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Deukje?
Welk deukje?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is
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mei 2015www.50pluswijzer.nl

,,Ik ben een soort 
Pippie Langkous”

Thuis bij Ellen 

Fotowedstrijd Werelderfgoed Thuis
Nederland heeft tien plekken die zo uniek zijn in 
de wereld dat ze op de Unesco Werelderfgoedlijst 
staan. Deze werelderfgoederen vertellen op bij-
zondere wijze het verhaal van Nederland. Denk 
bijvoorbeeld aan Droogmakerij de Beemster, de Stel-
ling van Amsterdam, Grachtengordel Amsterdam 
of Molencomplex Kinderdijk-Elshout. Zonder het 
direct door te hebben zijn deze iconen regelmatig 
in de huiskamer terug te vinden. Ze hangen aan 
de muur, staan op het dressoir of hangen voor het 
raam. Voor de manifestatie ‘Werelderfgoed Thuis’ is 
fotograaf en journalist Hans Aarsman op zoek naar 
werelderfgoed in de huiskamer. Aarsman: ,,Bij mijn 
ouders thuis hing een borduurwerkje van de molens 
van Kinderdijk. Geen idee wie het gemaakt had of 
hoe het daar kwam. Ook niet waar het gebleven 
is. Ik kan me zelfs niet herinneren dat we ooit in 
Kinderdijk zijn geweest. Maar dat borduurwerkje zit 
ergens in mijn hoofd en gaat er nooit meer uit. Hoe-
veel Nederlanders zouden zijn opgegroeid met een 
binnenkamerse versie van een werelderfgoed: een 
borduurwerk, tegeltableau, kop-en-schoteltje, lepel, 
schilderij, schaalmodel, zelfgemaakt of gekocht?”

Fotografeer vóór 23 mei een Werelderfgoed Thuis en 
plaats deze met #werelderfgoedthuis op Facebook, 
Instagram of Twitter. Een foto mailen is ook mo-
gelijk. Alle inzendingen komen vervolgens op deze 
pagina te staan waar gestemd kan worden op de 
mooiste foto. Uit de inzendingen worden door een 
vakjury, bestaande uit Erwin Olaf, Rineke Dijkstra 
en Erik Kessels, negen winnende foto’s gekozen. 
Het publiek kiest de tiende winnende foto. Er zijn 
tien Werelderfgoed prijzen. Van een weekend trip 
naar Terschelling tot een welnessdag in Fort Resort 
Beemster. De tien Nederlandse werelderfgoederen 
zijn: Schokland en omgeving, Stelling van Amster-
dam, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, Willemstad 
Curaçao, ir. D.F. Woudagemaal, Droogmakerij 
de Beemster, Rietveld Schröderhuis, Waddenzee, 
Grachtengordel Amsterdam en Van Nellefabriek. 

Digibeet

Toen mij zoon de basisschoolleeftijd had, nam 
hij vriendjes mee naar huis. Zo had hij vis-
vriendjes waarmee hij de polder introk, mono-
polyvriendjes waar hij eindeloos rijk mee werd 
en gamevriendjes met wie hij virtueel voetbalde 
of slechteriken uitschakelde. Uit school was er 
eerst verplicht iets drinken en een fruitrondje. 
Vond ik belangrijk voordat ze richting computer 
verdwenen om zich te verliezen in een wedstrijd.
Als moeder wil je dat kinderen gezond opgroei-
en en het liefst heel slim worden door voor-
geschotelde vitamines. Af en toe betrad ik het 
toneel om te kijken of alles goed ging en om 
eventueel nog wat eetwerk naar binnen te 
gooien. Zo kwam het dat ik het gamevriendje 
hoorde zeggen: “Dit is onhandig hoor en kan 
veel effi  ciënter, zal ik het even veranderen?” 
Voor ik kon ingrijpen, klikte hij het een en 
ander door of weg, dat weet ik niet meer pre-
cies en zag mijn menubalk van de PC er totaal 
anders uit. Dit 11-jarig knaapje probeerde mij 
nog uit te leggen wat hij gedaan had en omdat 
ik het niet begreep, bedacht ik hardop dat hij 
vast iets met computers zou gaan doen, later 
als hij groot was. Ja, dat was wel de bedoeling 
zei hij en hoppa daar veranderde hij weer 
even een instelling. Inmiddels is dit bewuste 
gamevriendje een leuke vent van 21 jaar. En 
omdat onze computer hopeloos vastloopt 
in iMovie, vragen we hem om hulp want ik 
verdenk hem ervan zelf een computer te zijn. 
Met een nonchalante blik klikt hij mappen open 
waarvan wij het bestaan niet wisten en hup-
pelt hij door bestanden die totaal onbegrijpe-
lijke taal herbergen. Hij discussieert met mijn 
zoon en ik hoor kreten als database, torrent met 
transmitter, illegale downloads, the unarchiver, 
zip programma’s uitpakken en codes schrijven 
met Java. Waar wij gek worden van de hoeveel-
heid wachtwoorden, meldt hij er geen een te
hoeven onthouden want hij heeft ze handig 
ondergebracht in een versleuteld program-
maatje wat je zo eff e zelf kunt regelen. Nou 
wíj eff e niet hoor en ik al helemaal niet! Je 
kunt mij net zo goed in een klas met Russen 
zetten, daar begrijp ik ongeveer evenveel van. 
Maar echtgenoot en zoon vinden het machtig 
interessant en kijken leergierig mee over zijn 
schouder naar elle lange regels met cijfertjes 
en rare combinaties van woorden. Na twee
en een half uur lijkt het geregeld, kijken wij 
scheel van de ingewikkelde schermen en pakt 
hij opgewekt zijn spullen om te vertrekken. Als 
ik de volgende dag de computer aanzet, blijkt 
iMovie weer te bewegen en merk ik tot mijn 
vreugde dat een aantal zaken vlotter gaan. 
Slimme jongen hoor. Komt vast door mijn 
fruitrondje.
Monique Teeling

