijdstraat	 -	 Weteringstraat	 -	 Punterstraat,	
(3)	Zijdstraat	-	Molenpad	-	Dorpsstraat	-	Gemaalstraat	en	(4)	
Praamplein	-	Uiterweg.	

Voor	de	aanpassing	van	de	verkeerssituatie	worden	de	vol-
gende	 verkeersborden,	 incl.	 onderborden,	 komende	uit	 bij-
lage	 I	 van	 het	 Reglement	 verkeersregels	 en	 verkeersteken	
(Rvv	1990)	verwijdert:
-	 C2	‘Eenrichtingsverkeer’	(2x)
-	 C3	‘Eenrichtingsverkeer’	(1x);
-	 C7	‘Verboden	voor	vrachtverkeer’	(3x);
-	 C12	‘Gesloten	voor	alle	motorvoertuigen’	(2x);
-	 C13	‘Gesloten	voor	bromfietsen,	snorfietsen	en	gehandi-

captenvoertuigen	met	in	werking	zijnde	motor’	(2x);
-	 E1	‘Parkeerverbod’	(7x);
-	 E4	‘Parkeergelegenheid’	(3x);
-	 E8	‘Parkeergelegenheid’	(1x);
-	 E10	‘Parkeerschijfzone’	(7x);
-	 E11	‘Einde	parkeerschijfzone’	(3x);
-	 G5	‘Woonerf’	(5x);
-	 G6	‘Einde	woonerf’	(5x);
-	 G7	‘Voetpad’	(2x);
-	 G8	‘Einde	voetpad’	(2x);
-	 onderbord	 met	 de	 tekst:	 ‘Uitgezonderd	 gehandicapten-

voertuigen	met	in	werking	zijnde	motor’	(2x);
-	 onderbord	met	de	tekst	‘Uitgezonderd	bevoorradingsver-

keer	tussen	22.00-11.00	uur’	(2x);
-	 onderbord	met	de	tekst	‘Uitgezonderd	fietser’	(3x);
-	 onderbord	‘OB502’	(1x);
-	 onderbord	’08.00-22.00’	(7x);

Officiële mededelingen
16 mei 2012

-	 onderbord	‘ConnectCar’	(1x)
-	 onderbord	‘uitgezonderd	bestemmingsverkeer’	(3x);
-	 onderbord	‘uitsluitend	in	parkeervakken’	(1x).

Verder	 worden	 voor	 de	 aanpassing	 van	 de	 verkeerssituatie	
de	volgende	verkeersborden,	incl.	onderborden,	komende	uit	
bijlage	I	van	het	Rvv	1990	aangebracht:
-	 A1	(zone)	‘Maximumsnelheid	30km/h’	(1x);
-	 A2	(zone)	‘Einde	maximumsnelheid	30km/h’	(1x);
-	 B3	‘Voorrangskruispunt’	(2x);
-	 B7	 ‘Stop;	verleen	voorrang	aan	bestuurders	op	de	krui-

sende	weg’	(2x);
-	 G7	‘Voetpad’	(6);
-	 onderbord	met	de	tekst	‘Fietsen	toegestaan’	(6x);
-	 onderbord	met	de	tekst	‘bevoorradingsverkeer	toegestaan	

tussen	22.00	tot	12.00	uur’	(2x);
-	 G8	‘Einde	voetpad’	(6x).

De	bekendmaking	van	dit	besluit	geschiedt	overeenkomstig	
het	bepaalde	 in	 artikel	 26	 van	het	Besluit	 administratieve	
bepalingen	 inzake	 het	 wegverkeer	 (BABW)	 en	 is	 terug	 te	
vinden	 onder	 registratienummer	 2011/17423-M&R.	 Dit	 be-
sluit	ligt	gedurende	een	periode	van	zes	weken	ter	inzage	bij	
de	Afdeling	Publiekszaken	van	de	Gemeente	Aalsmeer,	Drie	
Kolommenplein	 1	 te	 Aalsmeer.	 De	 belanghebbende	 bij	 dit	
besluit	kan	op	grond	van	artikel	7:1	van	de	Algemene	wet	
bestuursrecht	(Awb),	binnen	zes	weken	na	publicatie	van	dit	
besluit	 een	gemotiveerd	bezwaar	 indienen	bij:	Burgemees-
ter	en	wethouders	van	de	Gemeente	Aalsmeer,	Postbus	253,	
1430	AG	Aalsmeer.

ter iNzage Bij de afdeliNg dieNstverleNiNg, 
Balie 5 ( Week 20)

t/m	24	mei		APV	 Evenementenvergunning:	 Koninginnefeest	
op	30	april	 2012	van	12.30-23.00	uur	op	het	
Raadhuisplein;

t/m	24	mei	 Participatie-	 en	 Communicatieaspecten,	 toe-
kennen	namen	openbare	ruimte;

t/m	29	mei	 APV	 Standplaatsvergunning:	 Het	 plaatsen	 van	
vier	statafels	voor	café	Sportzicht,	op	30	april	
en	12	mei	2012;	APV,	Collectevergunning:	App-
co	voor	het	werven	van	donateurs	voor	VSO	Ne-
derland	 van	 22	 t/m	 27	 oktober	 2012	 tussen	
13.00-21.00	uur;	

t/m	31	mei	 Masterplan	Vrouwentroost	vrijgegeven	voor	in-
spraak;

t/m	31	mei	 APV	 Evenementenvergunning:	 een	 jubileum-
feest	RKDES	van	6	t/m	10	juni	2012	op	de	Wim	
Kandreef;	 spelen	en	een	optocht	 t.b.v.	Konin-
ginnedag	op	30	april	2012	in	de	Irenestraat	te	
Aalsmeer;

t/m	1	juni	 Bekendmaking	 vaststelling	 Nota	 “Globale	 Cul-
tuurhistorische	Analyse	(CHA)	Gemeente	 Aals-
meer”.

t/m	1	juni	 APV	 Terrasvergunning:	 Sportlaan	 43A	 te	 Aals-
meer;

t/m	1	juni	 APV	 Ontheffing	 sluitingstijd:	 Café	 Joppe	 voor	
29	op	30	april	2012	tot	03.00	uur;	Danscafé	de	
Praam	voor	29	op	30	april	2012	tot	04.00	uur;	
Dorpshuis	Kudelstaart	voor	12	op	13	mei	2012	
tot	02.00	uur;

t/m	1	juni	 APV	Kampeerontheffing:	Het	 kamperen	 op	het	
grasveld	bij	de	korfbalvereniging	VZOD	aan	de	
Wim	Kandreef	2	 in	Kudelstaart	van	25	t/m	28	
mei;

t/m	1	juni	 APV	Ontheffing	sluitingstijd:	Danscafé	de	Praam	
voor	17	op	18	mei	2012	tot	04.00	uur;

t/m	5	juni	 APV	Evenementenvergunning:	een	feest	op	Ko-
ninginnedag	 op	 30	 april	 2012	 van	 13.00	 tot	
19.00	uur	achter	het	Dorpshuis	te	Kudelstaart;	
jeugdkampioenschap	 powerboat	 klasse	 T-250	
en	GT-30	op	zondag	3	juni	2012	van	12.00	tot	
18.00	uur	in	de	Westeinderplassen,	vanaf	Kem-
pers	 Princessepaviljoen,	 Herenweg	 100;	 kam-
peerweekend	 op	 Dreef	 7,	 van	 13	 t/m	 15	 juli	
2012;

t/m	5	juni	 7Street	voor	29	op	30	april	2012	tot	05.00	uur;	
BON	AMI	 voor	 29	op	30	 april	 2012	 tot	 05.00	
uur;

t/m	6	juni	 APV	Collectevergunning:	Roparun	voor	het	hou-
den	van	een	collecte	op	5	en	19	mei	2012;

t/m	7	juni	 APV	 Vergunning	 ontheffing	 sluitingstijd:	 De	
Blitzz	voor	29	op	30	april	2012	tot	04.00	uur;

t/m	7	juni	 Participatie-	 en	 Communicatieaspecten,	 Toe-
kennen	namen	openbare	ruimte;

t/m	8	juni	 APV	 Standplaatsvergunning:	 de	 verkoop	 van	
aardappelen,	 groenten	 en	 fruit	 op	 vrijdag	 bij	
het	winkelcentrum	Kudelstaart;

t/m	9	juni	 APV	Vergunning:	Ontheffingsluitingstijd	’t	Hol-
land	Huys	 voor	 12	op	13	mei	 2012	 tot	 02.00	
uur	&	Jongerencentrum	N201	voor	24	op	25	mei	
2012	van	18.00	tot	10.00	uur;

t/m	15	juni	 APV	Vergunning:	Drank	en	Horecawet,	Wijnhan-
del	van	Wijk,	Poldermeesterplein4,	Aalsmeer;

t/m	15	juni	 APV	 Evenementenvergunning:	 een	 besloten	
feest	op	9	juni	2012	van	20.00	tot	02.00	uur	op	
Stommeerweg	2;

t/m	20	jun	 APV	 Evenementenvergunning:	 Geraniummarkt	
op	 12	 mei	 2012	 van	 09.00-17.00	 uur	 op	 het	
Raadhuisplein	en	Zijdstraat;	Najaarsbraderie	op	
22	september	van	10.00-17.30	uur	op	het	Raad-
huisplein;

t/m	22	jun	 Projectplan:	 Vooraankondiging	 bestemmings-
plan	“Nieuw	Oosteinde”.

t/m	22	juni	 Het	Weekaatje	van	25	t/m	28	mei	2012	op	Beet-
hovenlaan	120.

t/m	27	juni	 Verkeersbesluit	 2012/5577-M&R	&	 Verkeersbe-
sluit	2011/17423-M&R.

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

Openingstijden	afdeling	Dienstverlening:
Ma.	t/m	vr.	van	8.30-14.00	uur:	vrije	inloop.	Op	woensdag	is	
de	afdeling	Dienstverlening	open	van	8.30-20.00	uur.	Tussen	
17.00-20.00	uur	is	deze	afdeling	alleen	open	voor	reisdocu-
menten,	 rijbewijzen,	 verhuizingen	 en	 uittreksels.	 Voor	 in-
schrijvingen	vanuit	het	buitenland	en	planning	ondertrouw	
en	huwelijkdata	dient	altijd	in	persoon	een	afspraak	te	wor-
den	gemaakt.	Het	gemeentehuis	is	op	werkdagen	telefonisch	
bereikbaar	van	8.30-17.00	uur.
Openingstijden	cluster	Vergunningen:
Ma	t/m	vr.	van	9.00-11.30	uur:	vrije	inloop.

WijkradeN
Heeft	u	vragen	of	wilt	u	informatie	over	de	wijkraden?	Kijk	
dan	op	www.wijkraden-aalsmeer.nl

afsPrakeN Burgemeester eN WetHOuders
Wilt	u	een	afspraak	maken	met	de	burgemeester	of	met	een	
van	de	wethouders,	dan	kunt	u	dit	doen	via	het	bestuurs-
secretariaat.	 Voor	 een	 afspraak	 met	 de	 burgemeester	 drs.	
P.J.M.	Litjens:	tel.	387511.	Voor	een	afspraak	met	een	van	
de	wethouders:	tel.	387512.	Raadpleeg	voor	de	portefeuil-
leverdeling	www.aalsmeer.nl	of	uw	gemeentegids.

fractiesPreekuur
Twee	keer	per	maand	 is	het	mogelijk	om	de	 fracties	geza-
menlijk	 te	 spreken	 tijdens	 een	 fractiespreekuur,	 dat	 voor-
afgaand	 aan	 de	 fractievergaderingen	 plaatsvindt	 op	 de	
dinsdagen.	 Dit	 gesprek	 zal	 maximaal	 15	 minuten	 duren.	
Voor	een	afspraak	dient	u	minimaal	één	week	voorafgaand	
aan	het	 spreekuur	 contact	op	 te	nemen	met	de	griffie	via	 	
griffie@aalsmeer.nl	of	via	0297-387660.	De	volgende	frac-
tiespreekuren	vinden	plaats	op	22	mei	en	12	juni	2012.

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.

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

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

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

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

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.
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Filmfestival bij Videoclub
Aalsmeer - Maandag 21 mei wordt 
bij de Videoclub Aalsmeer het film-
seizoen afgesloten met het tradi-
tionele Clubfestival 2012. De bes-
te films van leden en werkgroepen 
zullen worden vertoond aan een ju-
ry die dit jaar bestaat uit gevestig-
de filmers als Jan van Houten, Mar-
cel Greve en Johan Stevens, allen 
afkomstig van één van de oudste 
filmclubs in Nederland, de Haarlem-
se Smalfilm Liga. De film- en Video-
club Aalsmeer bestaat 60 jaar. Re-
den voor het bestuur en program-
ma-commissie om de leden een op-
dracht te geven een drietal docu-
mentaires te maken, die allen een 
raakvlak moeten hebben met het 
sociale en culturele leven in en om 
Aalsmeer. Dit resulteerde in een 
film over het restaurantproject van 
woonvoorziening de Spil, waarin 
mensen met een lichamelijke en/of 
verstandelijke beperking onder be-
geleiding vele taken uitvoeren. De 
tweede documentaire behandelt de 
omlegging van de N201. Een om-
streden weg met veel voor en te-
gens. Inmiddels is er al heel veel 
klaar, maar de weg is nog steeds 
niet in gebruik. De kunst en cultuur 
in het Oude Raadhuis is het onder-
werp voor de derde documentaire. 
Door de bezuinigingen wordt het 
Oude Raadhuis in het centrum met 
sluiten bedreigd. Wat is de functie 

van dit Oude Raadhuis voor de ge-
meenschap en waarom is het be-
langrijk dat dit cultuurhuis blijft 
functioneren? Voorzitter Gerard van 
Schie is zeer tevreden met de resul-
taten. “De complexheid van de on-
derwerpen heeft er toe geleid dat 
er meer tijd nodig was dan gedacht 
om deze films tot een goed ein-
de te brengen. Het is fijn te consta-
teren dat er van alle kanten uit de 
Aalsmeerse samenleving ruime me-
dewerking werd verleend. Daardoor 
waren onze filmers in staat goed 
hun werk te kunnen doen. Dat zie 
je terug in de resultaten.” De jury 
zal naast de drie documentaire films 
nog vier andere korte films beoor-
delen. De beste film van het festival 
ontvangt de traditionele zilveren ca-
mera als wisselprijs. Er is tevens nog 
de Daan Offermanprijs, vernoemd 
naar de oprichter van de videoclub. 
De avond begint om 20.00 uur en is 
in ’t Anker aan de Oosteinderweg 
273a. Wilt u eens kennis maken met 
het medium film en wat de amateur 
daar zoal mee doet? 

U bent van harte welkom. Vanwege 
beperkte ruimte is het echter aan te 
raden dat u dit vooraf even meldt bij 
Gerard van Schie via 023-5284564 
of 06-52421829. Informatie over de 
F&VA via tel. 06-18487238 of via de 
website www.videoclubaalsmeer.nl.

Caritas zoekt nieuwe leden
Aalsmeer - Caritas is een interker-
kelijk koor dat bestaat uit ongeveer 
veertig enthousiaste leden. Het koor 
wordt begeleid door piano en soms 
ook door dwarsfluit, drum en/of per-
cussie onder begeleiding van onze 
dirigent Arie Vooijs. 
Regelmatig verleent Caritas haar 
medewerking aan kerkdiensten 
en verzorgingshuizen en zo nu en 
dan geeft het koor ook een groots 
concert of een musical. Caritas is 
op zoek naar nieuwe enthousiaste 

mensen die het koor willen komen 
versterken. Op dit moment gaat 
de voorkeur vooral uit naar sopra-
nen en alten. Vind je het leuk om te 
zingen en hou je van gezelligheid? 
Kom dan een keer vrijblijvend kij-
ken. Caritas repeteert iedere maan-
dagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 
de Christelijke Gereformeerde Kerk 
(de Bron) aan de Lijnbaan 5. Voor 
alvast meer informatie kan de web-
site: www.caritasaalsmeer.nl beke-
ken worden.

Veel publiek voor Aalsmeers 
Harmonie op Geraniummarkt
Aalsmeer - Zaterdag 12 mei speel-
de Aalsmeers Harmonie op de Ge-
raniummarkt op het Raadhuisplein. 
In de stand van kweker en harmo-
nielid Marcel Spaargaren bracht 
de harmonie tussen 13.00 en 14.00 
uur lichte muziek ten gehore. Het 
was even spannend of het weer zou 
meewerken, maar gelukkig was het 
droog en scheen af en toe ook de 
zon. Al voordat het orkest begon te 
spelen, was er veel belangstelling. 
Het publiek bleef rustig staan, soms 
onder het genot van een visje, totdat 
de harmonie ging spelen. Het eerste 
stuk van het concert was Hollandse 
Hits: een medley van bekende wer-
ken van Nick en Simon, Jan Smit, 
Gerard Joling en Marco Borsato. 

Daarna klonken nog veel bekende 
nummers die door het publiek en-
thousiast werden meegezongen. 
Eviva Espana, Geef mij maar Am-
sterdam, Land van Maas en Waal en 
Samen zijn. Het was een geslaagd 
concert op dit bloemrijke evene-
ment. Aalsmeers Harmonie is een 
actieve vereniging, met veel optre-
dens. Dinsdag 5 juni is er een open 
repetitie in Bloemenlust, ter gele-
genheid van het 100-jarig bestaan 
van de veiling. Op dinsdag 26 juni 
geeft Aalsmeers Harmonie een bui-
tenconcert bij Kloosterhof ter afslui-
ting van het seizoen. Voor meer in-
formatie over de harmonie en haar 
activiteiten kijk op: www.aalsmeers-
harmonie.nl.

Met de ogen dicht luisteren
A Friday Night in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdagavond 11 mei 
waren Daniel de Moraes en Hernan 
Ruiz te gast op het Bacchus podium. 
De uit Uruguay afkomstige Daniel 
maakt op vooral furore als jazz gita-
rist, maar geniet ook enorm van het 
spelen van traditionele Zuid Ameri-
kaanse gitaar muziek samen met de 
Argentijnse gitaar virtuoos Hernan 
Ruiz. “Mijn mentor”, noemt hij Her-
nan dan ook. Het publiek werd ge-
trakteerd op practhtige stukken van 
onder andere Jobim, Piazzolla en 
Cardel waarin beide heren afwisse-

lend soleerden. Er werd met de ogen 
dicht geluisterd in een muisstil Bac-
chus. Voor degene die de ogen wel 
openhield was er ook een prachtig 
non verbaal schouwspel te zien. Met 
allerlei knikjes en toegeworpen blik-
ken maakten de mannen elkaar dui-
delijk wat ze van elkaar verwachten. 
Niet alleen het publiek had geno-
ten, ook de muzikanten. Zij bedank-
ten het publiek voor het aandachtig 
luisteren en de inspiratie en energie 
die het hun gegeven had.