 COLUMN

Waar normaliter het ‘snelste asfalt van Noord-
Holland’ het strijdtoneel is voor de gemotori-
seerde twee- en vierwielers, wordt Circuit Park 
Zandvoort tijdens het Cycling Zandvoort-weekend 
het domein van de fi etsers. 
Het sportieve hoogtepunt van de derde editie van 
Cycling Zandvoort is de 24-uursrace voor ama-
teurwielrenners. De wedstrijd start op zaterdag 
13 juni om 12.00 uur en biedt de deelnemende 
teams niet alleen een bijzondere uitdaging om de 
endurance-race bij zowel dag, als nacht te trot-
seren, ook wordt er gereden door legendarische 
bochten als de Tarzanbocht en het Scheivlak. Er is 
bovendien een scholierenkampioenschap. De zes-
uursrace voor scholieren start tegelijkertijd met 
de populaire 24-uurs race van Cycling Zandvoort. 

Kinderen kunnen op hun eigen fi ets ook meedoen 
aan een wedstrijd. Bezoekers die nieuwsgierig 
zijn naar het comfort van een E-bike, kunnen 
op zondag 14 juni zeker veel plezier beleven op 
Circuit Park Zandvoort. Op een speciaal parcours 
van 1,5 kilometer kunnen veel verschillende E-
bikes gratis getest worden, van maar liefst dertig 
verschillende elektrische fi etsmerken uit verschil-
lende prijsklassen. Verschillende professionals 
zijn aanwezig voor advies en tips. Ook gelden 
speciale kortingen, wanneer men na een testrit 
besluit tot aanschaf van een nieuwe E-bike. Een 
deel van de opbrengst van deze dag gaat naar 
Stichting Sam. Er zijn geen speciale toegangs-
kaarten nodig. kijk voor meer informatie op 
www.cyclingzandvoort.nl.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Fietsen op het 
circuit

Het Werelderfgoed Podium in Amsterdam is dé 
startplek om kennis te maken met deze iconen 
van wereldformaat. Vanaf 1 juni wordt het 
Werelderfgoed Podium omgetoverd tot een kijk-
doos waarin een selectie van de huisvlijt uit de
huiskamers te zien is.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Hoorn schudt op zijn 
grondvesten
Op 31 mei: is het weer Hoorn Rock-’n-roll 
Sunday, tijd voor de petticoats en vetkuiven. 
Vanaf 14.00 uur kan iedereen gratis genieten 
van de sfeer en onvervalste rockabilly-
muziek in en om de twintig deelnemende 
cafés in de Hoornse binnenstad. Bekijk het 
programma en alle bijzonderheden op 
www.rocknrollhoorn.nl.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

© GAMMA
    Lakenblekerstraat 49A | (0297) 32 67 51 | gamma.nl

GAMMA 
Aalsmeer

elke zondag

open
12.00 tot 17.00 uur

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

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

Inbraak-
beveiliging?

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Karsten 
espresso

automaten
Amsterdamseweg 13d 

Uithoorn
Tel. 0297-561119

Jura SpecialiSt
Met eigen 

Service werkplaatS

www.kopkoffie.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Hotel met terras en aanmeerplekken aan Ringvaart?

Diverse plannen voor nieuwe 
invulling van Dorpsstraat 107
Aalsmeer - De klus is nagenoeg 
geklaard, de opstallen aan Dorps-
straat 107 zijn met de grond gelijk 
gemaakt. Het was de ergernis van 
vele inwoners. De woning, die in ja-
nuari 2013 in vlammen op ging, en 
de door groen overwoekerde oude, 
vervallen kassen hebben jaren de 
entree naar Aalsmeer bepaald. Het 
gaat gelukkig anders worden. 
Henk Verbeek van VMC Onroerend 
Goed BV uit Aalsmeer heeft begin 
april overeenstemming bereikt met 
de eigenaar van het perceel grond 
en samen hebben ze een positief 
gesprek gehad met de gemeen-
te. De gemeente heeft aangegeven 
open te staan voor nieuwe invullin-
gen. 

Op 21 april is aangevangen met 
de sloop. Eerst het huis, daarna de 
kassen en vrijdag 8 mei restte nog 
het verwijderen van het groen. Er is 
voortvarend gewerkt. Verbeek, die 
het perceel te koop gaat zetten voor 
de eigenaar, gaf reeds eerder aan 
liever geen kantoor- of bedrijfspand 
te willen zien verrijzen. Een hotel en 
restaurant met terras aan het water 
lijkt hem ideaal. En mogelijk gaat dit 
wel gebeuren. 

Gras inzaaien
Henk Verbeek: “Het gaat nu heel 
snel. Eind volgende week moet al-
les klaar zijn. Dan gras inzaaien en 
klaar voor de verkoop. Langs de 
Dorpsstraat komt een keurig hek 

te staan. Met de provincie ben ik in 
bespreking over de aanleg van een 
beukenhaag langs het pand van 
Berghoef naar de Ringvaart.”

Hotel met terras
En al een koper gevonden? “De ko-
per loopt wel rond”, zegt hij ietwat 
geheimzinnig, maar Verbeek wil 
toch wel iets vertellen. “Ik ben in 
gesprek met enkele aspirant kopers, 
maar de deal moet nog gemaakt 
worden, hoor. Volgens de gemeen-
te zijn er veel mogelijkheden voor 
de bouw van een hotel aan de Ring-
vaart met een terras aan het water 
en mogelijkheden dat sloepen kun-
nen aanmeren. Er wordt gewerkt 
aan diverse plannen”, besluit hij.