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
waren er in de Open Hof Kerk twee 
uitvoeringen van de Musical Maria. 
Een uur voor voorstellingen vormde 
zich buiten al een rij van nieuwsgie-
rige toeschouwers, die graag een 
mooie plaats wilden hebben. Een-
maal in de zaal gezeten werd het 
publiek door filmbeelden en ‘dorpe-
lingen’ in de sfeer van de jaren vijf-
tig gebracht. Terwijl er in de stamp-
volle zaal nog even in het program-
maboekje werd gebladerd, was het 
wachten op het begin van de voor-
stelling. Het geduld van het publiek 
zou beloond worden, want ze kre-
gen een prachtig uitgevoerde en in-
drukwekkende musical te zien. De 
Musical zit ingenieus in elkaar. De 
entourage is een dorp in de vijfti-
ger jaren van de vorige eeuw. Daar 
komt een rondtrekkend theater-
gezelschap langs. In overleg met 
de dorpelingen besluiten ze om al 
improviserend het levensverhaal 
van Maria tot leven te laten ko-
men in spel en zang. Overdag ho-
ren de vijf acteurs en de regisseur 
de persoonlijke levensverhalen van 
de dorpelingen. In de voorstellingen 
van de theatergroep gaan het ver-
haal van Maria en de verhalen van 
de dorpelingen door elkaar heen lo-
pen. Door de voorstellingen van de 
theatergroep gebeurt er iets in het 
leven van vrijwel alle dorpelingen. 
Ze gaan vragen stellen aan zich-
zelf en aan elkaar. Zo krijgen diver-
se levensthema’s een plaats: onver-
werkt verdriet, dood en nieuw leven, 
trouw en ontrouw, onbekend verle-
den, vasthouden en loslaten. Die 
levensthema´s blijken zo een ver-
band te hebben met de verschillen-
de beelden van Maria.
Bij deze musical gaat het om de in-
houd. De effecten zijn niet specta-
culair, al schrikt iedereen er van op 
als Eddy, een jongen, uit een ander 
dorp, de zaal in en uitscheurt op zijn 
brommer uit de jaren vijftig. De tij-
dens sommige scènes geprojec-
teerde beelden zijn een passende 
en subtiele toevoeging.

Hoogtepunten
In tegenstelling tot de meeste be-
kende musicals, is er in deze musi-
cal ook veel gesproken acteerwerk. 
De Musical kent veel hoogtepunten, 
zowel op het gebied van het acteren 
als de zang. Prachtig is bijvoorbeeld 
het duet tussen ‘acteur’ Emil en 
‘dorpelinge’ Fanni, nadat ze verliefd 
op elkaar geworden zijn. De bijdra-
ge van de kinderen bij het Kerstver-
haal is leuk en aandoenlijk. Erg in-
drukwekkend is de uitvoering van 
het lied Stabat Mater, waarin Maria 
treurend bij het kruis staat waaraan 
haar zoon Jezus gestorven is, en de 
groep steeds dichter om haar heen 
komt staan. Het is opvallend dat al-
le solisten prachtige solozang com-

bineren met puik toneelspel. Een 
compliment voor het regisseursduo 
Ellen Vermeulen en JelYvon Kadijk 
en dirigent Irma Hogenboom, die de 
casting hebben gedaan en er in ge-
slaagd zijn om het maximale uit de-
ze mensen te halen. Het acteerwerk 
is in het algemeen van hoog niveau; 
van de jongste toneelspeler (15) die 
vondeling Ludwig speelt tot aan de 
vertolking van de oude katholieke 
vrouw Marieke. Ook alle vrouwen 
die de verschillende karakters van 
Maria uitbeelden, zingen en spe-
len mooie bij hen passende rollen. 
Mooi staaltje acteerwerk is er ook 
te zien in de scène waarin slager 
Hein een geheim opbiecht bij her-
bergierster Greta.
Het spel zonder tekst doet professi-
oneel aan. Iedereen blijft acteren en 
dat geldt ook voor het koor, dat de 
overige dorpelingen uitbeeldt. Ac-
teren, soms bewegen en dan nog 
zo mooi blijven zingen, is een he-
le prestatie!

Enthousiaste reacties
De toeschouwers zijn zonder uit-
zondering lovend in hun reactie. 
“Een geweldig goede en mooie, 
meeslepende musical gezien”, al-
dus een bezoeker. “Er zaten mooie 
emotionele zang en spel momen-
ten in, en het geheel had ook iets 
vrolijks.” En: “Bij dat lied over die 
overleden dochter moest ik wel een 
traantje wegpinken. Ik heb met be-
wondering gekeken naar alle ac-
teurs en actrices en heerlijk geluis-
terd naar de mooie liederen.” Ook 
gehoord: “Een prachtige, zeer pro-
fessionele musical. Er was plaats 
voor humor en ontroering. Het re-
sultaat van zeven maanden repe-
teren is werkelijk fenomenaal. De-
ze musical spreekt jong en oud aan, 
hij past bij scharniermomenten in 
het leven.”

In oktober nog twee 
uitvoeringen
Op 5 en 6 oktober zijn de volgen-
de twee uitvoeringen van Musi-
cal Maria gepland in de Spil in Ku-
delstaart. Veel toeschouwers gaven 
na de voorstelling aan dat ze in ok-
tober nog een keer willen gaan. Er 
zit zo veel in deze musical dat ze 
dan vast allerlei nieuwe dingen zul-
len ontdekken. Er klinken geluiden 
dat twee voorstellingen dan niet 
genoeg zullen zijn; de organisatie 
wacht het af. Voor de organisatie en 
de deelnemers zal zo’n periode tus-
sendoor een nieuwe ervaring zijn. 
Hoeveel repeteren is er straks weer 
nodig? Hoe anders is het podium en 
de zaal? Eén van hen verwoordt het 
zo: “Nu lekker beetje bijkomen, wel 
tekst bijhouden, vakantie vieren en 
dan, joepie, weer de verhalen van 
Maria delen met ieder die het de-
len wil!”

recensie
Musical Maria indrukwekkend

Zakelijke coachings voor bands 
en muzikanten in de N201
Aalsmeer - Door bezuinigingen 
in de culturele sector zal een hoop 
veranderen in het podium cir-
cuit. Het zal moeilijker gaan wor-
den voor bands om aan optredens 
te komen, niet alleen bij de N201, 
maar bij vele andere poppodia zal 
dit het geval zijn. Bands moeten 
zelf meer moeite gaan doen om 
publiek binnen te halen en zichzelf 
te verkopen en promoten bij po-
dia en boekingsbureaus. Maar hoe 
doe je dat? Het jongerencentrm 
voelt zich betrokken bij de lokale 
bands en wil ze zo veel mogelijk 
helpen. Daarom heeft de N201 iets 
nieuws te bieden: artiest en band 
coachings! De coachings worden 
door Vincent Kruger gegeven in 
samenwerking met N201 en zijn 
voor bands die de ambitie hebben 
om verder te komen en zich pro-
fessioneel te gaan profileren. Vin-
cent Kruger is gespecialiseerd in 
het geven van bandcoachings en 
daarnaast verantwoordelijk voor 
en betrokken bij het opzetten van 

festivals, podia en belangenor-
ganisaties. Ook heeft hij muziek-
management gedaan voor bands 
als Zuco 103, New Cool Collecti-
ve en Giovanca en is freelance ac-
tief met boekingswerkzaamheden 
voor een breed scala aan opko-
mende artiesten. Op vrijdag 1 juni 
vindt een introductieavond plaats 
in de N201. Hier wordt veel verteld 
over de inhoud en de mogelijk-
heden van de artiesten coaching 
die Vincent aanbiedt. Het belooft 
een leuke en interessante avond 
te worden voor elke muzikant met 
ambitie, dus zorg dat je er bij bent! 
Na afloop is de bar geopend zo-
dat er nog gezellig nagetafeld kan 
worden. De avond begint om 20.00 
uur. Deelname aan de introductie 
avond kost 7,50 euro, inclusief kof-
fie, thee en een consumptie. Het 
aantal plaatsen is beperkt. Van te-
voren opgeven kan door een email 
te sturen met naam en eventueel 
de naam van de band naar kim@
n201.nl. 

Burgemeester financiele topper:
Veiling Kudelsaart levert 
bijna 17.000 euro op
Kudelstaart - Een uur lang optre-
den van burgemeester Pieter Lit-
jens was zaterdagavond het meest 
gewilde kavel tijdens de veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart. Hij bracht 
640 euro op en gaat voor dat geld 
RKDES van dienst zijn tijdens of een 
kindermiddag of een seniorendag. 
De veiling was weer een groot suc-
ces met een totale opbrengst van 
bijna 17.000 euro. Burgemeester Pie-
ter Litjens woont zelf in Kudelstaart 
en stond op het podium terwijl in de 
zaal de biedingen hand over hand 
toenamen. Daarbij bekroop hem, zo 
zei hij met een knipoog: “Toch wel 
het gevoel van een moderne vorm 
van slavenhandel.“ Maar voor het 
goede doel zet hij zich als burger-
vader graag in. Litjens was zichtbaar 
ingenomen met het bedrag van 640 
euro, 40 euro meer dan zijn dienst 
vorig jaar opbracht. “Dat was toch 
even spannend. Op een uur op-
treden van de Kudelstaartse zan-
ger Rick van der Kroon was al bij-
na 500 euro geboden. Ik had me-
zelf voorgenomen om, als er min-
der op mij geboden zou worden, dan 
maar gewoon te gaan zingen”, grap-
te hij. De twaalfde editie van de vei-
ling zorgde weer een ouderwets ge-
zellige avond. Veilingmeesters Gert 
Ubink en Dick Venema wisten de 
hamer met kwinkslagen te hanteren, 
tot groot vermaak van de volle gro-
te zaal van het Kudelstaartse dorps-
huis. De stemming zat er goed in, ze-
ker toen in de kleine uurtjes het re-

sultaat bekend werd gemaakt door 
notaris Matthijs van Gaalen: 16.692 
euro! Dat was vrijwel hetzelfde be-
drag als vorig jaar, maar toen kwa-
men er 360 kavels onder de hamer. 
Gemiddeld lag de opbrengst van de 
311 kavels nu dus zo’n zes euro ho-
ger. Naast het inhuren van de twee 
bekende Kudelstaarters, scoor-
den ook andere diensten goed. Een 
dag metselen door Burgers Bricks 
ging van de hand voor 350 euro en 
een dag klussen door Bouwbedrijf 
Kroom bracht 290 euro op. Een op-
treden van de Shantykoor De Brul-
boeien werd afgeslagen op 280 eu-
ro. Een hoogtepunt lag op even 
voor half een ’s nachts toen het be-
drag van 200.000 euro sinds het be-
gin van de veiling werd bereikt. Om 
01.40 uur klonk de laatste hamer-
slag van de veilingmeesters bij een 
totaalstand over twaalf edities van 
205.000 euro. Voorzitter Arie de Vos 
van Kudelstaart voor Kudelstaart 
was opgetogen: “Met het nu opge-
haalde bedrag kunnen we weer zor-
gen voor een financieel steuntje in 
de rug van de clubs in ons dorp. En 
dat is ook precies het doel van de 
veiling.” Hij prees vooral de inzet van 
de tientallen vrijwilligers die zich za-
terdag (en de tijd daarvoor) hebben 
ingezet. “Ze hebben bijna letterlijk 
het vuur uit de schoenen gelopen 
om het hele logistieke proces van 
zo’n veilavond goed te laten verlo-
pen. Alle vrijwilligers verdienen een 
zeer groot compliment!”

Burgemeester Pieter Litjens is er getuige van het bod op hem wordt opge-
voerd. Achter hem veilingmeesters Dick Venema (met de hamer) en Gert 
Ubink

Donderdag handbalwedstrijd
Aalsmeer in bekerfinale!
Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer heeft 
zich – na een jaar afwezigheid – 
weer geplaatst voor de finale om 
de landelijke handbalbeker! Het is 
de veertiende keer in de geschie-
denis van de club dat de eindstrijd 
bereikt is. De Aalsmeerders wonnen 
de NHV beker tot nu toe zes keer: 
de laatste keer in 2008 na winst op 
Bevo. In 2009 en 2010 stonden de 
Aalsmeerders wel in de finale, maar 
verloren beide keren van Volendam. 
Deze finale wordt aanstaande don-

derdag 17 mei op Hemelvaartsdag 
gespeeld in het Topsportcentrum 
te Almere. Eerst is om 13.30 uur de 
de damesfinale te zien, die dit jaar 
gaat tussen Quintus en Dalfsen. Om 
15.30 uur gevolgd door de heren-
finale tussen FIQAS Aalsmeer en 
Kras/Volendam. 

Kaarten kosten 8 euro voor volwas-
senen en 3 euro voor jeugd tot en 
met 15 jaar en zijn te bestellen via 
www.nhv.nl of te koop aan de zaal. 
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Supersnel de lucht in op 
het Raadhuisplein
Aalsmeer - Als 2400 Raborenners 
op hun snelst door Aalsmeer fietsen, 
kunnen de supersnelle inwoners van 
Aalsmeer natuurlijk niet achterblijven. 
Afgelopen zondag 13 mei was de vraag 
niet alleen hoe hard je ging, maar ook 
hoe hoog je kwam. CIF, de initiatiefne-
mer van de Supersnelle Glasvezelwe-
ken, bracht reuring op het Raadhuis-
plein met de Vertical Bike. Inwoners gin-
gen de strijd met elkaar aan. En er kon er 
maar één de allersnelste zijn op de Ver-
tical Bike. Dion van 12 jaar trapte zich in 
minder dan 27 seconden naar de top. 
Aalsmeer krijgt een glasvezelnetwerk. 
Het huidige kabelnetwerk is verouderd 

en kan de groeiende hoeveelheid da-
ta bijna niet meer aan. Het glasvezel-
netwerk dat nu wordt aangelegd zorgt 
ervoor dat de inwoners van Aalsmeer 
straks niet alleen razendsnel kunnen 
internetten, maar ook andere geavan-
ceerde digitale diensten kunnen gebrui-
ken. Aalsmeer is binnenkort klaar voor 
de toekomst. CIF BV is eigenaar van het 
netwerk en initiatiefnemer van de Super-
snelle Glasvezelweken. De aanlegwerk-
zaamheden in Aalsmeer worden in op-
dracht van CIF uitgevoerd door Van Gel-
der Telecom. De aanleg van het glas-
vezelnetwerk in Aalsmeer zal naar ver-
wachting nog in 2012 worden afgerond.

Zondag speciale eucharistieviering 
Aandacht project Henk 
Helsloot in Brazilië
Aalsmeer - Radio en TV Wilde 
Ganzen steunt projecten ten be-
hoeve van het centro de Assistên-
cia Social in Brazilië van de oud-
Aalsmeerder Henk Helsloot. Dit jaar 
betaalt de organisatie mee aan de 
afbouw van de gerenoveerde en uit-
gebreide eetzaal in het centrum. El-
ke euro die voor dit doel wordt inge-
zameld, vermeerdert Wilde Ganzen 
met 55 cent.
Op zondag 20 mei zal de eucharis-
tieviering in de H. Geestkerk in Am-
stelveen in het teken staan van het 
centrum in Brazilië. Particulieren en 
instanties hebben mogelijk gemaakt 
dat het centrum al 35 jaar kan bij-
dragen aan de opvang en ontwikke-
ling van dagelijks 500 kinderen. Tij-
dens de viering zal hier in dankbaar-
heid bij worden stilgestaan. De vie-
ring op 20 mei begint om 10.30 uur. 
Voorgangers zijn pastor Jan Adolfs 
en Henk Helsloot. De dienst wordt 
opgeluisterd door het koor Auro-

ra en een combo onder leiding van 
Lous Zandvliet. Na de viering is er 
in de kerk gelegenheid tot napra-
ten. Tevens zal er een boek over 
het maatschappelijk werk van Henk 
Helsloot worden gepresenteerd. Het 
boek is te koop voor 10 euro per 
exemplaar en kan ter plaatse wor-
den gesigneerd. Bestuursleden van 
de stichting Handreiking over Oce-
anen zijn aanwezig om eventuele 
vragen over dit bijzondere project te 
beantwoorden. Het Centrum, gele-
gen in de stad Capão Bonito, helpt 
sinds 1975 kansarme kinderen van 
0 tot 14 jaar en hun ouders met on-
derwijs, onderdak en andere hulp-
verlening in een van de armste re-
gio’s in Brazilië. Ooit begonnen met 
een enkel gebouw en een groep van 
30 kinderen, telt het Centrum inmid-
dels ruim 7 hectare grond met 27 
gebouwen en vinden dagelijks 450 
kinderen er goed eten, veiligheid en 
een kans op een beter bestaan.

Steun Ingrid Wijgh-Claasen met actie

Aalsmeerse 12 uur ‘hok’ in 
voor Stop Kindermisbruik
Aalsmeer - Om Stop Kindermisbruik 
te steunen in haar strijd tegen kin-
derprostitutie wordt in een restaurant 
in Amsterdam de actie Lock me up – 
Free a girl georganiseerd. Tien dagen 
lang leveren bekende en onbekende 
Nederlanders hun vrijheid in om hon-
derden minderjarige meisjes hun vrij-
heid terug te geven. In het restaurant 
bevinden zich twee hokjes, met de af-
metingen van de hokjes in de India-
se bordelen, 1 bij 2 meter. Vierentwin-
tig uur per dag worden de hokjes be-
zet door de deelnemers. Met deze ac-
tie wil Lock me up - Free a girl zoveel 
mogelijk geld ophalen voor Stop Kin-
dermisbruik, om minderjarige meis-
jes wereldwijd een betere toekomst te 
bieden. Tienduizenden meisjes in In-
diase bordelen worden opgesloten in 
piepkleine hokjes. Ze worden op jon-

ge leeftijd verkocht aan de bordelen 
en achter elkaar misbruikt en mishan-
deld. Veel meisjes overleven deze trau-
matische ervaringen niet.

Help mee en sponsor deelneemster 
Ingrid Wijgh-Claasen! Op woensdag 
30 mei doet deze Aalsmeerse mee aan 
de Lock me up – Free a girl actie en zit 
ze van acht uur ‘s avonds tot acht uur 
in de ochtend in één van de twee hok-
jes in het restaurant in Amsterdam. 
Vanuit de etalage vraagt ze aandacht 
voor de hel waarin deze meisjes zich 
bevinden en die elke dag doorgaat. 
Help jij mee om zoveel mogelijk meis-
jes te kunnen bevrijden en op te van-
gen? Steun Ingrid dan ook financieel, 
elke euro helpt! Surf hiervoor naar: ht-
tp://www.justgiving.nl/ingridvoorstop-
kindermisbruik.

Reumapatiëntenvereniging
Lezing over osteoporose
Amstelveen - Op dinsdag 22 mei or-
ganiseert de Reumapatiëntenvereni-
ging Amstelland e.a. een lezing over 
osteoporose. Osteoporose wordt ook 
wel botontkalking genoemd. De le-
zing wordt gegeven door mevrouw dr. 
Irene E.M. Bultink, reumatoloog in het 
VU-ziekenhuis. Er is tijd om gestelde 
vragen te beantwoorden. De lezing 
wordt gegeven in Wijkcentrum Wes-
tend op het Westwijkplein 3 in Am-

stelveen. De zaal gaat open om 19.45 
uur, aanvang lezing 20.00 uur. De bij-
eenkomst duurt tot circa 22.00 uur. 
Toegang en koffie/thee gratis. Alle le-
den worden hierbij uitgenodigd. Ook 
niet-leden zijn overigens van har-
te welkom. Wilt u zich, in verband 
met aantal stoelen en koffie of thee, 
wel van tevoren opgeven bij Marian-
ne Kamstra via 023-5612675 of via e-
mail: kamnes@quicknet.nl

Nieuwe beelden in steen en brons
Beeldeneiland van Femke 
Kempkes weekend open
Kudelstaart - De pinksterbloemen 
bloeien in de wei, lammetjes lopen 
op de dijk, de fruitbomen staan in 
bloei; misschien wel de mooiste tijd 
voor een bezoek aan het Beeldenei-
land, atelier van beeldhouwer Fem-
ke Kempkes. Op vrijdag 18, zaterdag 
19 en zondag 20 mei staan de deuren 
van het atelier wijd open. 