Nieuwe trainingshal voor scholen én verenigingen

Voorstel college: Sporthal 
koppelen aan zwembad
Aalsmeer - Vanavond, woens-
dag 13 mei, komen de fracties bij-
een voor de maandelijkse vergade-
ring van de commissie maatschap-
pij en bestuur. Onder voorzitter-
schap van Dirk van Willegen van het 
CDA wordt onder andere gesproken 
over de realisatie van een trainings-
hal (sporthal) gekoppeld aan zwem-
bad de Waterlelie. Er zijn drie sce-
nario’s gepresenteerd en deze vari-
ant heeft de voorkeur van het col-
lege. De sporthal wordt gebouwd 
voor het nieuwe scholencomplex 
van De Hoeksteen en De Wegwij-
zer dat gebouwd gaat worden aan 
de Dreef. Ook sportverenigingen in 
de gemeente mogen gebruik gaan 
maken van deze extra accommoda-
tie. De bedoeling is dat de hal van 

het zwembad, inclusief de kantoren, 
worden verbouwd, waardoor de be-
zoekers vanuit de centrale hal dui-
delijk zicht krijgen op de balie, de 
sporthal, het zwembad en de ho-
reca. De horecavoorziening wordt 
eveneens gerenoveerd. De overca-
paciteit van de warmte krachtkop-
peling van het zwembad gaat mede 
gebruikt worden om de trainingshal 
te verwarmen. Het scholencomplex 
komt op het hoofdveld van de voor-
malige Voetbalvereniging Aalsmeer. 
De nieuwe trainingshal zal achter 
het zwembad gerealiseerd worden. 
De gymzalen in de J.P. Thijsselaan 
en Roerdomplaan 1 worden overi-
gens afgestoten, c.q. gesloopt. Met 
deze variant ontstaat, zo staat ge-
schreven in het voorstel, één groot 

sportcentrum. Voordelen zijn dat de 
combinatie van sporthal en zwem-
bad met buitenbad elkaar versterkt, 
de exploitatie effi ciënter wordt en 
door verhuur aan een instelling voor 
fysiotherapie ontstaat de mogelijk-
heid om sporten en gezondheids-
zorg bij elkaar te brengen in één ac-
commodatie. 

In de commissie wordt voor de eer-
ste maal gesproken over de bouw 
van de trainingshal en het benodig-
de extra krediet van iets meer dan 
3 miljoen euro. De commissieverga-
dering begint om 20.00 uur, wordt 
gehouden in de raadzaal van het 
gemeentehuis en is openbaar. In de 
raadsvergadering van donderdag 28 
mei vindt besluitvorming plaats. 

Crimineel gebruik wordt niet getolereerd

‘Hennep-woning’ in de 
Seringenstraat gesloten! 
Aalsmeer - Op donderdag 7 mei is 
op last van loco-burgemeester Ad 
Verburg een woning aan de Serin-
genstraat voor drie maanden geslo-
ten. In de woning is een grootscha-
lige hennepplantage aangetroffen. 
Dit is in strijd met het bestemmings-

plan en de Opiumwet. 
Op 8 april 2015 heeft de politie vast-
gesteld dat de woning werd ge-
bruikt als hennepplantage en niet 
als woning. De politie heeft de plan-
tage ontmanteld. De gemeente 
heeft vervolgens besloten tot slui-

ting van de woning, omdat zij vindt 
dat een dergelijke situatie niet goed 
is voor de veiligheid en leefbaarheid 
van de wijk. 
Sinds 1 januari 2015 treedt de ge-
meente strenger op bij overtredin-
gen van de Opiumwet. Dit betekent 
dat de gemeente, als de politie een 
hennepkwekerij of een partij drugs 
in een woning heeft aangetroffen, 
kan overgaan tot sluiting van die 
woning. Met deze maatregel wil de 
gemeente de veiligheid en leefbaar-
heid in de woonwijken verbeteren 
en drugsoverlast in woonwijken te-
gengaan. Daarbij wil zij voorkomen 
dat een woning opnieuw ‘verkeerd’ 
wordt gebruikt en een signaal afge-
ven dat crimineel gebruik van wo-
ningen niet wordt getolereerd in 
Aalsmeer. De gemeente heeft met 
de politie, woningcorporatie Eigen 
Haard en netwerkbeheerder Lian-
der het Convenant Doorzon afge-
sloten om het criminele gebruik van 
woningen gezamenlijk aan te pak-
ken. Onderdeel van het convenant 
is het uitwisselen van gegevens, zo-
dat de partners sneller en doelma-
tiger kunnen optreden. Indien er 
sprake is van overtreding van de 
Opiumwet, heeft de burgemees-
ter de bevoegdheid om een woning 
voor drie maanden te sluiten. 

Boeketten van Groei & Bloei
Aalsmeer - Tijdens de afgelo-
pen zaterdag gehouden geranium-
markt zijn liefst twee boeketten uit-
gereikt aan bijzondere vrijwillig-
sters. Als eerste reikte Miekje Hoff-
scholte een boeket uit aan Aaltje 
Buis voor haar grote inzet voor de 
EHBO in Aalsmeer en ook het Ro-
de Kruis draagt zij een goed hart 
toe. Daarnaast bezorgt ze regelma-
tig de maaltijden bij hen die daar-
voor in aanmerking komen. In de 
Doopsgezinde Kerk is zij een ge-
waardeerde medewerkster. Samen 
met haar man Coos en zoon Johan 
helpt zij mee op het bedrijf Media-
verdi. Nadat Miekje Hoffscholte was 
uitgesproken nam Wim van Vliet 

het woord van haar over en vertel-
de dat Groei & Bloei dit jaar aan een 
tweede vrijwilligster een boeket wil-
de overhandigen. Hij noemde de ve-
le activiteiten, die mevrouw Hoff-
scholte voor met name de gerani-
ummarkt doet (zij is de bescherm-
vrouwe), evenals voor de Wereld-
winkel. Daarnaast is Miekje voorzit-
ter van de Doopsgezinde gemeen-
te. En wie de afgelopen weken de 
dooor Miekje Hoffscholte ingerichte 
etalage van het Boekhuis heeft ge-
zien met de vele boeken over tuinie-
ren, begrijpt dat de KMTP Groei & 
Bloei afdeling Aalsmeer bijzonder 
blij met haar is. Vandaar het twee-
de boeket.