Projecten en beelden
Naast informatie over lopende projec-
ten en opdrachten, de werkplaats op 
de dinsdag en de werkweek in Mau-
rik is er een nieuwe serie beelden 
te zien. Werken in brons, steen, ke-
ramiek en hout. Over ‘dragen en ge-
dragen worden’. En een serie schuil-
huisjes. Voor grote mensen, maar ook 
voor kleine beestjes. Er zijn werken te 
koop. Het hele weekend, vrijdag tot 
en met zondag, is het Beeldeneiland 
van 12.00 tot 17.00 uur te bezoeken. 
Het atelier van Femke Kempkes is be-
reikbaar ofwel via het Jaagpad in De 
Kwakel met een wandeling door het 
weiland ofwel via de Banken in Ku-

delstaart met de boot en een kleine 
wandeling door het weiland. 

Kunstenaar en docent
Femke Kempkes is beeldhouwer op-
geleid aan de Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten Ze werkt 
met materialen als brons, steen, klei, 
en hout. Naast het maken van eigen 
werk geeft zij als professioneel do-
cent les aan volwassenen en orga-
niseert projecten op het gebied van 
kunsteducatie en community art voor 
regionale scholen en instellingen. Het 
maken van eigen beelden is echter 
het belangrijkste voor Femke. “Ik ben 
op de academie opgeleid tot kunste-
naar en docent. Die combinatie vind 
ik perfect en het is dan ook belangrijk 
dat ik naast het overbrengen van mijn 
vak eigen werk blijf maken!”
Voor meer informatie kan met 06-
26154104 gebeld worden. Kom een 
kijkje nemen in de fascinerende we-
reld van beeldhouwer Femke Kemp-
kes tijdens het open atelier in De 
Kwakel!

Honderd jaar Bloemenveilingen Aalsmeer

Bloemenfeestweek vol 
attracties voor iedereen
Aalsmeer - Het feestprogram-
ma van ‘100 jaar Bloemenveilin-
gen Aalsmeer’ telt ruim twintig 
verschillende evenementen. In de 
loop van de feestweek worden di-
verse programmaonderdelen één 
of meer keren herhaald. De festi-
viteiten beginnen op zaterdag 2 ju-
ni in de Crown Business Studio’s 
met een door zanger Jan Leliveld 
en mannenkoor Con Amore muzi-
kaal omlijste opening en aanslui-
tend een reünie, voor iedere bloe-
menliefhebber. Het Corsobal zater-
dag 9 juni in The Beach vormt de 
afsluiting. De feestweek wordt ge-
organiseerd door een commissie 
van de Aalsmeerse Groei & Bloei-
afdeling van de Koninklijke Maat-
schappij Tuinbouw en Plantkunde 
(KMTP). Doel van de organisatoren 
is het bloemendorp in al zijn glorie 

aan ‘eigen volk’ en andere belang-
stellenden te laten zien. Dat ge-
beurt met discussies, rondleidin-
gen, presentaties voor scholen en 
voor ouderen, lezingen, films, foto-
tentoonstellingen, culturele avon-
den, een netwerkborrel, trendpre-
sentaties en een bloemschikde-
monstratie. Iedereen is overal wel-
kom, de toegang is gratis. De loca-
ties zijn uitgekozen om hun histo-
rische betekenis en bloemrijke ver-
leden. De meeste activiteiten wor-
den gehouden in de Historische 
Tuin, De Oude Veiling, waar de CAV 
ooit gevestigd was, en The Beach, 
in de voormalige veiling Bloemen-
lust. Op deze locaties is de he-
le week door van alles te doen. In 
Crown Business Studio’s heeft de 
vroegere veiling CAV ruim een hal-
ve eeuw gedraaid. 

Workshops en praatshow
De Historische Tuin biedt een foto-
tentoonstelling over 100 jaar veilin-
gen, twee verschillende avonden 
met historische films (ook onbeken-
de), een discussieavond met oud-
veilingmeesters en oud-handelaren 
en presentaties over de veilinghisto-
rie voor scholieren (zes keer) en voor 
ouderen (vier keer). In De Oude Vei-
ling laat bloemenstyliste Elize Eve-
leens trends zien in de ontwikkeling 
van bloemen en planten. Verder zijn 
er CAV-foto’s te zien, is er een spe-
cial van de lokale praatshow Talk of 
the Town met presentator Theodore 
van Houten en zijn er twee culturele 
minifestivals. In The Beach worden 
dagelijks Bloemenlust-films en -fo-
to’s getoond. Oud-VBA’er Jos Brock-
hoff houdt er driemaal een lezing 
over de veilinggeschiedenis.

Kindertekenwedstrijd
In Het Oude Raadhuis is een ex-
positie van tekeningen van de spe-
ciaal gehouden kindertekenwed-
strijd ‘Het Bloemenfeest’; vrijdag 
8 juni is de prijsuitreiking. Die vrij-
dagmiddag haakt het Wellant Col-
lege in met een bloemschikde-
monstratie en workshops voor de 
liefhebber 
Deelnemen aan de workshop kost 
5 euro per persoon. Voor zondag 3 
juni is een fietstocht uitgezet, die 
begint bij de Historische Tuin en 
langs historische plekken voert. 
Rondvaarten over de Westeinder-
plassen, waarin onder meer de se-
ringenakkers gelegen zijn, staan 
op diverse dagen op het program-
ma. 

Menu’s van vroeger
Bovendien komen drie restaurants, 
De Oude Veiling, De Zotte Wilg en 
The Beach, met menu’s van vroe-
ger. Als nevenactiviteiten vinden 
in The Beach een handbaltoernooi 
en een vrije inlooprepetitie van de 
Aalsmeerse Harmonie plaats. 

 Zie voor het complete programma 
de speciale feestwebsite www.100
jaarbloemenveilingenaalsmeer.nl. 

Watersport Vereniging oud, maar vitaal

Nieuwe Meer 100 jaar
Aalsmeer - De watersporters van 
WV Nieuwe Meer zijn lid van een 
100 jaar oude, maar uiterst vitale en 
gezonde vereniging die, opgericht 
op 10 mei 1912, sinds 1926 is ge-
huisvest in het traditionele pand te-
genover de Kolenhaven aan het be-
gin van de Stommeerweg. Het pand 
is ontworpen in lijn met de architec-
tuur van de Amsterdamse School en 
is een gemeentelijk monument. Wie 
de haven bezoekt, valt een aantal 
zaken direct op. Het oude gebouw 
van architect Greiner uit 1926, het 
bord “99 jaar NM” waarbij het laat-
ste cijfer jaarlijks op 10 mei wordt 
aangepast aan haar eerbiedwaardi-
ge leeftijd en de overtocht met een 
handmatig bediend kettingpont-
je. Afgelopen donderdag 10 mei om 
18.00 uur was het precies 100 jaar 
geleden dat de oprichters van deze 
verenging hun handtekening zetten 
onder de oprichtingsakte hetgeen 
een startsein was van een boeiend 
bestaan van de Zeil- en Roeiver-
eniging W.V. Nieuwe Meer. Het zegt 
iets over de betrokkenheid bij hun 
vereniging als op deze memorabele 
verjaardag ruim 100 leden in de loop 
van de middag naar de haven ko-
men om de viering van de honderd-
ste verjaardag van hun WV Nieuwe 
Meer bij te wonen. 
De voorzitter Henny Essenberg was 
gedwongen, vanwege de barre 
weersomstandigheden, de leden in 
het clubhuis toe te spreken en om 
18.00 uur, precies 100 jaar na de op-
richting, werd de bel geluid en het 
nieuwe bord “100 jaar NM” onthuld. 

De officiële handeling werd verricht 
door de vier leden van de lustrum-
commissie. De trotse voorzitter Hen-
ny Essenberg nam de felicitaties in 
ontvangst en daarna overhandigde 
hij de sleutels van de gerenoveerde 
vlet aan havenmeester Remko Riet-
veld. De teakhouten Nieuwe Meer 
vlet uit 1931, gebouwd bij de Vries 
Lentsch in Nieuwendam, heeft in 
de afgelopen decennia haar sporen 
verdiend en heeft bijvoorbeeld bij de 
watersnoodramp in Zeeland in 1953 
haar steentje bij kunnen dragen bij 
de evacuatie van slachtoffers uit de 
ondergelopen gebieden. De historie 
van de WV Nieuwe Meer zal wor-
den tentoongesteld in de Waterto-
ren in Aalsmeer en is te boek ge-
steld in het lustrumboek ’t Boeier-
volk. De tentoonstelling is voor al-
le Aalsmeerders gratis te bezoeken 
op 9, 10, 16 en 17 juni van 14.00 tot 
17.00 uur. Naast alle tentoongestel-
de foto’s, documenten en objecten 
is tevens een inkijkexemplaar aan-
wezig van het boek ‘t Boeiervolk, 
100 jaar WV Nieuwe Meer’ waar-
in allerlei feiten en wetenswaardig-
heden uit het archief van de vereni-
ging zijn opgediept en op papier zijn 
vastgelegd. De WV Nieuwe Meer 
nodigt alle Aalsmeerders van harte 
uit de tentoonstelling in de Waterto-
ren en het Boekhuis in de Zijdstraat 
12 te bezoeken, waar op zaterdag 
9 juni een speciale thema-ochtend 
wordt gehouden met een presenta-
tie van jubileumboek ’t Boeiervolk.

Luuk Raaman

Enquête onder jongeren: 
Ieders mening telt
Aalsmeer - Deze maand doet de 
gemeente onderzoek onder jonge-
ren tussen de 18 en 30 jaar. Met 
het thema ‘Ieders mening telt!’ 
hoopt de gemeente zoveel moge-
lijk reacties te krijgen van jongeren 
uit Aalsmeer en Kudelstaart. Door 
middel van deze vragenlijst over 
uitgebreide informatievoorziening 
van de gemeente, kan samen wor-
den gewerkt aan een betere band 
tussen jongeren en de gemeente. 
In de enquête vraagt de gemeen-
te aan de bewoners wat ze van de 
informatievoorziening van de ge-
meente vinden. De bewoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart kunnen 
aangeven welke (kleine)verbete-
ringen ze graag zouden willen. De 
enquêtes kunnen nog de gehele 
maand worden ingeleverd. Ervaring 
leert dat het loont om de vragen-
lijst in te vullen. Al eerder heeft de 
gemeente door middel van enquê-
tes inwoners gevraagd hun mening 
te geven en hiermee zijn al diverse 
resultaten geboekt. Het invullen is 

dus niet voor niets. De uitkomsten 
van dit onderzoek komen in een 
rapport, en met de conclusies die 
getrokken worden dient de com-
municatie van, met en naar burgers 
verbeterd te worden. Immers is de 
gemeente er voor haar bewoners. 
Ook wordt er een beloning gege-
ven aan de meest volledig ingevul-
de enquête, namelijk een gloed-
nieuwe iPod.

Help verspreiden
De gemeente roept sportclubs, ver-
enigingen en bedrijven op om dit 
nieuws te delen en iedereen te sti-
muleren om mee te doen. Geef het 
door aan familie en vrienden, want 
áls er iets moet veranderen, is dit 
het moment om te laten weten wat! 
Voor de gemeente is het belang-
rijk om te weten hoe er over zaken 
als informatievoorziening gedacht 
wordt. Het invullen van de enquê-
te duurt hoogstens 10 minuten. Ga 
naar www.aalsmeer.nl/onderzoek 
en vul hem in!

Herinrichten 19 groengebiedjes 
in Aalsmeer-Oost is akkoord
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag heeft 
het college van burgemeester en wet-
houders ingestemd met de plannen 
voor de herinrichting van 19 groenge-
biedjes in Aalsmeer-Oost (tussen Ca-
tharina Amalialaan, Willem Alexan-
derstraat en Oranjestraat). Wethouder 
Gertjan van der Hoeven: “Als de ge-
meenteraad instemt met de krediet-
aanvraag kunnen we nog voor de zo-
mer starten met het uitvoeren van de 
plannen. Dat zou fijn zijn voor de bewo-
ners, want dan is het werk in het voor-
jaar 2013 gereed. We zijn in 2011 al be-
gonnen om de omwonenden te vragen 
welke ideeën ze hadden voor verbe-
tering van de openbare ruimte in hun 
buurt. Bewoners wilden vooral dat het 
groen werd opgeknapt en hier en daar 
vernieuwd. De bewoners zijn met goede 
bruikbare ideeën gekomen, die de ge-
meente vervolgens heeft uitgewerkt en 
doorgerekend. Als het goed is kunnen 
we dus binnenkort aan de slag.”

Iets extra’s voor Aalsmeer-Oost
Al in 2010 is aan de bewoners van 
Aalsmeer-Oost (tussen Catharina Ama-
lialaan, Willem Alexanderstraat en 

Oranjestraat) beloofd dat er iets ex-
tra’s voor het openbaar gebied in hun 
wijk gedaan zou worden. De buurt rond 
het oude scholenterrein aan de Wil-
lem Alexanderstraat kreeg er namelijk 
39 woningen bij. De bewoners hebben 
vervolgens in 2011 hun ideeën en wen-
sen voor de herinrichting van het groen 
kunnen inbrengen op twee inloop- en 
informatieavonden. Op basis hiervan 
zijn de plannen gemaakt voor een flin-
ke opknapbeurt van het groen, het aan-
passen van speelterreinen waaronder 
het opknappen van het basketbalveld 
aan de Nassaustraat en het aanleggen 
van extra parkeerplekken.

Planning
Zodra de gemeenteraad het krediet ver-
leent, wordt een start gemaakt met de 
herinrichting van de speelplekken en 
de aanleg van de parkeerplekken. In het 
najaar van 2012 zal gestart worden met 
de herinrichting van het groen. Dit kan 
pas in die periode gebeuren in verband 
met het plantseizoen dat ongeveer van 
november tot maart loopt. Het opknap-
pen en vernieuwen van het groen duurt 
tot in het voorjaar van 2013.

Het basketbalveldje aan de Nassaustraat wordt onder andere opgeknapt.
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Eenmalige subsidie gevraagd voor opfrisbeurt gebouw

Bieb laat hoofd niet hangen 
wegens bezuinigingen
Aalsmeer - Ook de bibliotheken 
ontkomen niet aan de bezuinigings-
ronde van de gemeente. De subsi-
die gaat gekort worden met 250.000 
euro en dit is iets meer dan een der-
de deel wat jaarlijks gesubsidieerd 
wordt. Fors de broekriem aantrek-
ken dus. In de gemeente heeft het 
eerste resultaat van de korting op 
de subsidie geleid tot sluiting van 
de bibliotheek in de Mikado in Oos-
teinde sinds 1 mei en vanaf het ein-
de van dit jaar gaat de deur van de 
bieb in Kudelstaart definitief dicht. 
De reacties van bezoekers zijn ver-
deeld. “Soms gelaten, af en toe boos 
en teleurgesteld. Ook schouder op-
halend vanwege de landelijke trend 
van bezuinigingen”, vertelt Corrie de 
Boer, hoofd bibliotheek Aalsmeer. 
De medewerkers van de Amstel-
land bibliotheken zijn echter niet bij 
de pakken neer gaan zitten. Ster-
ker nog, ze hebben juist de schou-
ders er voor honderd procent onder 
gezet. Het uitgestippelde beleid om 
te voldoen aan de opgelegde bezui-
niging is hier een goed voorbeeld 
van. Als eerste is een vertrekrege-
ling opgesteld voor collega‘s en dit 
heeft er tot nu toe geleid dat nie-
mand van de nu totaal 45 medewer-
kers gedwongen ontslagen moes-
ten worden, er zijn inmiddels 9 me-
dewerkers vrijwillig uit dienst. En het 
abonnementsgeld voor leden is iets 
verhoogd. Overigens blijft lid wor-
den van de bieb voor kinderen tot 
en met veertien jaar gratis. De idee-
en voor opwaardering van de filia-
len hebben eveneens al een positief 
resultaat.

Functionele ontmoetingsruimte
Er is door de organisatie namelijk in 
Amstelveen al gehakt met het be-
zuinigingsbijltje. De bieb in Midden-
hoven is dicht, het filiaal in West-
wijk heeft voor deze sluiting een 
upgrade gekregen en met suc-
ces. Het bezoekersaantal is geste-
gen, de nieuwsgierigheid om te ont-
dekken is door de nieuwe inrich-
ting extra geprikkeld. “Een toena-
me van bezoekers van zestig pro-
cent en veertig procent meer uitle-
ningen”, cijfert directeur Christine 
Kempkes voor. En dit wil de orga-
nisatie in Aalsmeer ook. De buiten-
zijde is al fris aangepakt en voorzien 
van de mooie, uitnodigende slogan 
‘Voel je thuis in een wereld van ver-
halen!’ in oranje letters. Middels een 

opknapbeurt van het interieur wil de 
bieb doorgroeien en bieden wat de 
gemeente voor ogen heeft. Een ei-
gentijdse, functionele en praktische 
ontmoetingsruimte creëren met een 
lage drempel. Om alle bewoners 
van Aalsmeer, ook in Oost en in Ku-
delstaart, een moderne bibliotheek 
te bieden wil de organisatie dus ver-
bouwen of liever de inrichting op-
frissen met een andere presenta-
tie van alle materialen en onder an-
dere meer computerplekken en een 
leuke hoek om (school)kinderen te 
ontvangen, hen educatie te geven 
en het plezier in lezen bij te bren-
gen. Om dit te kunnen doen is een 
eenmalige bijdrage van de gemeen-
te nodig en reeds aangevraagd. 
“Het college van burgemeester en 
wethouders staat hier best positief 
tegenover“, meldt Christine Kemp-
kes. “Maar”, wordt snel vervolgd: 
“We hebben nog geen definitief ja.” 
De organisatie hoopt op groen licht, 
ook van de gemeenteraad. Het liefst 
een snelle beslissing. De planning is 
namelijk al gemaakt. Verbouwen in 
het najaar en dan, voor de sluiting 
van Kudelstaart, groots open. Iets 
ruimere openingstijden horen daar 
ook bij. Hiervoor ligt eveneens een 
aanvraag bij de gemeente.

Uitgebreid aanbod
Corry de Boer en Christine Kemp-
kes staan ondanks de opgelegde 
bezuinigingen positief ten opzichte 
van het bestaan van de bibliotheek. 
Niets, boeken lezen is uit, het eer-
ste kwartaal wisten zelfs meer men-
sen de weg naar de bieb te vinden. 
“Het eerste kwartaal 66.000 uitle-
ningen, een stijging van 8 procent 
in Aalsmeer”, cijfert Christine weer 
voor. Corry spreidt haar armen wijd 
uit om alle inwoners van de ge-
meente Aalsmeer te verwelkomen in 
‘haar’ bibliotheek die veel te bieden 
heeft, laagdrempelig is en alle infor-
matie en leesmogelijkheden biedt 
die verwacht mag worden. Wist u 
bijvoorbeeld dat ook niet leden mo-
gen komen internetten, er niet raar 
opgekeken wordt als iemand met 
een stick binnen komt om toch te 
kunnen printen en een copietje ma-
ken? Geen probleem. De regiona-
le samenwerking door de fusie in 
2008 van Aalsmeer, Amstelveen en 
Uithoorn zien de dames als een ver-
rijking. Een uitbreiding van het aan-
bod, want wie een bepaald boek wil, 

kan kijken in het totale assortiment 
van alle vier de filialen. Afhalen in de 
betreffende bieb is mogelijk, even-
als reserveren en ‘thuis’, in eigen 
woonplaats, ophalen en waar het 
boek of de cd of dvd uiteindelijk te-
rug gebracht wordt, is aan de lener. 
Voor leden heeft de bibliotheek een 
uitgebreide website, maar ook niet-
leden kunnen hier gebruik van ma-
ken. Zeker eens checken, want de 
bieb is actueel, gaat in alles met z’n 
tijd mee. Heeft sinds kort ook een 
eigen app voor de telefoon. 

Huren fors gestegen
Nog even over het subsidiebedrag 
tot slot. Het lijkt namelijk heel veel, 
ruim 700.000 euro per jaar, maar, 
zo zeggen beide dames: “Weet wel 
dat in slechts drie jaar tijd de huren 
van alle filialen met zo’n 80.000 euro 
verhoogd zijn. Ook een manier om 
extra inkomsten te werven voor de 
gemeente, maar uiteindelijk wel een 
‘vestzak-broekzak’-beleid.” Overi-
gens gaat de door de gemeente op-
gelegde bezuiniging van 250.000 
euro per jaar nauwelijks ten koste 
van het assortiment. De boeken uit 
de Mikado zijn al gearriveerd in de 
bibliotheek in de Marktstraat en de 
medewerkers blijven actief om een 
zo actueel mogelijk aanbod te blij-
ven bieden en steeds meer items 
te bieden om iedereen het plezier 
van lezen overzichtelijk aan te bie-
den. Wat dacht u bijvoorbeeld van 
het speciale ‘Makkelijk lezen plein’ 
(voor jonge kinderen die dyslec-
tisch zijn), een tafel met boekentips, 
de collectiehoek voor jongeren en 
heel handig voor degenen die een 
werkstuk of boekverslag moet ma-
ken: De uittrekselbank en veel actu-
ele sites. Want nogmaals, ook digi-
taal heeft de bibliotheek zowel voor 
leden en niet-leden heel veel te bie-
den. 
Het is duidelijk: De bieb is er voor 
iedereen, is absoluut geen stoffig 
geheel, maar staat juist met beide 
benen vol in de veranderende sa-
menleving en blijft vooruit kijken! 
Aalsmeer telt 7.300 abonnement-
houders. Corrie de Boer hoopt dat 
alle inwoners uit Oosteinde en Ku-
delstaart de bieb in de Marktstraat 
ook weten te vinden. “Iedereen is 
van harte welkom”, besluit het zeer 
gedreven en sympathieke hoofd van 
de bibliotheek. 
Door Jacqueline Kristelijn

Hoofd bibliotheek Aalsmeer, Corrie de Boer, voor de bieb in de Marktstraat.

Problematiek zeer complex

Volgende stap voor college in 
bestemmingsplan woonschepen
Aalsmeer - Voor alle woonsche-
pen in Aalsmeer wordt een bestem-
mingsplan voorbereid. Op dinsdag 8 
mei heeft het college besloten een 
aanvullende nota van uitgangspun-
ten voor besluitvorming voor te leg-
gen aan de gemeenteraad. In deze 
nota zijn de kaders op basis van na-
dere analyses, aanvullend juridisch 
onderzoek en relevante jurispru-
dentie nader uitgewerkt en wordt 
een voorstel gedaan voor de wijze 
waarop dit in het bestemmingsplan 
zal worden verankerd. Enerzijds be-
treft het een uitwerking van thema’s 
die in de eerder vastgestelde nota’s 
niet zijn benoemd. Daarnaast wordt 
voor een beperkt aantal thema’s een 
andere uitwerking voorgesteld dan 
aanvankelijk door de gemeenteraad 
als wensbeeld is meegegeven. In 
de nota worden de voorstellen van 
het college uitgebreid beargumen-
teerd. Het betreft onder andere een 
voorstel voor het positief bestem-
men van woonschepen die groter 
zijn dan de vergunning en een pla-
nologische regeling voor het regule-
ren van permanente bewoning van 
recreatiearken.

Omvang problematiek
De problematiek rondom de woon-

arken is in de afgelopen decennia 
zeer complex geworden en er wordt 
dan ook al geruime tijd gewerkt aan 
het bestemmingsplan. Recente-
lijk hebben alle eigenaren van een 
woonschip een brief ontvangen. 
Mede op basis van de vele reac-
ties heeft de gemeente een nog be-
ter inzicht gekregen in de omvang 
van de problematiek. Het college 
concludeert dat het aantal strijdige 
situaties zodanig omvangrijk is ge-
worden dat dit geen incidenteel ka-
rakter, maar een structureel karak-
ter lijkt te hebben gekregen.

Nulsituatie creëren 
Het college wil duidelijkheid en 
rechtszekerheid bieden aan alle 
betrokkenen. Bij het opstellen van 
het concept bestemmingsplan zijn 
nieuwe inzichten ontstaan over de 
juridische houdbaarheid en prak-
tische uitvoerbaarheid van eerder 
voorgestelde gedoogregelingen. 
Het college stelt voor om woon-
schepen die groter zijn dan de ver-
gunning en dan het beleid eenmalig 
positief te bestemmen met de wer-
kelijke afmetingen. Zo wordt een 
nulsituatie gecreëerd, waarna nieu-
we overtredingen streng kunnen en 
zullen worden gehandhaafd. Het 

college kiest dus niet voor het ge-
dogen of handhaven van deze ca-
tegorie woonschepen. Redenen 
daarvoor zijn onder andere de ju-
ridische uitvoerbaarheid, het gro-
te aantal woonschepen en het ge-
geven dat veel strijdige situaties al 
lange tijd bestaan en bekend zijn. 
Het college is bovendien van oor-
deel dat de maatschappelijke en fi-
nanciële kosten van handhaving on-
voldoende opwegen tegen het doel 
van landschappelijke inpassing van 
deze woonschepen. Het college is 
van mening dat het van wezenlijk 
belang is voor alle betrokkenen dat 
bestuurlijk draagvlak aanwezig is 
voor de door het bestuurders voor-
gestelde aanpak voordat het voor-
ontwerp bestemmingsplan ter inza-
ge gaat. Daarom is de ‘nota van uit-
gangspunten; uitwerking op onder-
delen’ opgesteld, waarover het be-
raad naar verwachting op 31 mei 
vergadert. De ter inzage legging van 
het voorontwerpbestemmingsplan 
zal naar verwachting in juni van dit 
jaar kunnen plaatsvinden. De rele-
vante documenten zijn op de web-
site geplaatst, op www.aalsmeer.nl/
woonschepen. Eigenaren van een 
woonschip krijgen persoonlijk be-
richt. 

Een deel van de boekencollectie uit de begin mei gesloten bibliotheek in De Mikado.

Margo nieuwe coördinator 
bij de vrijwilligerscentrale
Aalsmeer - Sinds april is Margo 
Rijerkerk begonnen als nieuwe co-
ordinator van de vrijwilligerscentra-
le Aalsmeer. De vrijwilligerscentra-
le Aalsmeer bemiddelt tussen men-
sen die graag vrijwilligerswerk wil-
len doen en maatschappelijke orga-
nisaties die werken met vrijwilligers. 
Maar houdt zich ook bezig met de 
maatschappelijke stages van mid-
delbare scholieren in Aalsmeer en 
Uithoorn. Wethouder Ad Verburg: 
“De vrijwilligerscentrale Aalsmeer 
doet belangrijk werk. Binnen ge-
meente Aalsmeer zijn heel veel vrij-
willigers heel veel goed werk. De 
maatschappelijke participatie van 
alle burgers wordt van nog groter 
belang. De kracht van de burgers 
en hun netwerken is heel belang-
rijk. Ook met het oog op de nieuwe 
manier van werken, Welzijn nieu-
we stijl, die ingevoerd gaat worden. 
Dit is een nieuwe kijk hoe we gaan 

werken op het gebied van welzijn 
en zorg. We gaan dingen behou-
den, maar er zullen ook zaken an-
ders ingericht worden. Daarbij kunt 
u denken aan verandering van de 
regierol van de gemeente. Maar ook 
aan verandering bij de welzijns- en 
zorgorganisaties over de manier van 
uitvoering van welzijn en de zorgta-
ken.” 
De afgelopen weken is Margo Rijer-
kerk vooral veel op pad geweest om 
kennis te maken met maatschappe-
lijk organisaties in Aalsmeer. Ook de 
komende weken staan vooral in dit 
teken. “Ik ben onder de indruk van 
de grote aanbod van vrijwilligers-
werk in Aalsmeer. Er is echt voor elk 
wat wils. Van het klussen aan ou-
de autobussen tot het organiseren 
van een gezellige middag voor ou-
deren in een verzorgingstehuis, van 
het één keer in de twee weken op 
pad gaan met een maatje, tot het 

doen van allerlei soorten bestuurs-
werk. Uit onderzoek blijkt dat het 
doen van vrijwilligerswerk geluk-
kig maakt. Uit eigen ervaring weet 
ik dat dit echt zo is. Vrijwilligerswerk 
geeft je niet alleen de mogelijkheid 
iets te doen voor een ander, maar 
het geeft je ook de kans je talenten 
te ontplooien, je blikveld te verrui-
men, actief te blijven na je pensioen, 
staat goed op je CV en is vooral erg 
leuk om te doen. Genoeg reden dus 
om aan de slag te gaan!”
Iedereen is van harte welkom op het 
inloopspreekuur van de vrijwilligers-
centrale Aalsmeer op de Parklaan 
27 (vlakbij het Seringenpark) op 
maandag van 9.00 tot 12.00 uur of 
op donderdag tussen 10.00 en 12.00 
uur. Bellen of mailen voor een af-
spraak kan natuurlijk ook. Margo 
is telefonisch bereikbaar via 0297-
347510 en 06-12218119 en per mail 
via mrijerkerk@cardanus.nl. 

Herstel financiële positie van stichting

Jaarvergadering Bovenlanden
Aalsmeer - Op donderdag 24 mei 
houdt stichting De Bovenlanden 
haar algemene jaarvergadering. Le-
den en begunstigers zijn vanaf 20.00 
uur in het kantoor op het terrein van 
jachthaven Dragt aan de Stommeer-
weg 72. Na de opening en de mede-
delingen komen de jaarstukken van 
de secretaris en de penningmees-
ter aan de orde. Vervolgens vindt 
een herbenoeming van bestuursle-
den plaats. Voorgesteld wordt om 
Marco Alderden, namens de Trek-
heester werkgroep, John Beinte-
ma, namens stichting MEP, en Jan-
ny Oosterloo, namens de begunsti-
gers, te herbenoemen. Na een kor-
te pauze volgt een lezing over bij-

en door Tjeerd Blacquiere. Als laat-
ste wordt de aanwezigen de moge-
lijkheid gegeven vragen te stellen 
en wensen en ideeën naar voren te 
brengen. Stichting De Bovenlanden 
heeft in totaal circa 33,9 hectare ak-
ker, natuur en water in eigendom in 
de Westeinderplassen en in de Oos-
teinderpoel. Daarvan is 51.600 vier-
kante meter verhuurd aan totaal elf 
pachters en 1 recreant. Vorig jaar 
heeft een aantal kwekers hun pacht 
beëindigd en hier zijn tot nu toe 
geen nieuwe huurders voor gevon-
den. Ten opzichte van 2010 vertoont 
de financiële positie van de stichting 
een herstel. De reserves zijn toege-
nomen door de pachtopbrengsten. 

De subsidiemogelijkheden zijn van-
wege de economische situatie ech-
ter nihil. Wel wordt met Mainport 
en Groen overlegd om een langja-
rige afspraak te maken over de be-
heersvergoeding voor de percelen 
die met hun steun zijn verkregen. 
Het gaat in deze om drie percelen 
(akker, natuur en water) van totaal 
50.820 vierkante meter. 

Voor meer informatie over stichting 
kan de website www.bovenlande-
naalsmeer.nl bezocht worden. De-
ze wordt overigens goed bekeken. 
Gemiddeld 1.075 keer per maand in 
2011. In 2010 waren er nog ‘slechts’ 
855 bezoekers per maand.
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Aalsmeer - In het project Dorpsha-
ven-Zuid gelegen nabij het centrum 
van Aalsmeer, dat is ontwikkeld door 
Timpaan uit Rijsenhout, wordt mo-
menteel intensief gebouwd aan de 
woningen en appartementen van dit 
project. Bij de eerste woningen is het 
hoogste punt inmiddels bereikt en 
ook de bouw van de appartementen 
vordert gestaag. Aannemer Slokker 
Bouwgroep uit Huizen heeft in ja-
nuari de werkzaamheden hervat en 
heeft de vaart er goed in. Dagelijks 
zijn de vorderingen zichtbaar. Ook 
op Facebook plaatst ontwikkelaar 
Timpaan regelmatig beeldmateriaal, 
zodat belangstellenden de bouw ook 
op afstand goed kunnen volgen. De 

eerste opleveringen staan overigens 
gepland in het laatste kwartaal van 
dit jaar. In februari 2012 is EKZ| Ma-
kelaars in opdracht van Timpaan ook 
gestart met de verkoop van de star-
tersappartementen in het gebouw 
D2. De verkoop van dit deelproject 
verloopt voorspoedig en inmiddels 
is opdracht gegeven aan de aanne-
mer. Nog voor de zomer zal worden 
gestart met de bouw van dit fraaie 
complex. Er zijn nog enkele wonin-
gen en appartementen beschikbaar. 
Bij EKZ|Makelaars in Aalsmeer kun-
nen geïnteresseerden informatie 
krijgen over de beschikbare wonin-
gen en bovendien de maquette van 
het project bekijken.

Mindfulness trainingen
in mei en augustus 
Aalsmeer - In maart verzorgde Joke 
van der Zwaan van Wings en foot-
prints in de praktijk van Raya Yoga 
Aalsmeer een workshop over mind-
fulness. Er was een grote opkomst. De 
deelnemers waren enthousiast over 
deze methode en een aantal heeft 
zich aangemeld voor een training. De 
trainingen kunnen dus van start gaan. 
Op 24 mei start een training mindful-
ness en deze wordt gegeven op acht 
donderdagavonden. Op de training 
wordt een zomerkorting gegeven en 
er zijn nog een paar plekken vrij. De 
training wordt gegeven door Joke van 
der Zwaan van Wings en Footprints 
in de ruimte van Therapeutisch trai-
ningscentrum Oosteinder. Marian-
ne Buskermolen zal, als psychosoma-
tisch oefentherapeut en directeur van 
dit centrum, op de achtergrond haar 
medewerking verlenen. De trainingen 
die starten op 28 en/of 30 augustus 
zullen wederom door Joke en Marian-
ne samen verzorgd worden. Deze trai-
ning ‘Leven in aandacht, stressreduc-
tie op basis van Mindfulness’ zal nog 
meer gericht zijn op stressreductie. 
Mindfulness is geschikt voor mensen 
die aan stress lijden, veel onrust erva-
ren en ook de piekeraar kan baat heb-
ben bij deze training. Daarnaast is de 
training ook heel geschikt voor men-
sen die willen werken aan persoonlij-
ke ontwikkeling. In de Mindfulness-
training leer je op een andere manier 
om te gaan met bepaalde situaties en 
ongemakken. Mindfulness werkt van-
uit het idee, dat men bewust, zon-
der oordeel en met een accepteren-
de houding aandacht schenkt aan 
wat er zich in het nu afspeelt. Daar-
door zal vanzelf verandering optre-

den. Er wordt geoefend middels di-
verse vaardigheidsoefeningen, waar-
onder meditatie- bewegings- en ge-
dragsoefeningen. En van de deelne-
mer wordt verwacht dat er thuis da-
gelijks geoefend wordt met behulp 
van cd’s en teksten. Uit ervaring blijkt 
dat cursisten na de acht weekse trai-
ning geleerd hebben meer ontspan-
nen door het leven te gaan. Sommi-
ge mensen vinden het fijn hier een 
vervolg aan te geven om zo het zaad-
je dat gezaaid is blijvend water te ge-
ven. Deze vervolgtraining biedt Wings 
en Footprints ook aan. Wekelijks me-
diteren op basis van Mindfulness be-
hoort eveneens tot de mogelijkheden. 
Indien men wil leren mediteren, kan 
dat ook zonder eerst de mindfulness-
training te volgen. Kijk op de site van 
Wings en Footprints voor meer moge-
lijkheden: www.wingsandfootprints.
nl. Voor telefonische informatie en 
opgave: Joke van der zwaan, tel. 06-
23861976 of mail naar info@wingsa-
ndfootprints.nl.

Dorpshaven-Zuid vordert!

Stemactie Rabobank is voor 
Historische Tuin goud waard
Aalsmeer - Tot 8 juni voert de Ra-
bobank Regio Schiphol een bijzon-
dere actie. Elk lid kan stemmen op 
zijn of haar favoriete doel en doneert 
daarmee 25 euro. Eén van die doelen 
in Aalsmeer is de Historische Tuin. 
De Tuin, zoals die kortweg genoemd 
wordt, bestaat inmiddels 30 jaar. Het 
is een levend monument over de ge-
schiedenis van de Aalsmeerse bloe-
menteelt gelegen op een uniek stuk-
je Bovenland in het hart van de 
Aalsmeerse samenleving. De laatste 
jaren heeft de stichting, mede dank-
zij sponsoren, jaarlijkse donaties en 
de hulp van veel vrijwilligers, een 

aantal belangrijke projecten kun-
nen realiseren. Dit heeft geleid tot 
steeds meer bezoekers. Afgelopen 
jaar meer dan 10.000. Deze stijgen-
de lijn wil de stichting graag voort-
zetten. Daarom worden plannen uit-
gewerkt om een gezellig theehuis op 
de Historische Tuin te realiseren. Al-
le leden hebben inmiddels van de 
Rabobank een brief gekregen met 
een unieke code. Het zou fantastisch 
zijn als iedereen stemt op de Histo-
rische Tuin. Elke stem levert 25 euro 
op om de wens waar te maken! Voor 
meer informatie www.historischetui-
naalsmeer.nl.

Belangrijke stap energieneutraal Aalsmeer 

Oprichting Stichting Sienergie
Aalsmeer - Op woensdag 9 mei is 
door drie enthousiaste Aalsmeer-
ders: Karin Eveleens, Hugo van Lu-
ling en Dirk Postma de Stichting Si-
energie officieel opgericht. Het doel 
van de stichting is om energiebespa-
ring in huizen en bedrijven te ver-
groten en consumenten en onder-
nemers duurzamer om te laten gaan 
met energie. Zij willen met hun stich-
ting een ware energiesprong gaan 
maken in Aalsmeer. Wethouder Ulla 
Eurich: “Ik vind het een geweldig ini-
tiatief uit de Aalsmeerse samenleving 
dat ik van harte toejuich. De stichting 
kan een sterke impuls geven aan ons 
doel, een energieneutraal Aalsmeer 
in 2040. Als gemeente kunnen wij dat 
zeker niet alleen. Daarbij zijn dit soort 
initiatieven meer dan welkom!” De 
stichting is opgericht door een col-
lectief van lokale ondernemers (Think 
global, act local) en wil woningeige-
naren en bedrijven met raad en daad 
helpen om energie te besparen of 
zelfs energie te gaan leveren. Voor-
zitter van Stichting Sienergie, Karin 
Eveleens: “Wij denken bijvoorbeeld 

aan het oprichten van een energie-
loket waar informatie wordt gegeven 
over duurzaam verbouwen, waar een 
energieadviseur geregeld kan wor-
den voor het geven van energiead-
vies en het opstellen van een ener-
gielabel voor een woning of gebouw, 
het vinden van een vakbekwame en 
innovatieve annemer of installateur, 
het aanvragen van subsidies, het uit-
zoeken van voordelige financiering, 
etc.” De Stichting werkt bij voorkeur 
samen met lokale ondernemers om 
de lokale economie te stimuleren en 
om ervoor te zorgen dat het aandeel 
duurzame bedrijvigheid in Aalsmeer 
goed is vertegenwoordigd. 
Gemeente Aalsmeer en de stichting 
onderzoeken nu de mogelijkheden 
van samenwerking, omdat Sienergie 
dezelfde doelstellingen heeft op het 
gebied van energiebesparing en op-
wekking bij huishoudens en bedrij-
ven als de gemeente. Voor meer in-
formatie over de stichting kan con-
tact opgenomen worden met Ka-
rin Eveleens, Punterstraat 2, telefoon 
0297–344444. 