Aalsmeer - Op maandag 11 mei 
om acht uur in de avond is op het 
Poldermeesterplein een winkeldief 
op heterdaad betrapt. De 60 jari-
ge inwoner dacht enkele goede-

ren zonder betalen te kunnen ont-
vreemden. Door personeel is de 
Aalsmeerder overgedragen aan de 
politie. Hij wordt nog verhoord en 
krijgt een bekeuring.

Winkeldief in kraag gevat
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Koffie-ochtend 
in het Lichtbaken
Rijsenhout - Dinsdag 19 mei zijn 
belangstellenden weer hartelijk 
welkom in het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg. De gezamenlijke 
kerken bieden een gezellige mor-
gen aan. De koffie staat vanaf 10.00 
uur klaar. Kerkelijk gebonden of 
niet, iedereen is hartelijk welkom. 
Rond half twaalf gaat een ieder 
weer naar huis. Verdere informatie 
bij: Klaas Kersloot via 0297-323774 
of bij Gre Tuinstra via 0297-331545.

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

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

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

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

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

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

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. Spreekuur 
elke werkdag van 8.30-9.30 
u, en op afspraak, tel. 326670. 
Ouderenadviseur spreekuur di., do., 
vr. 10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
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KERKDIENSTEN

Creatief 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 20 mei van 
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting. ’s Mid-
dags van 12.00 tot 13.00 uur wor-
den inwoners uitgenodigd voor een 
heerlijke lunch. En van 19.30 tot 
21.30 uur staat bij de Oost-Inn een 
creatieve avond op het programma. 
Er gaan zomerkransen geknutseld 
worden. Verrassend aan de slag. Ie-
dereen is hartelijk welkom bij al de-
ze activiteiten in de Mikado aan de 
Catharina-Amalialaan 66.
Op woensdagavond 3 juni organi-
seert Oost-Inn een zomervaartocht 
in de Bovenlanden. Opgeven om 
mee te varen kan vanaf heden bij 
Henk Boor via 321636 of via oostin-
naalsmeer@gmail.com .
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413.

OVAK in 
beweging

Aalsmeer - Donderdagmiddag 21 
mei gaat de OVAK naar het zorg-
centrum Aelsmeer om daar onder 
leiding van mensen van het Para-
medisch Adviescentrum Aalsmeer 
de bewegingstoestellen in de tuin 
uit te proberen. De professionals 
zullen eerst uitleggen hoe het al-
lemaal werkt en dan mag men zelf 
aan de gang. De middag begint om 
14.00 uur in het zorgcentrum aan 
Molenpad 2.

Koffie-met-een-
goed-gesprek

Kudelstaart - Op maandag 18 
mei zijn ouderen van 10 tot 11.30 
uur weer van harte welkom in het 
Wijkpunt Voor Elkaer aan Nobelhof 
1 voor Koffie-met-een-goed-ge-
sprek. In afwijking van hetgeen ge-
publiceerd is in het ANBO-blad de 
Dukdalf wordt dit keer gepraat over 

‘Vrijheid’. Dit onderwerp is gekozen 
door de deelnemers aan de koffie-
met-een-goed-gesprek-tafel van 
april. Een thema waar iedereen op 
een of ander moment over nadenkt 
en een idee bij heeft. 

Mocht iemand nog terug willen ko-
men op het thema van vorige keer, 
dan kan dit natuurlijk ook. Er zijn 
geen kosten aan verbonden, u be-
taalt alleen voor de koffie of de thee. 

Rondvaart door Groene Hart 

Hulpactie Aalsmeer voor Nepal

Aalsmeer - Op 5 en 6 mei hebben in 
totaal maar liefst 250 leden van OVAK 
genoten van twee geslaagde ‘vaar’ 
dagen door het Groene Hart. Het par-
tyschip ‘Olympia’ vertrok beide da-
gen precies om 10.00 uur vanaf jacht-
haven Kudelstaart. Direct na afvaart 
was het tijd voor koffie met een heer-
lijk gebakje. De rondvaart ging rich-
ting de watertoren, de kleine Poel en 
via de ‘drijvende tuinen’ naar de Ring-
vaart. Het accordeonisten-duo Gon 
en Ben zorgde beide dagen voor een 
muzikale omlijsting. Het weer werk-
te op beide dagen niet echt mee. Op 
dinsdag was het vóór de middag be-
ter dan woensdag. Na het passeren 

van de Leimuiderbrug ging de route 
bij Oude Wetering linksaf richting de 
Braassemermeer en Woubrugge. Tus-
sen de middag genoot het gezelschap 
van een heerlijke lunch. De route ging 
over de Oude Rijn naar Leiderdorp en 
via rivier de Zijl, de Kagerplassen te-
rug naar de Ringvaart. Tegen de tijd 
dat het schip in de buurt van de West-
einderplassen vaarde, was het tijd 
voor een heerlijke ijscoupé. Om 15.00 
uur was het gezelschap terug in Ku-
delstaart. De aankomst op dinsdag 
was door de stormachtige wind een 
spektakelstuk. Iedereen moest blijven 
zitten totdat het schip aangemeerd en 
vast lag. 