Van links naar rechts: Andre van der Poel (programma manager duurzaam-
heid gemeente Aalsmeer), Hugo van Luling, wethouder Ulla Eurich, Dirk Post-
ma, Karin Eveleens en Jon van Luling.

Lekker eten op 5 verschillende locaties

Wandel Gangen Menu in Centrum
Aalsmeer - Op donderdag 24 mei 
wordt alweer voor de vijfde maal het 
Wandel Gangen Menu in het Cen-
trum georganiseerd. Het Wandel 
Gangen Menu is een gezamenlijk 
initiatief van de horeca in Aalsmeer 
Centrum en de winkeliersvereni-
ging. Met een kaart voor het Wan-
del Gangen Menu bent u op don-
derdag 24 mei tussen 18.00 en 23.00 
uur van harte welkom bij de vijf 
deelnemende restaurants waar een 
heerlijk gerecht voor u klaar staat. 
De volgorde van het menu is volle-
dig vrij te bepalen. De deelnemen-
de horecazaken zijn: Restaurant De 
Halve Maen (Dorpsstraat 24), Hima-
laya Huis (Markstraat 32), Eetcafé 
’t Holland Huys (Zijdstraat 14), het 
Wapen van Aalsmeer (Dorpsstraat 
15) en De Oude Veiling (Marktstraat 

19). Naast lekker eten kunt u ook 
genieten muziek. Bij De Oude Vei-
ling wordt u getrakteerd op live mu-
ziek van het Combo Herman Smit 
met onder andere de Aalsmeerse 
saxofonist Robbert Tuinhof. 

Kaartverkoop is in volle gang
De kaarten à €29,50 voor het Wan-
del Gangen Menu zijn te koop bij de 
deelnemende horecazaken en bij 
Total Copy Service in de Dorpsstraat 
22. Het Wandel Gangen Menu is een 
leuke gelegenheid om met samen of 
met familie, vrienden of collega’s uit 
eten te gaan. Er zijn maximaal 200 
kaarten beschikbaar, dus wees er 
op tijd bij! Kijk voor meer informa-
tie over het Wandel Gangen Menu 
en de gerechten op www.aalsmeer-
centrum.nl. 

CompaNanny verrast moeders
Aalsmeer - Kinderopvangorgani-
satie CompaNanny heeft afgelopen 
weekend 600 moeders in Amster-
dam en Aalsmeer blij verrast met een 
speciale actie voor Moederdag. Al 
vroeg in de ochtend heeft een speci-
aal team ervoor gezorgd dat aan al-
le bakfietsen en fietsen en auto’s met 
kinderzitjes ballonnen met een klein 
knuffelbeertje en een attent kaart-
je werden bevestigd. Voor veel moe-
ders was dit een aangename ver-
rassing zo vroeg in de ochtend, zo 
blijkt uit de berichten onder andere 
op Twitter: “Erg originele actie!” en 
“Wat een mooi gebaar en wat een lief 
beertje.” CompaNanny wil graag met 
deze actie moeders in het zonnetje 
zetten en ze bedanken voor het zijn 

van een lieve moeder. Communicatie 
Manager Kim Lanjouw: “ We leven 
in een maatschappij waarin tegen-
woordig iedereen gehaast is en vaak 
niet meer stilstaat bij wat er werkelijk 
belangrijk is. Terwijl juist een klein 
gebaar of een complimentje zoveel 
voor mensen kan betekenen. Wij wil-
len graag door middel van deze ac-
tie moeders een gevoel van waar-
dering geven zodat ze een plezieri-
ge start van de dag hebben.” Afgelo-
pen vrijdag kleurden de straten licht-
blauw en wit van de ballonnen. Niet 
alleen moeders bleken het cadeautje 
leuk te vinden. Ook kinderen hadden 
de knuffelbeertjes al snel ontdekt. Zo 
blijkt maar dat een klein gebaar, veel 
mensen blij kan maken.

Taart voor moederdag van 
winkeliers Ophelialaan 
Aalsmeer - De Ophelia-winkeliers 
lieten afgelopen zaterdag weer goed 
van zich horen, toen ze voor de Moe-
derdag actie flink wat taarten uit-
deelden aan winkelende moeders. 
Eén van de winkelende moeders 
staat hier met dochter lief op de fo-
to. Dit zijn Laura van Reemst en Ash-
ley van der Wal. Zij ware zeer verrast 
dat zij uit werden gekozen om zo’n 
heerlijke taart in ontvangst te nemen. 
Laura en Ashley winkelen hier vaak. 
Zij zijn zeer te spreken over de Op-
helialaan. Het is een gezellige straat 
waar ze graag en vaak komen. Leuke 
winkels met leuke winkeliers! Voor-
deel is dat alles er bij de hand is en 
dat de winkels elkaar zeer goed aan-
vullen. Ook met oma die wat slecht 
ter been is, komen ze graag naar de 
Ophelialaan. Het enige min-puntje is 
de hoeveelheid parkeerplaatsen. Het 
zou fijn zijn als die hoeveelheid wordt 

uitgebreid. En op deze Moederdag 
actie is er dan gelijk goed nieuws: De 
hoeveelheid parkeerplaatsen wordt 
binnenkort inderdaad uitgebreid! Al-
le moeders die hier komen winkelen 
met hun kinderen of met hun moe-
ders, kunnen dat dus lekker blijven 
doen, met nòg meer parkeergelegen-
heid. En de Ophelia-winkeliers blij-
ven het waarderen dat men in de Op-
helialaan winkelt. Dit weekend gin-
gen veel moeders met een taart op 
huis aan. De Ophelia-winkeliers ho-
pen dat zij aan de feestvreugde heb-
ben kunnen bijdragen, want elke 
dag is het eigenlijk Moederdag, en 
de winkeliers doen erg hun best dat 
te laten merken aan alle winkelende 
moeders. Want kwaliteit en service 
staan hier hoog in het vaandel. Dat 
maakt het zo persoonlijk winkelen in 
de Ophelialaan, en zo hoort het, want 
waardering kun je er voelen!

Aalsmeer - De winnares van de Koninginnedag fotowedstrijd in deze krant, 
Ingrid Stokman, is heel blij met de gewonnen boekenbon. Haar foto van man 
Dave, die meer dan 300 eieren incasseerde, kreeg de meeste stemmen. Sa-
men met haar twee dochters kwam Ingrid de bon afgelopen zaterdag opha-
len bij het Boekhuis in de Zijdstraat én meteen inruilen voor het nieuwe boek 
van de populaire schrijfster Sophie Kinsella. De boekenbon is prima besteed. 

Boekenbon ‘geruild’ voor boek

Reis door middeleeuws Europa
Lezing over boek Emo’s 
Reis in het Boekhuis
Aalsmeer - Op woensdag 23 mei is 
prof. dr. Dick E.H. de Boer te gast in 
Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat 
12. Hij komt vertellen over zijn boek 
Emo’s Reis, dat het opmerkelijke ver-
haal beschrijft van een abt die in de 
13e eeuw te voet vanuit de Lage Lan-
den naar Rome reist. Een abt uit de 
Lage Landen maakte in de 13e eeuw 
een tocht van Wittewierum naar Ro-
me. Daar wil hij zijn recht halen bij 
de paus. Professor Dick de Boer volgt 
zijn spoor in deze schitterende cul-
tuurhistorische reisgids. De Boer re-
construeert nauwgezet en dag voor 
dag de reis van Emo van Wittewie-
rum en schetst en passant een fas-
cinerend beeld van het Europa van 
de 13e eeuw, gebaseerd op onder 
meer heiligenlevens, pauselijke stuk-
ken, kronieken en liederen. Ook is er 
aandacht voor beeldbepalende fi-
guren uit die tijd. In het boek Emo’s 
Reis kruipt de auteur als het ware in 
de huid van Emo om door de ogen 
van de abt te kijken naar deze dy-
namische wereld van het begin van 

de 13de eeuw. De gids is rijk geïl-
lustreerd met kaartjes en foto’s van 
sporen uit de middeleeuwen: u ziet 
Europa zoals het toen was! Prof. dr. 
Dick E.H. de Boer (1947) is emeritus 
hoogleraar middeleeuwse geschie-
denis van de Universiteit Groningen. 
Hij is gespecialiseerd in middeleeuw-
se geschiedenis, Hanzestudies, mira-
kelverhalen, bronnenedities, Europa 
en de buiten-Europese wereld; mid-
deleeuwse en klassieke muziek. Zijn 
meer dan 200 publicaties bestrijken 
een zeer breed terrein. Voor Teleac 
werkte hij mee aan de documentai-
reseries Steden en hun Verleden en 
Steden des tijds en de ‘infotainment’ 
reeks Verre Verwanten. De lezing op 
23 mei in het Boekhuis is een abso-
lute must voor alle (cultuur)historisch 
geïnteresseerde lezers en voor wie 
een bijzondere reisroute zoekt. De 
avond begint om 20.00 uur en de en-
tree bedraagt 5 euro inclusief koffie 
of thee, te voldoen bij binnenkomst. 
Vanzelfsprekend is het boek Emo’s 
Reis te koop.

Bamboe ideaal ‘groen’ 
bouw- en tuinmateriaal
Uitgeest - Bamboe Bouw Neder-
land importeert bamboe bouw- en 
tuinmateriaal. Bamboe is niet al-
leen een trend vanwege de kwali-
teiten en uitstraling van het materi-
aal. Bamboe is ook zeer populair om-
dat het bomen spaart en dus het mi-
lieu. Bamboe Bouw Nederland levert 
aan groothandelaren, bedrijven en 
particulieren. Bamboe is duurzaam 
en sterk. Bamboe Bouw Nederland 
kan als importeur bovendien mooie 
prijzen bieden in een zeer ruim as-
sortiment aan producten. Zo zijn er 
meer dan 30 modellen tuinschermen 
en bamboematten op rol. Bamboe-
palen zijn verkrijgbaar in de kleuren 
naturel, zwart en tijger in vele ma-
ten. Er is ook bamboe plaatmateriaal 

en zelfs terrasplanken zijn van bam-
boe verkrijgbaar. Op de website staat 
het complete aanbod en de prijzen, 
of ga langs in de showroom met af-
haalmagazijn aan Loet 6 in Uitgeest. 
De producten zijn direct uit voorraad 
leverbaar en kunnen worden meege-
nomen of worden bezorgd aan huis 
of bedrijf. Momenteel krijgt men 10% 
extra korting op het complete assor-
timent tuinschermen en bamboemat-
ten op rol. Deze aanbieding is geldig 
tot en met 26 mei. Bamboe Bouw Ne-
derland is zes dagen per week ge-
opend van 9.00 tot 16.00 uur. Bel voor 
meer informatie 0251-313177 of kijk 
op www.bamboebouwnederland.nl. 
Een mail sturen kan naar info@bam-
boebouwnederland.nl.

Afsluiting Leimuiderweg 
in Haarlemmermeer
Streek - De provincie Noord-Hol-
land voert in de nacht van woens-
dag 23 op donderdag 24 mei on-
derhoudswerkzaamheden uit aan 
en langs de Leimuiderweg (N207) 
in Haarlemmermeer. De weg is deze 
nacht tussen 20.00 uur ’s avonds en 
05.00 uur in de ochtend afgesloten 
voor al het verkeer in beide richtin-
gen. Er wordt die nacht gewerkt tus-
sen de Elsbroekerbrug over de Ring-
vaart bij Lisse en de aansluiting van 
de N207 met rijksweg A4. Borden 

geven de omleidingsroutes aan. Het 
verkeer van en naar Nieuw-Vennep 
rijdt via de Weteringweg en de Ven-
neperweg. Het verkeer van en naar 
Lisse en Hillegom wordt omgeleid via 
Oude Wetering of de N208. Bij vra-
gen over de werkzaamheden kun-
nen weggebruikers en omwonenden 
bellen naar het provinciale Service-
punt Wegen en Vaarwegen via 0800 
- 0200 600 (gratis). Meer informatie 
over de rijbaanverdubbeling van de 
N207 staat op www.infoN207.nl.
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Advertorial

Het gaat goed met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Voor 
steeds meer Nederlanders hoort het bij de dagelijkse routine om boterkuipjes, 
shampoo fl essen, PET-fl esjes, folies en ander plastic materiaal apart te houden. 
Van bijna al dit materiaal kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt.

In Nederland is in 2009 
het Plastic Heroes-systeem 
opgezet om de gescheiden 
inzameling en hergebruik 
van plastic verpakkings-
afval te regelen. De 
in troductie werd begeleid 
door een groots opgezette 
media campagne, waarin 
het oranje mannetje een 
hoofdrol speelde. Vrijwel 
vanaf het begin waren de 
resulta ten goed te noe-
men, zegt ook Joris van 
der Meulen van de Plastic 
Heroes-orga nisatie. “Wij 
waren vanaf de start van 
het systeem positief ver-
rast door de bereidheid 
van de Nederlanders om 
hun plastic verpakkings-
afval te scheiden. De 
bereidheid om iets voor 
het milieu te doen bleek 
daar een grote rol bij te 
spelen. Je zou kunnen 
zeggen dat het, net als met 
glas en papier, nu heel ge-
woon is geworden om ook 
je plastic verpakkingsafval 
gescheiden te houden. We 
hadden dat stiekem wel 
een beetje verwacht, maar 
niet dat het zo snel zou 
gaan.”

Niet alleen de consu ment, 
maar ook de gemeenten 
spelen vanzelfsprekend 
een grote rol bij het 
succes van Plastic Heroes. 

Zij zijn in Nederland ver-
antwoordelijk voor het 
inzamelen van het mate-
riaal en hebben vanaf de 
start die taak voortva-
rend opgepakt. “Van alle 
gemeenten in Nederland 
doet het merendeel mee 
aan het gescheiden in-
zamelen van plastic ver-
pakkings afval”, zegt Van 
der Meulen. “Daarbij heb-
ben ze de vrijheid om het 
systeem naar eigen inzicht 
in te richten. Een aantal 
gemeenten heeft gekozen 
voor een brengsysteem 
waarbij de mensen zelf 
hun materiaal naar een 
container kunnen bren-
gen. Bij andere gemeenten 
wordt het materiaal thuis, 
net als het andere afval, 
bijvoorbeeld met een 
inzamelzak of minicon-
tainer opgehaald. En je 
ziet dat veel gemeenten, 
mede door het enthou-
siasme van haar inwoners, 
echt heel creatief wor-
den om zoveel mogelijk 
materiaal in te zamelen. 
Dat is mooi om te zien 
en juichen wij uiteraard 
van harte toe. We hebben 
immers de ambitie om 
zoveel mogelijk plastic 
verpakkingsafval weer her 
te gebruiken en in te 
zetten als nieuwe grond-
stof.”

Al het plastic materiaal 
dat bij de consument van-
daan komt, komt (via een 
ver zamelplek) bij grote 
sorteer installaties terecht, 
waar het verder wordt 
uitgesorteerd. Hier van-
daan gaan de verschillen-
de soorten uitgesorteer de 
plas tics naar recycle be-
drijven in Neder land en 
andere Europese landen, 
zo dat er weer grond stoffen 
(een soort korrels) voor 
nieuwe producten van 
gemaakt kunnen worden. 
“Het afgelopen jaar zou 

met al het ingezamelde 
materiaal ruim tweemaal 
de Kuip of Arena kunnen 
worden gevuld. Met het 
merendeel van dit mate-
riaal kunnen nieuwe pro-
ducten worden gemaakt. 
Dat zegt wel iets over de 
bijdrage die we daarmee 
aan een beter milieu leve-
ren. En het is mooi om te 
zien dat door het enthou-
siasme van de gemeenten 
en haar in woners de afge-
lopen jaren telkens meer 
is ingezameld en herge-
bruikt en het eind voor-
lopig nog niet in zicht is.” 

Meer informatie:
www.plastic-heroes.nl

Inzameling plastic verpakkings -
afval  goed op de kaart

Gezellig druk op braderie 
en geraniummarkt in dorp
Aalsmeer - Al vroeg druk was het 
afgelopen zaterdag 12 mei in het 
centrum. De jaarlijkse geranium-
markt werd georganiseerd op delen 
van het Raadhuisplein en het Drie 
Kolommenplein en in de Zijdstraat 
presenteerde de winkeliersvereni-
ging Centrum een gezellige en ge-
varieerde braderie. Het aanbod aan 
planten en zomerbloeier op de ge-
raniummarkt was groot en kleurrijk. 
Ook allerlei leuke nieuwe decoraties 
om tuinen, terrassen en balkons op 
te vrolijken met bloemen en plan-
ten werden gepresenteerd. De aan-
kopen konden tijdelijk gestald wor-
den bij de stand van Groei en Bloei 
zodat zonder sjouwen ook langs al-
le kramen op de braderie geslenterd 
kon worden. En voor wie ook geen 
zin had om de planten naar huis te 
dragen of in de auto te zetten, kon 
gebruik maken van de service van 
Kika. De stichting Kinderen Kanker-
vrij bracht voor 2 euro de spulletjes 
thuis. Lekker makkelijk en tegelij-

kertijd een financiële ondersteuning 
voor dit goede doel. Op de brade-
rie was het overigens ook kleurig. 
Van alles werd te koop aangeboden.  
Kleding, tassen, boeken, sieraden, 
speelgoed en allerlei lekkernijen. 
Voor de kinderen stond een draai-
molen klaar, mochten ze instap-
pen in racewagentjes, was er eend-
je vissen en trakteerde de jubileren-
de vogelvereniging op gratis grab-
belen. En er gaven meerdere ver-
enigingen acte de presence, waar-
onder de zeilvereniging, de stichting 
AED Westeinder en de dansafdeling 
van SV Omnia die trakteerde op een 
modeshow. Het bleef lang gezel-
lig druk in het dorp. Het weer heeft 
overigens ook meegewerkt aan de-
ze heel geslaagde evenementen. 
Het zonnetje liet zich heel regelma-
tig zien. Met foto’s nog even nage-
nieten. 

Foto’s Kick Spaargaren en 
Jacqueline Kristelijn.
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Topprestaties AVA jeugd
Aalsmeer - Bij de eerste pupillen 
competitie bij AKU Uithoorn heb-
ben de pupillen van AVA goede 
prestaties neergezet. De wedstrijd-
dag begon met een meerkamp be-
staande uit korte sprint, versprin-
gen, balgooien of kogelstoten. De 
middag werd afgesloten met de lan-
ge afstand van 600 meter voor de 
jongste pupillen en 1000 meter voor 
de rest. Graeme ’t Hoen werd der-
de bij de meerkamp en won over-
tuigend de 1000 meter bij de B pu-
pillen, Roanna Geleijn werd tweede 
bij de meerkamp en tweede bij de 
600 meter voor mini pupillen. Lot-
te Zethof won ook haar 1000 me-
ter bij de B pupillen, net als Rachel 
Aarsen de 1000 meter won bij de A1 
pupillen. Wout Schipper en Robin de 
Boer deden voor het eerst mee aan 

de competitie en hebben mooie per-
soonlijke records neergezet. De vol-
gende wedstrijd is bij Startbaan in 
Amstelveen.