Aalsmeer - De aardbeving in Ne-
pal vereist, zoals iedereen weet, di-
recte hulp op een breed medisch ter-
rein en daar is het Lepraziekenhuis in 
de regio Katmando heel goed in. De 
doopsgezinde gemeente Aalsmeer 
heeft samen met Ontwikkelingsa-
menwerking Aalsmeer (OSA) dan ook 
een financiële hulpactie gehouden 
via collectes en andere bijdragen. Er 
wordt ingeschat dat de gezamenlijke 
actie in totaal 2.500 euro opbrengt en 
dit geld is hard nodig. Het betreft niet 
alleen het noodzakelijke herstel van 
de ziekenhuis gebouwen, maar vooral 
de directe medische noodhulp aan de 

leprapatiënten en de andere slacht-
offers van de aardbeving. Uit de laat-
ste berichten blijkt dat het Anadaban 
Hospital een drietal medische mobie-
le teams heeft gevormd; dit in samen-
werking met de Nepalese militairen. 
In het ziekenhuis blijven de chirurgen 
op hun post en kunnen ondanks de 
beperkte middelen snel opereren en 
andere medische handelingen ver-
richten. Zoals altijd in deze noodsitu-
aties is er gebrek aan medicijnen en 
ander materiaal. Het Hospital werkt 
samen met zuster instellingen in het 
netwerk ‘The Leprosy Mission Inter-
national’ (TLMI).

Aalsmeer - Per 1 juli gaat de nieu-
we woningwetregeling in die zo-
wel effect heeft op huurders als 
op mensen met een eigen woning. 
Omdat iedereen zoveel als moge-
lijk moet kunnen wonen op de plek 
waar hij of zij dat wil, mogen ge-
meenten geen sociale huurwonin-
gen meer reserveren voor eigen in-
woners. Hierdoor veranderen de 
toewijzing van een sociale huur-
woning. De opgebouwde woond-
uur vervalt. Voor iedereen die in de 
toekomst in aanmerking wil komen 
voor een sociale huurwoning, is het 
daarom verstandig zich in te schrij-
ven bij WoningNet. Op woensdag 10 
juni wordt door Vita Welzijn en Ad-

vies een informatiemiddag georga-
niseerd over de wijziging van de so-
ciale huurregels. Tijdens deze mid-
dag wordt verteld wat er veranderd, 
wat het voor ieder persoonlijk be-
tekent en welke actie men kan on-
dernemen. Er kunnen deze middag 
ook vragen gesteld worden aan de 
professionals van Eigen Haard en 
de gemeente. De informatiemid-
dag op 10 juni begint om 13.00 uur 
en wordt gehouden in de Mean-
der in de Clematisstraat 20, naast 
het Kloosterhof. Deelname is gra-
tis. Voor meer informatie of aan-
melden: 0297–323138 of mail naar 
g.janmohamed@vitawelzijnenad-
vies.nl.

en 16.30u. met ds. P.J. den Hertog uit 
Amsterdam. 
Donderdag 14 mei Hemelvaart, gez. 
dienst met CGK om 10u. met ds. M. 
Hogenbirk.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Zaterdag 17u. in Kloosterhof eucha-
ristieviering met L. Seeboldt. Zondag 
in Karmelkerk om 10.30u. eucharistie-
viering met L. Seeboldt met samen-
zang. Om 14u. Poolse diensten met 
Krzysztof. 
Donderdag 14 mei Hemelvaart, eu-
charistieviering om 10.30u. in Karmel-
kerk met L. Seeboldt. Om 14u. Pool-
se dienst.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Reede, 
Schouwstraat. Zondag 10u. dienst ds. 
K.W. de Jong uit Woerden. Donderdag 
14 mei hemelvaartsdag, dienst 9.30u. 
met ds. J. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met dhr. R.J. van Duyn 
uit Aalsmeer. 
Donderdag 14 mei hemelvaart, dienst 
10u. met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. 
Zondag 9.30u. eucharistieviering, vg. 
Samuel m.m.v. cantoren. 
Donderdag 14 mei hemelvaartsdag, 
dienst 9.30u. met vg. Samuel m.m.v. 
dames- en herenkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteunpunt 
Seringenhorst, Parklaan 27. 

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 18 mei met drs. Gordon van 
Veelen.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag dienst om 10u. met dhr. Mar-
tijn Piet. Tevens crèche en peuter-
dienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. Spreker: Mat-
thias Joosse. Babyoppas, kinder- en 
tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk. 
Donderdag 14 mei Hemelvaart, dienst 
om 10u. met ds. M. Hogenbirk.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Zondag 10u. dienst met ds. Tjalling 
Kindt uit Koog a/d Zaan. Collecte 
voor Oikocredit. Opvang 0-4 jaar via 
oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag diensten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Pope-
ring. Tevens Kinderdienst. Donderdag 
14 mei Hemelvaart, dienst 10u. met 
ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag om 10u. dienst met ds. T. 
Schutte uit Ede. Organist: J. van der 
Zwaard. 
Donderdag 14 mei hemelvaart, dienst 
10u. met ds. E.J. Westerman. Orga-
nist: F. van Santen.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. He-
ack uit Zeist. Organist Th. Griekspoor. 
Donderdag 14 mei Hemelvaart, dienst 
om 10u. met dhr. R. Verkaik uit Har-
dinxveld. Organist: M. Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. Zon-
dag 10u. Samenkomst met dovenver-
tolking en vertaling in Engels. Spre-
ker: Ab Agtereek. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten om 
10u. met ds. J.J.F. Kruger uit Zaandam 

Zondag 17 mei en 
hemelvaartsdag

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Informatiemiddag Vita over 
wijziging sociale huurregels