Voetbalcompetitie jeugd
JAU MC2 is kampioen
Aalsmeer - De MC2 startte de 
voorjaarscompetitie met een 0-4 
overwinning bij Buitenveldert.
Gaandeweg de competitie bleven 
de dames hun wedstrijden winnen 
en al snel bleek dat Sporting Marti-
nus MC1 hun grote concurrent was. 
Ook zij wonnen al hun wedstrijden. 
Vanwege een beter doelgemiddelde 
was Martinus vanaf het begin kop-
loper in deze competitie. Het wach-
ten was dus op de twee onderlinge 
confrontaties tussen deze toppers.
De eerste wedstrijd was thuis. Het 
was een zeer spannende wedstrijd 
waarbij beide ploegen de pun-
ten deelden. Het werd 3-3. En daar 
kwam de MC2 goed mee weg. Mar-
tinus bleef dus koploper. Vervolgens 
verspeelden beiden teams geen 
punten meer tot hun tweede onder-
linge confrontatie.Voor JAU wellicht 
de laatste kans om in deze uitwed-
strijd bij Sporting Martinus de eer-
ste plek te veroveren. In een zin-

derende wedstrijd met enthousi-
ast publiek aan beide kanten ging 
het lang gelijk op. Een kwartier voor 
tijd was het nog 2-2. Totdat Nathalie 
vanuit een vrije trap de 2-3 maakte. 
Er knapte iets bij Martinus. Ze de-
den er alles aan om toch op gelijke 
hoogte te komen. Hierbij moesten 
zij ruimte weggeven en daar maak-
ten de meiden van de MC2 dank-
baar gebruik van. Zo werd het ook 
nog 2-4. JAU MC2 was eindelijk 
koploper. De winst hebben de mei-
den uit Aalsmeer niet meer uit han-
den gegeven. 
Afgelopen zaterdag speelden de 
MC2 haar laatste competitie wed-
strijd tegen de Meer MC2. Na een 
moeizame eerste helft (0-0) wis-
ten de meiden zich te herpakken en 
uit te lopen tot maar liefst 0-5 door 
doelpunten van Nina (3), Esmee en 
Lisa. De meiden van JAU MC2 mo-
gen zich nu de trotse voorjaarkam-
pioen noemen!

Sebastiaan Groenveld zingt 
zaterdag in Concertgebouw
Aalsmeer - Negen jaar is Sebasti-
aan Groenveld pas en nu al is deze 
jeugdige inwoner één van de voca-
listen die meedoet aan de bekende 
concertserie Zaterdagmiddag mati-
nee in het Amsterdamse Concert-
gebouw. Het Radio Filharmonisch 
Orkest, het Groot Omroepkoor en 
Vocaal Talent Nederland (VTN) ge-
ven zaterdag 19 mei een concertan-
te uitvoering (zonder enscenering) 
van de opera Tosca van de Italiaan-
se componist Puccini. Wanneer je 
wordt geselecteerd voor Vocaal Ta-
lent Nederland dan ben je gewoon 
goed en veelbelovend. De selectie 
is streng, naast de toelatingstesten 
zijn er de jaarlijkse audities zingen, 
solfège (gehoortraining) expressie 
en ademhalingsoefeningen. Vanaf 
z’n zesde jaar repeteert Sebastiaan 
bij het Nationaal Kinderkoor jr. Hij 
zit ook op de Koorschool in Haar-
lem, een basisschool waar leerlin-
gen veel muziekonderwijs genie-
ten. De zoon van pianoleraar Adrie 
Groenveld en goudsmid Brigitta 
Sueters heeft regelmatig optredens 
in het land. Volgend jaar gaat hij 
zelfs op tournee, daarvoor krijgt hij 
vrij van school.

Taalgevoel
Het repertoire van het VTN is be-
paald niet kinderachtig. Werken van 
componisten als Grieg, Elgar, Pou-
lenc, Purcell, Bartok en Brahms van 
de vijftiende eeuw tot hedendaagse 
muziek worden gerepeteerd en uit-
gevoerd. De teksten worden in de 
oorspronkelijke taal gezongen, het-
geen betekent dat Sebastiaan thuis 
veel moet repeteren om de tekst in 
het hoofd te krijgen en ook te leren 

begrijpen waarover en wat hij zingt. 
De eisen gesteld aan expressie en 
verstaanbaarheid zijn bijzonder 
hoog. Gelukkig heeft hij een goed 
taalgevoel. Het VTN werkt samen 
met beroemde orkesten en dirigen-
ten en verleent medewerking aan 
de Mattheus Passion, Mahler sym-
fonieën en opera’s. Naast zingen 
speelt Sebastiaan ook zeer verdien-
stelijk piano. Zijn vader heeft re-
cent een cd opgenomen, met onder 
andere werk van Mozart en Schu-
mann, waarop zoon Sebastiaan valt 
te beluisteren. Er zijn tien stukjes in-
gestudeerd die allen uit het hoofd 
worden gespeeld. De jonge zan-
ger en pianist heeft een druk leven, 
maar vindt dat hij best nog tijd ge-
noeg heeft om op straat te spelen 
met zijn buurtgenootjes. Sebastiaan 
is niet alleen aanstaande zaterdag 
op radio vier te horen, maar ook op 
zondag 17 juni in de Oude Veiling, 
dan speelt hij piano.

Janna van Zon

Kleuters Hoeksteen op 
schoolreis naar KidZcity
Aalsmeer - Vorige week woens-
dag zijn de groepen 1 en 2 van ba-
sisschool De Hoeksteen op school-
reis geweest. Met z’n allen in een 
echte bus was voor de meeste kleu-
ters al een feest en dat was pas het 
begin.De bus reed naar KidZcity in 
Utrecht waar er bij binnenkomst 
diverse kreten als “wauw”,”kijk 
daar eens”, “zooo”, en “dit is mooi” 
te horen waren.De kinderen kwa-
men ogen tekort en zijn de hele 
dag druk in de weer geweest met 
klimmen, glijden, vliegen en draai-

en. Natuurlijk was er ook tijd voor 
een broodje en een ijsje. Na het 
zoeken van de buschauffeur (die 
was namelijk een ommetje gaan 
maken) gingen de kinderen en 
begeleiders aan het einde van de 
middag weer op huis aan. Voor ve-
len was deze rit een mooie uitno-
diging om lekker in slaap te vallen. 
Weer terug bij school stonden er 
allemaal papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s op de kinderen te wachten. 
Het was een heel gezellige en ze-
ker geslaagde dag. 

Groep 6 Jozefschool in bieb
Aalsmeer - Elk jaar worden de 
groepen 6 uitgenodigd om een be-
zoek te brengen aan de openbare 
bibliotheek van Aalsmeer. Ook dit 
jaar werden de leerlingen wederom 
hartelijk ontvangen. Tijdens de eer-
ste sessie kregen de kinderen uit-
leg over hoe ze informatie op ver-
schillende manieren konden vinden. 
Daarna werden zij in tweetallen aan 
het werk gezet door zelf opdrachten 
op verschillende manieren te beant-
woorden. 
Via de computer kon in de data-
base van de bibliotheek worden 
gezocht, maar ook werden er op-
lossingen gevraagd door het inter-
net af te speuren. De kinderen wa-
ren aan het eind van deze les zelf in 
staat informatie te vinden door mid-
del van verschillende bronnen. De 
tweede les vond vorige week plaats. 
Deze keer was het de bedoeling dat 
de leerlingen in drietallen uit elkaar 
gingen en uit een informatief boek 
zelf een vraag formuleerden. Werd 
de opdracht vorige keer keurig op 
een papier gezet, moesten ze nu 
zelf creatief aan de slag. Nadat de-
ze vraag was bedacht, moest er op 
internet worden gezocht of daar het 
antwoord kon worden gevonden. 

Een lastige opdracht, maar alle kin-
deren slaagden glansrijk voor deze 
missie. Tot slot werd de vraag aan 
de klasgenoten gesteld en deze kre-
gen dan de taak op internet naar het 
juiste antwoord te zoeken. 
De lessen in de bibliotheek waren 
erg leerzaam. De kinderen leren 
omgaan met internet en ontdekken 
daarnaast wat voor informatie ze 
kunnen vinden op welke websites. 
Op de Jozefschool is net een vijftal 
lessen aan het internetprotocol be-
steed, dus het bezoek aan de bibli-
otheek van Aalsmeer sluit hier mooi 
bij aan.

Geweldig resultaat!
Koninginnedag-opbrengst 
voor Kinderen Kankervrij
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
een spreekbeurt over Kika (Kinde-
ren Kankervrij) besloten zes vrien-
den en vriendinnen hun Konin-
ginnedag in het teken van Kika te 
zetten. Wekenlange voorbereidin-
gen volgden: Kika-spandoek ma-
ken, Stiense bonen en zonnebloem-
pitten planten, grabbelton fabrice-
ren, bellenblaasflesjes van Kika-lo-
go voorzien, cakejes bakken en nog 

veel meer. En toen was het eindelijk 
zover: een strálende Koninginnedag 
met veel gezelligheid en héél veel 
gulle Aalsmeerse gevers en kopers! 
De opbrengst was boven verwach-
ting! Afgelopen woensdag konden 
Ties, Mark, Mathilde, Neeltje, Wille-
mijn en Aude maar liefst 350 euro 
aan Kika-vertegenwoordigster Yvet-
te ten Hoeve overhandigen. Een ge-
weldig resultaat!

Sportmiddag 9 juni, race 16 juni
Bestuur junior pramenrace 
telt aanmeldingen 7e editie
Aalsmeer - De organisatie van de 
junior pramenrace heeft haar han-
den vol aan het tellen van de inmid-
dels vele aanmeldingen voor de ze-
vende junior pramenrace van zater-
dag 16 juni. Nu de inschrijftermijn 
van scholen en verenigingen geslo-
ten is, wordt het tijd om de balans op 
te maken en de vrijwillige captains te 
informeren om de aangemelde teams 
in te delen op de pramen. Maar voor-
dat het startschot klinkt, is er natuur-
lijk op zaterdag 9 juni de sportmid-
dag, zoals gewoonlijk, bij een jacht-
haven aan het einde van de Uiterweg. 
De sportmiddag belooft dit jaar zeer 
spectaculair te worden! Dus kom 
massaal strijden om die velbegeer-
de eerste startplaats en de Jan Sten-
huis Bokaal.

Inleveropdracht en rode draad
Al vele avonden zijn er aan gewijd 
en er is lang over gesproken, de in-

leveropdracht en rode draad. De or-
ganisatie is er inmiddels uit! De in-
leveropdracht is bekend. In de nieu-
we meerbode van 7 juni is te lezen 
wat er bij De Zotte Wilg post ingele-
verd moet worden. En, wat de gehei-
me opdracht is, gaat vermeld worden 
in de juniorpraambode van 14 juni. 
Ook kunnen teams zichzelf voorstel-
len in de juniorpraambode door een 
verhaaltje (liefst met foto) te sturen 
naar esther-juniorpramenrace@hot-
mail.com. Het leukste en origineelste 
stukje wordt beloond met een mooie 
prijs. Hou de juniorpraambode in de 
gaten, zodat je niets hoeft te missen!

Inschrijven?
Inschrijven voor de deelnemende 
teams kan tot 7 juni. Zijn jullie nog 
niet ingeschreven, maar willen jullie 
graag meedoen? Het inschrijfformu-
lier is down te loaden via de website 
www.juniorpramenrace.nl.

Disneyparade tijdens Weekaatje 
Aalsmeer - Op vrijdag 25 mei wordt 
voor de 35e keer weer het geweldi-
ge kinderweekend, het Weekaa-
tje, georganiseerd bij voetbalver-
eniging RKAV aan de Beethoven-
laan. Om 19.00 uur wordt dit spec-
taculaire weekend geopend op het 
eigen kampterrein in de Hornmeer. 
Thema dit jaar is Disney. En zoals 
bij alle Disney-evenementen wordt 
dit keer een heuse Disney-parade 
(optocht) gehouden! Vandaar de-
ze aankondiging! Hoe leuk zou het 
zijn voor de kinderen als inwoners 
hen verwelkomen langs de kant van 
de weg! De parade wordt gepresen-
teerd door zo’n 350 personen en 
gaat via RKAV in de Beethovenlaan 
over de Dreef (parallelweg langs de 
huizen), langs het politiebureau, via 
de Waterhoenstraat, Roerdomplaan, 
Meervalstraat, Roerdomplaan, Dreef 
en Beethovenlaan weer terug naar 
RKAV. De parade start om ongeveer 
19.45 uur en de verwachting is dat 
de optocht in totaal 1 uurtje zal du-

ren. Voor deze optocht is een ver-
gunning aangevraagd bij de ge-
meente. De wegen van de route zul-
len tijdelijk worden afgezet, zodat 
het een veilig evenement wordt voor 
alle kinderen, vrijwilligers en de om-
wonenden. Het weekaatje duurt tot 
en met maandag 28 mei 15.00 uur. 
Ondanks dat alle spullen tijdens de 
brand op de tribune bij RKAV ver-
loren zijn gegaan, kan het Weekaa-
tje dankzij heel veel gulle giften en 
acties doorgang vinden en hier zijn 
het bestuur en alle vrijwilligers bij-
zonder dankbaar voor. Om iedereen 
te laten zien wat bereikt is dankzij 
alle giften worden inwoners uitge-
nodigd naar de oudermiddag te ko-
men tijdens het Weekaatje op zon-
dag 27 mei van 15.00 tot 17.00 uur. 
De staf van het Weekaatje, bestaan-
de uit Jan Pieterse, Kees van t Schip, 
Henry Egberts, Dave en Wendy van 
Schip, José Kruijer en Aster van den 
Bosch, hopen u allen te mogen be-
groeten.

Groep 6 van de Antoniusschool met bloemenkunst voor het Oude Raadhuis.

Tentoonstelling tot en met 29 juli
Bloemenfeest van scholen 
op de Kinderkunstzolder
Aalsmeer - Meer dan 300 leerlin-
gen van de Antoniusschool, Samen 
één, Obs Kudelstraat, de Oosteinder 
en de Zuidooster bezochten de af-
gelopen twee maanden de tentoon-
stelling van Frits Vogel en de nu lo-
pende expositie Kunst uit Honga-
rije. Tijdens die kunstkijklessen is er 
door alle leerlingen met het mooiste 
pandakrijt getekend. De resultaten 
daarvan zijn tot en met 29 juli te zien 
op de Kinderkunstzolder. Onder de 

titel bloemen feest (100 jaar bloe-
menveilingen Aalsmeer) is de zol-
der vrolijker dan ooit! Een deskundi-
ge jury komt in juni naar de Kinder-
kunstzolder om de makers van de 
mooiste tekeningen te belonen met 
een leuke prijs. De Kinderkunstzol-
der is gehuisvest in het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat in het Cen-
trum en is iedere donderdag tot en 
met zondag geopend van 14.00 tot 
17.00 uur.

Handbal jeugd
Afscheid B1 van trainer
Aalsmeer - De wedstrijd van de mei-
den B1 van FIQAS Aalsmeer stond 
zondag 13 mei in het teken van hun 
vertrekkende trainer/coach Ruud vd 
Broeck. Hierdoor waren de meiden er 
natuurlijk extra op gebrand om tegen 
KDO een prachtige wedstrijd neer te 
zetten, waarin zij ook nog eens kam-
pioen zouden kunnen worden van het 
veldseizoen! En gelukkig werd het op 
deze stralende dag een leuke wed-
strijd waarin het team zowel mooie 
persoonlijke acties, als perfecte wis-
sels liet zien, waar KDO geen raad op 
wist. Ondanks dat het buiten was ble-
ven de meiden vol gas handballen en 
zo trakteerden ze de toeschouwers op 
een wedstrijd waarin werkelijk alles 
lukte. Het werd met 15–30 dan ook 
een ruime overwinning voor FIQAS en 

het kampioenschap was een feit! Voor 
de meeste meiden is er na acht jaar 
(sommige korter) tot hun spijt een 
eind gekomen aan de intensieve sa-
menwerking met trainer/coach Ruud 
van den Broeck. Maar dankzij hem 
staat er nu wel een ploeg die klaar is 
om volgend seizoen in de topklasse te 
spelen. Na afloop liet v.d. Broeck dan 
ook weten waanzinnig trots te zijn op 
het feit dat hij deze groep aan het be-
gin van hun carrière heeft mogen be-
geleiden! Hij heeft enorm veel plezier 
beleefd aan de gedrevenheid en ijze-
ren discipline van de meiden tijdens 
de arbeidsintensieve trainingen en 
gedurende de wedstrijden! Dankzij 
deze verrichtte arbeid kan hij, net als 
het team zelf, terugkijken op prach-
tige wedstrijden tegen sterke teams. 
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Voetbalwedstrijd zaterdag
Aalsmeer verliest bij T.O.B.
Aalsmeer - Met zes invallers om 
blessures en schorsingen in de 
nacompetitie te ontlopen is het 
Aalsmeer niet gelukt om de laat-
ste wedstrijd van de competitie win-
nend af te sluiten. Men ging nog wel 
met een 0–2 voorsprong de rust in, 
maar dat bleek niet genoeg getui-
ge de 6-4 nederlaag na 90 minuten. 
Het al gedegradeerde T.O.B. deed er 
alles aan om hun topscoorder Fer-
ry Noordhuis, topscoorder van Am-
sterdam te laten worden. En dat is 
ook gelukt. Met zijn drie doelpunten 
tegen Aalsmeer komt hij op 29 tref-
fers. Het hadden er nog meer kun-
nen zijn als de wedstrijd nog 10 mi-
nuten was doorgegaan. Aalsmeer 
begon met de volledige voorhoede 
en middenlinie op de tribune, maar 
begon wel met pressie op het doel 
van T.O.B. De eerste kans was voor 
Lucien Fraenk in de 4e minuut. Zijn 
schot op doel kon keeper Matthijs 
Kemper niet verontrusten. 
Een goed uitgespeelde kans tussen 
Lucien Fraenk en Mark Ruessink in 
de 9e minuut ging net voorlangs. 
De spaarzame aanvallen van T.O.B. 
in deze periode liepen allemaal via 
Jessy Lissaur die daar op het mid-
denveld alle tijd voor had. Een aan-
val van Aalsmeer in de 20e mi-
nuut werd door drie man op rij voor 
open doel verprutst. T.O.B. voetbal-
de frank en vrij en hoopte door vrije 
trappen en corners het ‘kanon’ Fer-
ry Noordhuis in stelling te brengen. 
Het werd er allemaal niet beter op in 
het veld. Ook de paar jongens met 
routine lieten het bij Aalsmeer af-
weten. Langzaamaan kwam T.O.B. 
dichter bij het doel van Sander 
Bakker. Uit een vrije trap van Ferry 
Noordhuis in de 28e minuut moest 
de Aalsmeer goalie gestrekt naar 
de hoek. Ook een kopbal van de 
spits ging in de 30e minuut rake-
lings langs de paal. Op aangeven 
van Ferry Noordhuis in de 35e mi-

nuut schoot Jordy Klein via binnen-
kant paal de bal in de handen van 
Sander Bakker. 40e minuut: Har-
men Colijn verlaat geblesseerd het 
veld. In de laatste 5 minuten voor de 
rust met tien man schoot Aalsmeer 
tweemaal raak. Uit een dieptepass 
van Vincent Krabbendam in de 42e 
minuut schiet Mark Ruessink raak 
in de rechter benedenhoek, 0–1. Uit 
een pass van Lennart Eberharter in 
de 44e minuut werd Mark Ruessink 
tegen de grond gewerkt. Doelman 
Sander Bakker, bezig aan zijn laat-
ste wedstrijd voor Aalsmeer, mocht 
de penalty nemen en deed dat on-
berispelijk, 0–2 ruststand. 45e mi-
nuut wissel: Jeffrey Blikslager voor 
Harmen Colijn. Geklungel in de 49e 
minuut achterin bij Aalsmeer werd 
door Jordy Klein binnen gelopen, 
1–2. Met een grandioze lob was het 
weer Jordy Klein die Sander Bakker 
kansloos liet in de 52e minuut. T.O.B. 
had de smaak te pakken en was in 
de counters via Ferry Noordhuis le-
vensgevaarlijk. Het feestje begon 
voor hem in de 65e minuut toen hij 
een aanval goed afmaakte, 3–2. 68e 
minuut wissel: Bart de Jong voor 
Burak Sitil. 75e minuut wissel: Hans 
v.d. Schilden voor Lennart Eberhar-
ter. Weer was het Ferry Noordhuis 
die in de 76e minuut de Aalsmeer 
achterhoede voor schut zette en het 
stond 4–2. In de 81e minuut scoor-
de Jeffrey Blikslager voor Aalsmeer: 
4–3. In de 87e minuut Wesly Zand-
grond voor T.O.B: 5 – 3. In de 88e mi-
nuut Mark Ruessink voor Aalsmeer: 
5-4. En in de 90e minuut tot slot Fer-
ry Noordhuis voor T.O.B: 6–4. Za-
terdag aanstaande 19 mei speelt 
Aalsmeer thuis aan de Dreef zijn 
eerste wedstrijd voor de nacompe-
titie voor promotie naar de eerste 
klasse tegen Geinoord uit Nieuwe-
gein. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 

Jack van Muijden 

Ritmische gymnastiek
Derde en vierde plaats voor 
Omnia-meiden in finale
Aalsmeer - Zondag 13 mei vond 
de finale voor het B-niveau ritmi-
sche gymnastiek plaats in Woubrug-
ge. Voor SV Omnia 2000 wisten Elise 
Wanner en Ilse Huiskens zich te plaat-
sen. Beide meiden waren in de och-
tend aan de beurt. Er was veel pu-
bliek vanuit Aalsmeer meegereisd om 
de meiden aan te moedigen, wat na-
tuurlijk erg leuk voor ze was. Als eer-
ste was het de beurt aan Elise in ca-
tegorie 3B. Ze had zich als zesde ge-
plaatst voor de finale, maar er zat 
meer in dachten de trainsters. Eli-
se begon met een baloefening, uit-
gevoerd op muziek uit de film Fools 
Gold. Elise bracht een mooie oefening, 
met veel goed uitgevoerde elemen-
ten en de bal viel geen enkele keer. 
Dit was een goed begin. Toen volgde 
de touwoefening. Deze oefening gaat 
in een hoog tempo en Elise heeft la-
ten zien dat ze dat goed aankan. Ze 
sprong geweldig, ving alle gooien en 
maakte maar een klein foutje. Elise 
en haar trainsters waren tevreden en 
konden alleen maar afwachten wat de 
jury er van vond. Bij de prijsuitreiking 
bleek dat Elise derde was geworden 
en zij kreeg dus de bronzen medaille 
omgehangen. Daar was ze zichtbaar 
blij mee. Daarna vond de wedstrijd 
van categorie 1B plaats, waar Ilse aan 
meedeed. Maar liefst vier oefeningen 
moest zij laten zien. Ze begon met de 
hoepeloefening, waar helaas wat fou-
ten in zaten, maar ze liet wel mooie 
elementen zien. De tweede oefening 
was de baloefening, die Ilse heel sier-
lijk uitvoerde op prachtige muziek. Het 

werd helemaal stil in de zaal toen Ilse 
haar oefening liet zien. Hierna liet Ilse 
haar knotsoefening zien, dit was een 
spetterende oefening met veel hoge 
gooien. En er viel geen knots. 
Tot slot voerde ze haar lintoefening uit. 
Normaal een oefening die goed loopt, 
maar nu zaten er wat foutjes in. Ze 
gooide zelfs zo hoog, dat het lint te-
gen het plafond aankwam. Verder liet 
ze wel een goede linttechniek en ele-
menten zien. Met twee goede oefe-
ningen en twee wat mindere oefenin-
gen, was Ilse niet helemaal tevreden. 
En het was de vraag of dit genoeg was 
voor een podiumplaats, waar ze wel 
voor ging. Bij de prijsuitreiking bleek 
dat de concurrenten wat constanter 
hadden gepresteerd en Ilse belandde 
op een vierde plaats. Desalniettemin 
een prima resultaat op de finale. Kijk 
op de website: www.svomnia.nl.

Goud en brons voor Liza 
op NK turnen!
Aalsmeer - Afgelopen weekend von-
den in Almelo de Nederlandse kampi-
oenschappen voor de turnsters uit de 
tweede divisie plaats. Liza Tichelaar 
uit Aalsmeer had zich via de halve fi-
nales in Nieuw-Vennep geplaatst voor 
de eindstrijd op de meerkamp, voor de 
toestelfinales balk en vloer. Zaterdag 
mocht Liza voor haar vierkamp star-
ten op het onderdeel sprong. Beiden 
sprongen werden goed uitgevoerd 
en met een 12,95 scoorde zij hier het 
tweede cijfer van de wedstrijd. Op het 
onderdeel brug was er tijdens de trai-
ningen hard gewerkt aan een oefening 
met een hogere uitgangswaarde. Deze 
oefening wilde alleen op de wedstrijd 
niet helemaal goed uit de verf komen, 
waardoor Liza tijdens haar wedstrij-
doefening de nodige aanpassingen 
moest maken. Blij was Liza dan ook 
dat ze haar oefening had weten uit te 
turnen. Op de evenwichtsbalk turnde 
Liza een goede oefening, met één gro-
te wankel scoorde ze voor dit toestel 
11,60 punten. Met een goed gevoel 
turnde Liza op het laatste toestel een 
goede vloeroefening. Toch bleef het 
tot het einde van de wedstrijd span-
nend omdat de verschillen heel klein 

waren. Stralend stond Liza op het po-
dium om de bronzen medaille in ont-
vangst te nemen. Zondagmiddag was 
Liza terug in Almelo voor de toestel-
finales balk en vloer. Op vloer ging 
het tijdens de warming-up ontzettend 
goed, jammer genoeg kon Liza de 
goede vorm niet vasthouden in haar 
oefening en moest zij één val incasse-
ren. Hierdoor werd Liza op dit toestel 
negende. Op de balk was Liza beter 
in vorm dan tijdens de meerkamp van 
een dag eerder. Een strakke oefening, 
met maar een paar kleine balansver-
storingen was goed voor 11,933. Met 
maar liefst vier tiende voorsprong op 
de nummer twee nam Liza hier wel 
het goud mee naar Aalsmeer en mag 
zich Nederlands kampioen balk noe-
men! Zo kwam er aan een lang wed-
strijdweekend een mooi einde met een 
bronzen en een gouden medaille! Als 
kers op de taart mag Liza op 16 juni 
deelnemen aan de NK Cup in Ahoy 
Rotterdam. Op het grote Nederlandse 
kampioenschap voor alle turndiscipli-
nes wordt er door de turnsters uit de 
eerste en tweede divisie gestreden om 
de NK Cup. Een ervaring die zeker niet 
gemist mag worden!

Oosterbad feestelijk geopend
Aalsmeer - Op zaterdag 12 mei 
vond om 14:00 uur de officiële en 
feestelijke opening plaats van het 
natuurzwembad aan de Mr. Jac. 
Takkade 1, het Oosterbad. 
Ondanks een stevige wind en een 
wat mindere temperatuur, maar 
dankzij een flauw zonnetje en het 
uitblijven van regen, waren er heel 
wat mensen naar het al 84 jaar be-
staande bad gekomen. Na een 
woord van welkom door bedrijfs-
leidster Loekie Brommer-Lucas-
sen werd het woord gegeven aan 
Lenie van der Meer, zwemster uit 
Aalsmeer die 70 jaar geleden haar 

eerste slagen maakte in het zwem-
bad en nog steeds actief is in het 
begeleiden van zwemmers. Nadat zij 
de Oosterbadvlag had gehesen was 
het tijd voor de aanwezige kinderen 
om de ballonnen op te laten. Daar-
na werd er nog een prijs uitgeloofd 
voor de eerste zwemmer; een heer-
lijke taart ging naar moedig zwem-
stertje Van der Wal. Velen volgden, 
ondanks de temperatuur, haar voor-
beeld. Vanaf maandag 4 juni starten 
de zwemlessen. Opgeven voor deze 
lessen is iedere dag mogelijk tussen 
13.00 en 17.00 uur in het Oosterbad. 
Door Joan Vaes

Multi’s doen goede zaken 
in Eredivisie Triathlon
Aalsmeer - In de eerste wed-
strijd van de Lotto Eredivisie Tria-
thlon hebben de triatleten van het 
Oceanus Multi Triathlon Team goe-
de zaken gedaan. In een teamwed-
strijd in Enschede van deze nieu-
we triathloncompetitie verzeker-
de het heren en damesteam zich 
van een goede positie in het klasse-
ment. De dames staan nu als zesde 
in het klassement en de heren be-
zetten de negende positie. De Lotto 
Eredivisie Triathlon is een competitie 
voor Nederlandse triathlonvereni-
gen bestaande uit vijf korte specta-
culaire stayerwedstrijden, met daar-
in twee NK’s (sprint en olympische 
afstand) en twee teamwedstrijden. 
In totaal zullen 22 herenteams en 
13 damesteam met elkaar de strijd 
aan gaan. De aftrap van de Eredivi-
sie Triathlon was afgelopen zondag 
in Enschede met een spectaculai-
re teamwedstrijd. Voor het Oceanus 
Multi Triathlon Team stonden in het 
herenteam Jeffrey Reijnders, Men-
no Koolhaas, Sander Berk en Mar-
tin Pet aan de start. Het damesteam 
werd gevormd door Marit Plat, An-
nika Fangmann, Michelle Fangmann 
en Diana Gorter. In de individuele 
wedstrijd zette Jeffrey Reijnders een 
bijzonder goede prestatie neer. Hij 
zwom de zesde tijd en eindigde met 
een snel fietsonderdeel als 26e in de 
tussenstand. De andere drie van het 
team gaven ook alles in deze ultra-
korte triathlon, zodat het team met 
een negende plaats aan de team-
wedstrijd kon beginnen. In die mid-
dagwedstrijd, die als een soort ploe-
gentijdrit werd afgewerkt, wist het 

Multi Team goed samen te werken. 
Op de fiets ging het kop over kop 
en ook in het laatste slopende loop-
onderdeel van 5 kilometer bleef het 
kwartet goed bij elkaar om tot een 
snelle tijd te komen. Het herenteam 
finishte in 54:24 minuten, de achtste 
teamtijd. In de klassementsuitslag 
in de Eredivisie leverde dat ook een 
mooie achtste plek op. Bij de dames 
eindigde Annika Fangmann in de 
ochtendserie op een mooie 15e plek 
in de tussenstand. Marit Plat had 
vooral superhard gefietst, ze zet-
te de tweede fietstijd neer. Als team 
stond het damesteam op de zesde 
plek na de ochtend. In de middag-
serie deed Marit op de fiets ook veel 
kopwerk. 
De afgesproken teamtactiek dat 
Marit zich zou opofferen op de fiets 
werkte perfect. De dames Michel-
le, Annika en Diana liepen vervol-
gens gedrieën goed door zonder 
Marit, die de wedstrijd alleen uitliep. 
De dames finishten na 1:01:43 uur, 
waarmee de zesde plek werd vei-
lig gesteld in de einduitslag. De vol-
gende wedstrijd in de Eredivisie Tri-
athlon is op 18 juni: het NK Sprinttri-
athlon in Groningen. Tussen de och-
tendserie en de finale in de middag 
deed Multi Frank Heldoorn een in-
dividuele sprinttriathlon. Heldoorn 
zette met een goede looptijd een 
mooie prestatie op de klokken: hij 
finishte in 58:23 uur als zesde. Zijn 
zoon Niek Heldoorn werd in de Mi-
ni-triathlon knap vierde in 30:07 mi-
nuten. Volg de verrichtingen van het 
Oceanus Eredivisie Team op: www.
multi-triathlon-team.nl 

Het herenteam bleef met zijn vieren bij elkaar tijdens het lopen. Foto: Pieter 
van der Meer.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 19 mei
AALSMEER
Aalsmeer 1 – GeinoordN’gein 1 14.30 u
Aalsm/RKAV.Vet.1-PortugalA’dam Vet2 14.30 u

R.K.A.V.
Aalsm/RKAV Vet.1-PortugalA’damVet.2 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – Amstelveen A1G 11.30 u

Pupillen
J.A.United D4 – ADO’20 D7 10.00 u
J.A.United D5 – DSS D11M 12.00 u
BSM E2 - J.A.United E6 10.00 u
Nieuwwest E3 - J.A.United E7 10.30 u
Roda’23 F3 - J.A.United F3 11.00 u

Meisjes 
Zandvoort MB.1 - J.A.United MB.1 14.30 u

R.K.D.E.S
Pupillen
RKDES F2 – Abcoude F2 9.30 u
NFC/Brommer F4 - RKDES F8 9.30 u

Dames
ARC DA.1 - RKDES DA.1 15.30 u

S.C.W
Pupillen
SCW 1 – Hoofddorp 1 14.30 u
IJburg E 10 - SCW E4 10.30 u
JOS/Watergr.meer F3 - SCW F3 9.00 u
Amstelveen F4 - SCW F4 9.00 u

Meisjes 
DEM MD.1 - SCW MD.1 13.00 u

Zondag 20 mei
R.K.A.V.
Arsenal 8 - RKAV 5 14.30 u

Wedstrijdzeilen
Henny Koning winnaar bij 
Flying Dutchmanklasse
Aalsmeer - Het jaarlijkse klassen-
evenement in de snelle Flying Dut-
chmanklasse is overduidelijk ge-
wonnen door Henny Koning. Met 4 
eerste plaatsen en een tweede ver-
zamelde Koning slechts 6.0 punten, 
voor Fred Schaaf, die met 9.0 pun-
ten tweede werd. Opmerkelijk was, 
dat Henny Koning niet alleen bij de 
doorstaande wind op zaterdag maar 
vooral ook bij de zwakke wind op 
zondag liet zien hoe goed hij zijn 
Fl;ying Dutchman op snelheid had. 
De Flying Dutchman, van oorsprong 
een Nederlands ontwerp uit 1951, 
wordt nog altijd beschouwd als de 
Formule1 racer bij de wedstrijdzei-
lerij die alleen door de top tot ultie-
me snelheid kan worden gebracht. 
Zo nodig nog sterker zeilde Victo-
rie Bredero in de 5.5 Meter klasse. 
Zij won vijf van de zes races voor 
Arend Jan Pasman. En in de Con-

tender Klasse, de eenmansboot die 
wel eens het kleinere broertje van 
de FD wordt genoemd, liet Dirk Laf-
leur er helemaal geen gras over 
groeien. Hij zeilde uitsluitend eer-
ste plaatsen en liet Rene Heynen 
die tweede werd duidelijk achter 
zich. De organisatie was in handen 
van de Stichting Westeinder Zeil-
wedstrijden, vanaf het haventerrein 
van de W.V. Aalsmeer. Wedstrijdlei-
der John Borsboom en zijn comité 
kan terugzien op een geslaagd eve-
nement, waarbij op de Grote Poel 
van de Westeinder Plassen ondanks 
wind met uiteenlopende richtingen 
prachtige banen konden worden 
uitgelegd. Het seizoen wordt ver-
volgd in het weekend van 2 en 3 ju-
ni met het klassenevenement in de 
Vrijheid en de Spanker Klasse.

Theo van Mierlo.

P.V. de Telegraaf
Snelste duif Dirk Baars
Aalsmeer - Het voorbije weekend 
werden twee duivenvluchten gevlo-
gen. Een vitesse vlucht uit Pommeroeul 
en een dagfond vlucht uit Chateaudun. 
Voor de kortste vlucht werden door 
zestien deelnemers 260 duiven inge-
korfd. 
De snelste duif was deze week voor 
Dirk Baars. Met een gemiddelde snel-
heid van 73 kilometer per uur wist deze 
jaarling als eerste aan te klikken.

De uitslag:
1 D. Baars
2 J. v. Duren
3 C. van Vliet
4 A. v.d. Wie
5 G. v.d. Bergen
6 Comb. Wiersma en Zn
7 v. Leeuwen v. Grieken
8 A, Kok
9 M. de Block

10 J. en P. Spook
Bij de wedvlucht Chateaudun was 
de snelste duif voor de comb. v. Ac-
kooij met een gemiddelde snelheid 
van 67 kilometer per uur, wist deze 
duif als eerste te finishen.

De uitslag:
1 Comb. v. Ackooij
2 J. v. Dijk
3 J. v. Duren
4 J. Kluinhaar en Dr.
5 A. Kok
6 Comb. v.Leeuwen v. Grieken
7 H. Spaargaren
8 J. en P. Spook
9 P. v.d. Meijden
10 S. Vonk

Aankomend weekend wordt er in-
gekorfd voor de midfondvlucht 
Soissons
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Veel animo voor 
koppelspeelavond
Aalsmeer - De laatste koppel-
speelavond van BV Oostend is weer 
druk bezocht. Het beste duo deze 
avond was T. van der Made en Wijn-
tje met 5544 punten. Op twee Hans 
en Franklin Dolk met 5174 punten 
en op drie T. Buwalda en H. Van der 
Stroom met 4956 punten. De mar-
senprijs is uitgereikt aan het kop-
pel M. Van der Vaart en Ubel met 
2 marsen en de poedelprijs met 
3631 punten mochten Grada en Ka-
rel Joore mee naar huis nemen. De 
eerstvolgende koppelspeelavond is 
in het nieuwe seizoen op 3 septem-
ber in gebouw het Middelpunt in de 
Wilhelminastraat. Kijk voor meer in-
formatie op www.bvoostend.nl. 
 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart- Het hele jaar door wordt 
er op de woensdagavonden gezel-
lig gekaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Ook zin in een avondje kla-
verjassen? Iedereen is van harte wel-
kom. Vanaf 20.00 uur worden de kaar-
ten verdeeld. Op 9 mei is Leny Uilen-
berg als eerste geëindigd met 5640 
punten. Ton Schouten werd tweede 
met 5551 punten en Martha Raad-
schelders derde met 5370 punten. De 
poedelprijs is deze week uitgereikt aan 
Joop van Oostwaard met 3892 punten.

Kienavond om 
waardebonnen
Kudelstaart - Donderdagavond 24 
mei organiseert de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart de laatste kien-
avond van het seizoen met als prijzen-
pakket waardebonnen van de plaat-
selijke winkeliers. De bonnen hebben 
een waarde van 5, 7,50 en 12,50 eu-
ro. Wie een goede kien heeft, mag een 
envelop trekken en ziet hoeveel waar-
de de bon er in heeft. Na vier ronden 
een pauze om even op adem te ko-
men en de kelen te smeren. Daarna 
verder met ronde vier tot en met acht. 
Aan het einde van deze avond is er de 
extra kienronde met waardebonnen 
met een totale waarde van 125 euro. 
Al met al kans voor iedereen om met 
een of meerdere waardebonnen mee 
naar huis te gaan. Het kienen is in het 
dorpshuis van Kudelstaart en begint 
om 20.30 uur. Iedereen is welkom.

Cobie wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis in 
Kudelstaart. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma. Er is ook 
gelegenheid voor rummicub en har-
tenjagen. Op donderdag 10 mei is 
het klaverjassen gewonnen door Co-
bie van der Made met 5591 punten, 
gevolgd door Nico de Ron met 5184 
punten en Eef van Mourik met 5061 
punten. Het jokeren is gewonnen 
door Bets Teunen met 80 punten, op 
twee Jaap Weij met 182 punten. Be-
langstelling voor deze gezellige mid-
dag? Iedere 55+er is welkom van 
13.30 tot 16.30 uur. Voor inlichtin-
gen: R. Pothuizen, tel: 0297-340776.