Telling sponsor-
actie Tinkahelpt

Aalsmeer - Tinka is inmiddels weer 
veilig aangekomen in Thailand. Sa-
men met haar twee dochters is ze 
een kleine drie weken in Nederland 
geweest. Op verschillende plekken 
in Aalsmeer heeft Tinka haar bijzon-
dere verhaal mogen vertellen. Het 
belangrijkste doel van Tinka haar 
komst was de sponsorloop ‘Ren 
voor hun leven’. Wat een geweldige 
opkomst was er die dag. Aalsmeer 
bedankt! Op dit moment is de orga-
nisatie van de sponsorloop druk be-
zig met de ingeleverde enveloppe te 

controleren. Al vele gevulde enve-
loppe zijn ingeleverd. Wanneer de 
kinderen voor 15 mei hun gevulde 
enveloppe inleveren, dingen ze mee 
naar één van de drie prijzen. Het 
gaat spannend worden wie er met 
de prijzen vandoor gaan! Er is veel 
geld opgehaald door de kinderen en 
volwassenen. Maandag 18 mei zal 
de organisatie van de sponsorloop 
bekend maken wie de prijzen ge-
wonnen hebben. Dit door persoon-
lijk bij de kinderen langs te gaan en 
het nieuws daarna bekend te ma-
ken op de site en via de krant. De 
enveloppe nog niet ingeleverd? Doe 
dat dan snel voor maandag. Meer 
info over het werk van Tinka? Kijk 
op de website www.tinkahelpt.com.

Uitreiking single Rick ‘Diamond’ 
tijdens dertigste Borrel Aalsmeer 
Aalsmeer - Donderdag 21 mei kan 
je weer jouw zakelijke netwerk uit-
breiden tijdens de dertigste editie 
van de netwerkbijeenkomst Borrel 
Aalsmeer bij mooi weer op het dak-
terras van restaurant Welkom Thuis 
aan de Stommeerweg. Iedereen is 
welkom op de netwerkbijeenkomst, 
ook werkzoekenden en het entree is 
gratis. Van netwerken wordt tijdens 
Borrel Aalsmeer een ‘avondje uit’ 
gemaakt, dus neem vrienden, colle-
ga’s en relaties mee. Netwerken doe 
je samen! Vanaf 17.00 uur zijn be-
langstellenden welkom. Kunstena-
res Willeke la Meijer exposeert vier 
kunstwerken, Erwin de Bruijn van 
De Bruijn Videoproducties maakt dit 
keer de foto’s en The Dutch Diamond 
alias zanger Rick van der Kroon uit 
Kudelstaart zal een bijzonder optre-
den verzorgen. Speciaal wordt het 
zeker, want uit handen van Olym-
pisch snowboardkampioen Nicolien 
Sauerbreij ontvangt Rick zijn nieuwe 
single ‘Hello Again’. Nicolien Sauer-
breij mag zichzelf uiteraard ook voor-
stellen want het bedrijven van top-
sport is ondernemen op het hoog-
ste niveau. Daarnaast geeft Borrel 
Aalsmeer aan 20 deelnemers aan de 
Lock me Up actie van Free a Girl een 
podium. Zij laten zich in de periode 
van 2 tot en met 6 juni twaalf uur op-

sluiten in een hokje van 1 bij 2 me-
ter om een vuist te maken tegen kin-
derprostitutie. In restaurant Welkom 
Thuis in Aalsmeer en Restaurant 
Lieveling in Hoofddorp komen twee 
hokjes te staan. Diverse relaties van 
Borrel Aalsmeer laten zich opslui-
ten. Vanaf 17.00 uur kan er ook een 
dagschotel besteld worden en staat 
om 20.00 uur een lange tafel klaar 
om met diverse relaties van Borrel 
Aalsmeer samen te dineren. Deelna-
me is niet verplicht. Tip: Lever je visi-
tekaartje in bij binnenkomst en maak 
kans op diverse leuke prijzen. Ben je 
verhinderd? Noteer dan 11 juni, 9 ju-
li en 13 augustus in de agenda, el-
ke tweede donderdag van de maand 
Borrel Aalsmeer! Voor meer informa-
tie, aanmelden en het programma: 
www.borrelaalsmeer.nl/programma.

Theo Holthuizen winnaar 
vakantie met RKDES loterij
Kudelstaart - Theo Holthuizen heeft 
de hoofdprijs in de grote RKDES lote-
rij gewonnen, een vakantie ter waar-
de van 1600 euro met lotnummer 1958. 
Sjaak Nieuwendijk won met lotnum-
mer 782 de prachtige LED TV en Len-
nart van der Weyden is dankzij lotnum-
mer 1077 getrakteerd op een Note-
book. Notaris Mathijs van Gaalen had 
deze winnende nummers getrokken. 
RKDES gaat de opbrengst gebruiken 
om het kunstgrasveld, dat komende 
zomer aangelegd gaat worden, in te 
richten met pupillen voorzieningen, zo-
dat ook de kleinste leden hier kunnen 
spelen. Ook met het Rad van Fortuin 
konden leuke prijzen gewonnen wor-
den. De andere prijzen van de loterij 
zijn gewonnen door: Espresso appa-
raat, nummer 1519 door Antoine Groot; 

Blu-Ray Home Cinema set, nummer 
237 door Andre Burgers; Sportcamera, 
nummer 708 door Jan van der Maarl; 
Portable Wireless speaker, nummer 
629 door Michel van Maris; Bood-
schappenpakket AH, nummer 505 
door Jaap van der Geest, Dinercheque 
Oevers, nummer 2834 door Ruud Bus-
kermolen; Dinercheque Jones, num-
mer 436 door Jan van Leeuwen, Por-
table DVD speler, nummer 718 door 
Jan van de Maarl; Sportwatch, num-
mer 875 door Piet Algra; Drankenpak-
ket Gall&Gall, nummer 434 door Jan 
van Leeuwen; Windowcleaner, num-
mer 484 door Kees Nieuwendijk jr. en 
Kaaspakket, nummer 2606 door Femke 
de Jong. Alle prijzen kunnen afgehaald 
worden bij Eppo Buskermolen aan de 
Herenweg 36.