Schiphol Beach Boys winnen 
voorronde bedrijventoernooi!
Aalsmeer - Dinsdag 8 mei is de 
eerste voorronde van de tiende edi-
tie van het Beachvolleybal bedrij-
ventoernooi gespeeld in the Beach. 
Acht bedrijventeams uit de omge-
ving gingen met elkaar de strijd aan. 
Uiteindelijk wisten de Fire Dragons 
van de Brandweer Amstelland, De 
Alfa Accountants, The Beach Clas-
sics en de Schiphol Beach Boys 
zich te plaatsen voor de halve fina-
les. Deze vier teams zijn nu verze-
kerd van een plek in de finale op 29 

mei aanstaande! Het team van de 
Schiphol Beach Boys wist de Fire 
Dragons te verslaan in de finale en 
pakte daarmee de eerste plek in de-
ze voorronde! Dinsdag 22 mei vindt 
nog een voorronde plaats. Er zijn 
nog een aantal plaatsen beschik-
baar! Dus lijkt het jou leuk om met 
jouw collega’s of vrienden uit te ko-
men voor een bedrijf uit de regio? 
Meld je dan snel aan door een mail 
te sturen naar sportief@beach.nl of 
kijk op www.beach.nl! 

Els en Erwin winnaars
5 km baanloop
Aalsmeer - De Florimex 5 kilometer 
baanloop, die elke tweede woens-
dag van de maand gehouden wordt 
bij Atletiek Vereniging Aalsmeer, trok 
afgelopen woensdag 9 mei 44 deel-
nemers/sters. De uitslagen bij de da-
mes: Els Raap 22:00, Esther Brouwer 
27:29, Sharon Nieuwstad 29:22, Laura 
van Wingerden 29:47 en Conja Riet-
dijk in 34:23 minuut. De heren scoor-
den de volgende tijden: Erwin Metse-
laar 17:34, Frans Woerden 18:42, Jan 
Aarnoutse 19:13, Dick Beers 19:47, 
Menno de Jong 19:53, Stijn Brom-
mer 19:54, Mark Baas 19:56, Jeroen 
Looman 20:01, Ivo Bruns 20:08, Nor-
man Roos 20:10, Hugo van Leeuwen 
20:33, Toon Ligtenberg 20:41, Ber-
tus Vrielink 20:42, Michel Ganzefles 
20:44, Ruud Steenbergen 20:51, Mi-
chel Vollebregt 20:54, Gerard Albers 

21:38, Kees Hoek 21:50, Peter van 
Wouwe 21:53, John Celie 21:59, Kees 
Koersvelt 22:40, Herman van ‘t Schip 
23:11, Frans Rewijk 23:13, Arnold van 
Velthoven 23:27, Simon Vlieger 23:36, 
Jos Snel 23:49, Ron Wijnands 23:53, 
André van der Putten 23:53, Cedar 
Spaargaren 24:36, David van Wijk 
24:36, Peter Akerboom 24:44, Piet 
de Boer 24:50, Jos Cornelisse 24:54, 
Nico Brugman 24:55, Almon Riet-
dijk 25:04, Piet Rietdijk 25:25, Arnold 
Moes 27:24, Cock van der Pol 28:52 
en Henk Lansbergen in 30:07 mi-
nuut. Er waren dit keer twee uitval-
lers. De volgende 5 kilometer baan-
loop bij AVA is op woensdag 13 ju-
ni, aanvang 20.00 uur aan de Sport-
laan 43A. Kijk voor informatie op de 
website van de atletiekclub: www.
avaalsmeer.nl.

Extra vakantie in Waterlelie
Aalsmeer - Tijdens Hemelvaarts-
dag en beide Pinksterdagen is het 
binnenbad van zwembad De Wa-
terlelie gesloten. Bij heel mooi 
weer zal het buitenbad wel ge-
opend zijn van 10.00 tot 17.30 uur. 
Op vrijdag 18 mei is er extra vrij-
zwemmen van 10.00 tot 13.00 uur 
en wordt een baby en peuterles 
gegeven van 9.15 tot 10.00 uur. 
Er is een extra vrije week voor de 
schoolkinderen direct na de het 
Pinksterweekend. Natuurlijk is het 
zwembad extra geopend om vrij te 
zwemmen. Er is extra vrijzwemmen 
op dinsdag 29 mei van 10.30 tot 
14.30 uur, op woensdag 30 mei van 
10.30 tot 15.45 uur, op donderdag 
31 mei van 12.00 tot 14.30 uur en 
op vrijdag 1 juni van 10.00 tot 13.00 

uur. Alle zwemlessen gaan gewoon 
door, behalve op Hemelvaartsdag 
en Pinksteren. Het programma in 
het banenbad is ongewijzigd, be-
halve op woensdag 30 mei. Dan is 
het banenzwemmen tot 12.45 uur. 
Bij mooi weer zal ook het buiten-
bad geopend zijn tijdens de Pink-
stervakantie. Laat het weer het niet 
toe om buiten te zwemmen, kan er 
wel op een gedeelte van het bui-
tenterrein gerecreëerd worden. Er 
wordt een gedeelte van het terrein 
afgezet met hekwerk, zodat het pu-
bliek tijdens de openingstijden van 
het binnenbad, buiten kunnen zit-
ten en spelen en binnen kunnen 
zwemmen. Kijkt u voor de actue-
le openingstijden altijd even op de 
website: www.esa-aalsmeer.nl.

Nieuwe kampioen bij TTV Rijsenhout

Kees Spaargaren neemt het 
stokje van Ernst Keessen over
Rijsenhout - In de competitie ta-
feltennis was er dit jaar een kam-
pioensteam te noteren. Joost, Jo-
chem, Tom en Omar werden kam-
pioen in de zesde klasse, nadat ze 
vorig jaar ook al de titel in de ze-
vende klasse opeisten. Een knap-
pe prestatie, zodat ze zich volgend 
jaar in de vijfde klasse mogen be-
wijzen. In deze klasse speelt ook 
team 1. De vierde klasse bleek net 
een treetje te hoog na de promo-
tie vorig jaar. Ook team 3 kon het 
niet bolwerken in de vijfde klasse en 
gaat dus in september in de zesde 
klasse van start. Team 2 heeft zich 
in een heel spannende competitie 
weten te handhaven en speelt net 
als 1 en 3 in de vijfde klasse. Hier-
uit blijkt al dat de krachtsverschillen 

binnen de club erg klein zijn, dus al-
le kans op heel spannende wedstrij-
den tijdens de clubkampioenschap-
pen 2012 die op 1 en 8 mei werden 
gehouden. Er waren dit jaar 14 deel-
nemers, helaas moesten twee spe-
lers voortijdig de strijd staken. De 
overgebleven 12 werkten zich door 
de voorronden heen waarbij ieder-
een elkaar trof. De eindstand na de 
voorronde: 1. Paul Clement met 21 
punten, 2. Kees Spaargaren met 19 
punten, 3. Joost van Keulen met 19 
punten en 4. Ton Nieuwenhuyzen 
met 17 punten. Volgens het regle-
ment gingen de kruisfinales daarom 
tussen Paul en Ton en tussen Kees 
en Joost. En in deze finales werd 
dit klassement flink door elkaar ge-
schud, want Paul was niet opgewas-

Van links naar rechts: Joost van Keulen, Kees Spaaren en Ton Nieuwenhuyzen.

sen tegen het lastige spel van Ton 
en moest in de strijd om de derde 
plaats ook Joost voor laten gaan. 
Kees had eerder Joost verslagen en 
was ook in drie sets te sterk voor 
Ton. Hiermee was de titel Clubkam-
pioen 2012 dit jaar voor Kees Spaar-
garen die hiermee Ernst Keessen af-
lost. Op twee is Ton Nieuwenhuyzen 
geëindigd, op drie Joost van Keulen, 
op vier Paul Clement en op vijf Ernst 
Keessen. Naast de reguliere com-
petitie werd ook nog deel genomen 
aan de zgn. Harrie Feenstra-bokaal. 
Een bekertoernooi in de regio Am-
sterdam-Haarlem. Rijsenhout 2, be-
staande uit Kees Spaargaren en 
Paul Clement, hadden de finale in 
de vijfde klasse bereikt en mochten 
daarom op 11 mei in Zaandam om 
de ereprijs gaan strijden. Zij waren 
als vierde geplaatst en werden door 
het lot gekoppeld aan de nummer 
twee, Nootwheer 5 uit Purmerend. 
Door een knappe 3-2 winst plaats-
te het Rijsenhoutse koppel zich voor 
de finale waarin opnieuw een team 
van Nootwheer de tegenstander 
was, ditmaal HN 4. Na een 2-0 ach-
terstand in sets, toonde het team 
zijn veerkracht door tot 2-2 terug te 
komen. Maar het was net niet ge-
noeg tegen deze tegenstander die 
in de competitie twee klassen ho-
ger acteert. Hiermee was een knap-
pe tweede plaats bereikt en konden 
Kees en Paul met een fraaie beker 
huiswaarts. Eind mei gaan de bat-
jes weer voor enkele maanden de 
kast in. 
Wilt u of jij ook eens kijken of ta-
feltennis een geschikte sport is? Op 
dinsdag 29 mei is er nog een invi-
tatieavond in dorpshuis De Reede. 
Hiervoor zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Mail naar ttvrijsen-
hout@hotmail.com of bel met 0297-
343228.

Voetbal

RKDES kampioen en promoveert 
naar de tweede klasse
Kudelstaart – Een bizarre week 
voor vele voetballiefhebbers in de 
regio. Vooral voor RKDES en KDO. 
Afgelopen maandag overleed Jo-
chem Kok, oud eerste elftalspeler 
van RKDES en de laatste jaren spe-
lend voor het Kwakelse KDO, aan 
een hartstilstand. Spelers en techni-
sche staf van de Kudelstaarters wa-
ren diep geschokt. Een dubbel ge-
voel was er in de week vooraf, waar-
in RKDES kampioen kon worden. 
Een indrukwekkend en een week 
vol emoties ging vooraf aan de wed-
strijd RKDES1-DSS1. Rond de 1000 
mensen waren afgekomen op de-
ze bijzondere competitiewedstrijd. 
Twee selectiespelers toonde het 
shirt waarin Jochem Kok gespeeld 
had. Ook hadden alle spelers een 
shirt aan met de foto van Jochem. 
De minuut stilt in aanwezigheid van 
de familie Kok was indrukwekkend 
en liet een onuitwisbaar indruk ach-
ter. In de 23ste minuut (Jochem 
overleed op 23 jarige leeftijd) van 
de wedstrijd ontstaken de aanwezi-
ge supporters fakkels, als eerbetoon 
aan hun voetbalvriend: Jochem Kok. 

Kampioensstrijd
In de laatste wedstrijd van de re-
guliere competitie kon RKDES bij 
winst kampioen worden. Dat moest 
dan gebeuren tegen het Haarlemse 
DSS. RKDES verloor de uitwedstrijd 
voor de winterstop in Haarlem ver-
rassend met 2-1. In een meer span-
nende dan goede wedstrijd wonnen 
de Kudelstaarters ditmaal verdiend 
met 2-0. Kampioen en promotie 
naar de tweede klasse. Trainer Hajo 
Hendriks kende wat zorgen over zijn 
opstelling. Wesley van Schaik was 
geschorst en topscoorder Edwin 
van Maris en Paul Verburg hebben 
aangepast getraind vanwege bles-
sures. Beiden startten wel in de ba-
sis elf. RKDES startte zeer voortva-
rend en kwam in de eerste minuut 
al op voorsprong, een dieptebal op 
Maarten van Putten gaf de aanval-
ler de mogelijkheid om de score te 
openen. Zijn inzet werd fraai door 
DSS-doelman van de lijn gestompt. 

De terugspringende bal kwam voor 
de voeten van Edwin van Maris. 
De topscoorder van RKDES faal-
de niet en schoot de bal in de lin-
ker hoek, 1-0. Een geweldige opste-
ker voor het team van trainer Hajo 
Hendriks. RKDES bleef de boven-
liggende partij in de eerste helft. 
Het kreeg een aantal goede kan-
sen. Een schitterend schot van ver-
dediger Marc Schut werd maar net 
door de DSS-doelman verwerkt. In 
de 30e minuut zette linker verde-
diger Paul Verburg de aanval goed 
op en zijn prima voorzet werd door 
Maarten van Putten maar net ge-
mist. In de slotfase van de eerste 
helft schoot Edwin van Maris een 
vrij trap in de kruising van het doel, 
de DSS-doelman wist de bal ook nu 
te stoppen. In de tweede helft speel-
de de in de laatste wedstrijd opge-

lopen blessure Paul Verburg weer 
parten, hij werd daarom vervangen 
door Morad Abarkan. RKDES speel-
de na rust belangrijk minder dan de 
eerste helft. Het hinkte op twee ge-
dachten; consolideren of risico’s ne-
men om de voorsprong te vergro-
ten. Er kwamen ook wat slordighe-
den in het spel van RKDES. Dat re-
sulteerde in enkele kleine kansen 
voor de gasten uit Haarlem. In de 
74e minuut kreeg Morad Abarkan 
een grote kans, maar hij faalde door 
de bal hoog over het doel te schie-
ten. In de 80e minuut, kwam de 
voor de Kudelstaarters bevrijden-
de treffer. Edwin van Maris speel-
de zich fraai vrij in het 16 meter ge-
bied en met passie schoot hij de bal 
via de paal in het doel. Zijn seizoen 
totaal komt hierdoor op 26 treffers! 
De wedstrijd was hierdoor beslist. In 
de slotfase gebeurde er weinig meer 
en na 90 minuten kwam het bevrij-
dende eindsignaal van de goedlei-
dende scheidsrechter Janssen. RK-
DES de terechte kampioen van de 
derde klasse C en promoveert hier-
door naar de tweede klas. De ont-
lading was groot en het kampioen-
schap was een kroon op een prach-
tig seizoen.

Roald, Hajo en Sjaak
Voor de 30-jarige aanvaller Roald 
Pothuizen was dit kampioenschap 
wel heel bijzonder. Twee maanden 
geleden had hij de clubleiding al 
aangegeven dat dit zijn laatste sei-

zoen is bij de hoofdmacht. Hij ver-
kiest ervoor lager te gaan spelen, 
de combinatie van veel trainen en 
wedstrijden, is niet meer te combi-
neren met zijn werk en gezin. ‘Mis-
ter’ Roald Pothuizen is ook dit sei-
zoen van onschatbare waarde ge-
weest voor zijn team. Zijn wedstrijd-
mentaliteit en enorme drive, maak-
te Pothuizen niet alleen enorm po-
pulair bij de supporters, maar ook 
bij zijn teamgenoten. De titel is dan 
ook hem dubbel gegund bij zijn af-
scheid. Het kampioenschap is een 
enorm succes voor trainer Hajo 
Hendriks in zijn eerste jaar. De op-
dracht en verwachting waren dui-
delijk bij aanvang van het seizoen, 
ervaring opdoen met de zeer jon-
ge selectie en een plaats in de sub-
top is een mooi uitgangspunt. Ge-
lijk kampioen worden is dan ook 
een prestatie van formaat. Hendriks 
over het succes: “Gepaste trots, dit 
is het resultaat van de geweldige 
opleiding van de jeugd, de gehele 
technische staf, de technische com-
missie. De gehele club heeft dit mo-
gelijk gemaakt. Een mooie dag met 
een zwarte rand.” RKDES clubman 
Sjaak Kok, een vaste ‘vlagger’ was 
ook weer aanwezig bij de wedstrijd. 
Na in het ziekenhuis te hebben ge-
legen vanwege hartklachten, kon 
hij de wedstrijd nu vanaf de tribune 
volgen. Zijn aanwezigheid was voor 
de selectie een extra stimulans.

Ad Verburg

Zwemmen
14 Rozen voor Oceanus 
in eerste KK weekeind
Aalsmeer - Het is weer mei, dus 
de kringkampioenschappen worden 
weer verzwommen door het hele 
land. Voor de kring Amsterdam het 
Gooi betekent dat twee weekeinden 
Sloterparkbad Amsterdam. Der-
tig deelnemers starten ieder een of 
meer keer, afhankelijk van het aan-
tal behaalde limieten en de eventu-
ele keuze bij te veel afstanden. In 
het eerste weekeind leverde het 14 
gouden medailles (plus een roos) 
op voor de zwemmers van Oceanus. 

Drie gingen er naar zowel Lianne 
Bouwmeester als Michelle Meulen-
broek. Twee keer was er goud voor 
Vincent Moolhuijsen en Tamara 
Grove en één keer voor Martijn de 
Mercado, Wessel de Jong, Fabiënne 
Vork en Chantal Grove. Er waren zil-
veren medailles voor Vincent Mool-
huijsen, Tamara Grove, Eva van der 
Born, Lianne Bouwmeester, Fabiën-
ne Vork, Luca Ebbinge, Martijn de 
Mercado, Chantal Grove , Simone 
Huisman, Bart Sommeling, Daniëlle 
Brouwer en Michelle Meulenbroek. 
De bronzen medailles gingen naar 
Anouk van Noord (3x), Wessel de 
Jong (2x) en Roan van Bakel, Bart 
Sommeling, Isaa Ebbinge, Yves-
Maurice Vork en Vincent Moolhuij-
sen. Er werden 5 clubrecords ver-
beterd: Vincent Moolhuijsen op 
de 200 wissel (2.17.07), 200 vlinder 
(2.15.51) en 100 vrij (54.45), Lian-
ne Bouwmeester op de 50 school 

meisjes 12 jaar (39.83) en Chantal 
Grove 50 vlinder dames (28.94). De 
ploeg voor de NJK te Drachten deze 
zomer breidde zich onverwacht uit 
met Yves-Maurice Vork, die de 50 
vrij zwom in 30.24, waar een limiet 
staat van 30.29. Ook de één jaar 
jongere Roan van Bakel zat er heel 
dicht bij (31.51 om 31.47), maar hij 
haalde het net niet. De overige N(J)
K limieten kwamen dit weekeind op 
naam van Bart Sommeling (50 vrij 
en 200 wissel), Lianne Bouwmeester 
(100 school en 200 vrij) en Fabiën-
ne Vork (200 vrij), Vincent Moolhuij-
sen (50 vrij, 100 rug, 200 vlinder, 100 
vrij en 200 wissel) en Tamara Grove 
(200 en 400 vrij).

Koppelkaarten
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
18 mei is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan. 
Om 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Vanaf 19.30 uur is de zaal 
open en staan koffie en thee voor de 
kaarters klaar. Het koppelkaarten op 
11 mei is gewonnen door Plony de 
Langen en Wil ter Horst met 5485 
punten, gevolgd door Lia van Bem-
melen en Manfred met 5478 punten 
en Bep van Netten en Theo Nagte-
gaal met 4957 punten. De poedelprijs 
is uitgereikt aan Anton van de Pol-
der en Piet Gortzak met 3767 punten. 

ZABO deze 
zaterdag
Aalsmeer - Voor de zaalvoetbalcom-
petitie van de ZABO Aalsmeer staan 
er zaterdag 19 mei drie wedstrijden op 
het programma. Om 19.00 uur is de af-
trap van Amsec Beveiliging tegen LE-
MO Gaat Los. Om 19.45 uur begint de 
partij tussen Accon-AVM en Sportca-
fé de Midi’s. Om 20.30 uur staan Schijf 
Grondboringen en Choekie’s Hairsa-
lon tegenover elkaar. De teams van 
LEMO/Piller en SC Rijsenhout zijn 
vrij. Er wordt gespeeld in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg. Publiek is 
van harte welkom en de toegang tot 
de tribunes van de sportzaal is gratis. 