Loterij voorzitter Eppo overhandigt de prijzen aan Lennart van der Weyden, 
Theo Holthuizen en Sjaak Nieuwendijk.
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Muziek
Woensdag 13 mei:
* Aalsmeerse band Rietveld live in 
The Shack in Oude Meer vanaf 22u.
Vrijdag 15 mei:
* Crazy friday in Feesterij de Bok, 
Dreef 5 vanaf 21u.
Zaterdag 16 mei:
* Zomerse klanken van 4Sure in 
Bacchus, Gerberastraat v/a 21.30u.
* Party in Feesterij de Bok, Dreef 5 
vanaf 21u.
* Epicardietomy, Rectal Smegma en 
Brutal Sphincter in N201, Zwarte-
weg. Open vanaf 20.30u.
Zondag 17 mei:
* The Rolling Stones Coversessie-
band in The Shack, Schipholdijk 
253b in Oude Meer vanaf 16u.
Dinsdag 19 mei:
* Live opera ‘The Pirates of Pen-
zance’ in kleine zaal Crown Theater 
Aalsmeer vanaf 20.30u.

Films
Tot en met 22 mei:
* Shaun het Schaap, Home 3D, Bi-
bi & Tina, De Boskampi’s, Astrix 
& Obelix, Home, Jack bestelt een 
broertje, Wiplala en The Longes t Ri-
de, Fast & Furious 7, Bloed, zweet en 
tranen, De Ontsnapping, The Rail-
way Man in Crown Cinema, Van 
Cleeffkade 15. 
Woensdag 20 mei:
* Ladies night in Crown Cinema met 
surprisefilm vanaf 18u.

Exposities
16 mei en 17 mei:
* Expositie over Tweede Wereld-
oorlog in Crash Museum in fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Za-
terdag en zondag open 11-16u. 
* Historische Tuin, ingang Praam-
plein, open. Zaterdag en zondag van 
13.30 tot 16.30u. 
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde. 
Vanaf 14 mei:
* Expositie met 200 beroemde schil-
derijen van Rembrandt en meer in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
* Foto’s van echtpaar Mat en Bir-
git in gemeentehuis. Opening met 
rondleiding op vrijdag 22 mei 16.30u
Mei:
* Expositie Ted Terroo bij Eveleens 
Makelaardij, Punterstraat. Te be-
zichtigen tijdens openingstijden.
* Expositie Maaandagschilders in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad. 
Thema: Vreemde Vogels.
Tot en met 21 juni:
* Tentoonstelling Vrijheid met ge-
dichten, foto’s, knipsels en film in 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open iedere donderdag tot en met 
zondag 14 tot 17u.
Tot en met 17 mei:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met 
foto’s en beelden. Open iedere za-
terdag en zondag 13 tot 17u. 

Diversen
Woensdag 13 mei:
* Bingoavond BV De Pomp in ‘t Ba-
ken, Sportlaan vanaf 20u.
* Baanloop (1, 3 of 5 km) bij Atle-
tiekvereniging in Sportlaan, 20u.
* Biertapwedstrijd in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 20.30u.
Donderdag 14 mei:
* Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
Vrijdag 15 mei:
* Open Hof Keuken met Chinese ge-
rechten in ‘t Baken, Sportlaan van 
18 tot 20u.
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Zaterdag 16 mei:
* Verkoopdag Israel producten in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 van 13 tot 16u.
16 en 17 mei:
* Radio zendweekend in Crash Mu-
seum fort Aalsmeer, Aalsmeerder-
brug. Zaterdag en zondag,11-16u. 
Zondag 17 mei:
* Fietstocht Lotusbloemtour. Start 
8.30 tot 12u bij dagcentrum Apollo-
straat 66.
Maandag 18 mei:
* Lezing over aquariums bij Viva 
Aquaria in buurthuis Hornmeer aan 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Dinsdag 19 mei:
* Koffieochtend in het Lichtbaken 
Rijsenhout van 10 tot 11.30u.
* Kaartavond Ons Genoegen in Ons 
Tweede Thuis, Hortensialaan, 19.30u
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 20 mei:
* Inloop in Oost-Inn vanaf 9.30u. Van 
12 tot 13u. lunch en creatieve avond 
van 19.30 tot 21.30u. in de Mikado, 
Catharina Amalialaan 66.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Vriendinnendag (voetbal) bij RK-
DES aan Wim Kandreef, Kudelstaart, 
15 tot 17.15u.
Donderdag 21 mei:
* OVAK in beweging in tuin zorg-
centrum Aelsmeer, Molenpad van-
af 14u.
Vrijdag 22 mei:
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Woensdag 13 mei:
* Vergadering commissie Maat-
schappij en Bestuur in gemeente-
huis vanaf 20u. O.a. kredietaanvraag 
sporthal Hornmeer.
Zondag 17 mei:
* Inloopmiddag voor 65-plussers in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55 
van 15 tot 17u.
Maandag 18 mei:
* Koffie met een goed gesprek in 
wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart, 
10 tot 11.30u.
* Informatie-bijeenkomst in ge-
meentehuis over plannen Lidl aan 
Stationsweg van 19.30 tot 21u.
Donderdag 21 mei:
* Afscheidsbijeenkomst burge-
meester Jobke Vonk-Vedder in ge-
meentehuis van 16.30 tot 19u.
* Borrel Aalsmeer in Welkom Thuis, 
Stommeerweg vanaf 17u.
Vrijdag 22 mei:
* Lezing in Crash Museum in fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug over 
bombardement Rotterdam, 20u.

Gedichten, video, knipsels en kunst
Indrukwekkende expositie 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - In nauwe samenwer-
king met stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer en geholpen door tal van 
KCA-vrijwilligers, jeugd en inwo-
ners is door de stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer in het Oude Raadhuis een 
bijzondere tentoonstelling rond het 
thema Vrijheid gerealiseerd. Op be-
vrijdingsdag is de expositie geopend 
door cultuur-wethouder Gertjan van 
der Hoeven. 
Leerlingen van de groepen 7 van al-
le tien basisscholen en van het Wel-
lant College geven in korte gedicht-
jes, zogenaamde Elfjes (11 woor-
den) uitdrukking van wat voor hen 
vrijheid betekent. De 70 beste Elfjes 
zijn in het Oude Raadhuis tentoon-
gesteld. Hoe plaatsgenoten van ver-
schillende generaties vrijheid erva-
ren is in een videodocumentaire op-
getekend door de jeugd van De Bin-
ding. Aangevuld met beeldmateri-
aal uit 1945 rond de bevrijding van 
Aalsmeer en Kudelstaart wordt een 

indrukwekkend beeld gecreëerd 
waarvoor één van de zalen van het 
Oude Raadhuis tot filmzaal is omge-
toverd. In de grote zaal worden tal-
loze foto’s, brieven, krantenknipsels, 
ooggetuigenverslagen en dergelij-
ke van de bevrijdingstijd tentoon-
gesteld, beschikbaar gesteld door 
inwoners. Aalsmeerse kunstenaars 
ronden met kunstwerken rond het 
thema Vrijheid de collectie af. Wer-
ken zijn te zien van Karin Borgman, 
Cathy van der Meulen, Engelien van 
der Weijden, Anneke Harting, Miep 
Maarsse en Annelie Klein Sprokkel-
horst. 
Een indrukwekkende tentoonstel-
ling die nog tot zondag 21 juni te 
bewonderen is in het Oude Raad-
huis in de Dorpsstraat. De monu-
mentale expositieruimte in het Cen-
trum is iedere donderdag tot en met 
zondag open van 14.00 tot 17.00 uur. 
De toegang is gratis. 
Foto: www.kicksfotos.nl.

Thema nieuwe fotowedstrijd
‘Dat verdient een bloemetje’
Aalsmeer - In het weekend van 20 
en 21 juni vindt de tweede editie van 
Aalsmeer Flower Festival plaats. Op 
vier bijzondere locaties in Aalsmeer 
en Kudelstaart is deze dagen van al-
les te beleven rond het thema bloe-
men en planten. In aanloop naar dit 
evenement organiseert Aalsmeer 
Photo een wedstrijd met als thema: 
Dat verdient een bloemetje! Wie of 
wat verdient volgens jou een bloe-
metje? De verpleegster in het zie-
kenhuis, de mantelzorger, de straat-
veger? De kale voortuin, de lege 
bloemenvaas? De gepensioneer-
de kweker, een lieve oma, de jubila-
ris? Een vlinder, de rond zoemende 
bij, een bloem die op het punt staat 
te ontluiken? Gebruik je creativiteit 

en stuur een mooie foto in. Inzen-
den is vanaf heden mogelijk via de 
website www.aalsmeerphoto.nl. Via 
de site kun je één of meerdere foto’s 
uploaden. Vermeld zo mogelijk kort 
waarom jouw onderwerp een bloe-
metje verdient. 
De uiterste inzenddatum is 20 mei. 
Uit de inzendingen selecteert een 
vakjury 25 foto’s. Tijdens Aalsmeer 
Flower Festival worden deze op 
groot formaat geëxposeerd op de 
locatie Fort Kudelstaart. Een ge-
weldige kans om jouw foto aan een 
groot publiek te tonen! Deze fo-
to’s dingen tevens mee naar de pu-
blieks- en juryprijzen. Meer infor-
matie over de spelregels is te vinden 
op www.aalsmeerphoto.nl.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

KOOPJE:

Klassieke gitaar 3/4
'Valencia'
€ 69,-

Gitaarkabels
'Fender'

  vanaf 3 m. € 12,95

Mini Cajon
€ 39,95

groot vanaf € 69,95 

Blokfl uit
'Nuvo' (diverse kleuren) 

€ 9,95

Klassieke gitaar 3/4
NIEUW:

€ 69,-

Mini Cajon
TIP:

  vanaf 3 m. € 12,95

Blokfl uit
AANBIEDING:

Woensdag en zondag livemuziek
Rietveld en Rolling Stones 
Undercoversessie in Shack
Oude Meer - Op de avond vóór 
Hemelvaartsdag, vanavond woens-
dag 13 mei, is in The Shack een re-
unie optreden van de ban dRietveld! 
Hans Millenaar, Ron Schalkwijk, Piet 
van Leeuwen, Leen Mulder, Dick 
Kuin en Remco de Hundt zijn geen 
vreemden gezichten meer in The 
Shack. Al menig keer hebben ze het 
Shack publiek in beweging gekre-
gen met hun vrolijke en aanstekelij-
ke gebrachte Irish Folk, Rock ‘n Roll, 
Tex Mex. Nog niet zolang geleden 
besloten de mannen om te stoppen 
met Rietveld, maar al heel snel daar-
na werd dit reünie optreden al ge-
pland! En dat gaat zeker weten weer 
naar meer smaken! En dan op zon-
dagmiddag 17 mei weer een ijzer-
sterke undercoversessie. Deze keer 
The Rolling Stones. Undercover-

koning Martin van der Starre be-
sloot slechts een deel van hun oeu-
vre onder handen te nemen. Mis-
schien wel het beste deel: The Lon-
don Years! Die lopen van 1963 tot 
1971. Naast door zanger Martin 
van der Starre worden The Stones 
tot leven gebracht door David Afe-
riat op gitaar, Jan Rooymans op pia-
no en zang, Will Sophie op gitaar en 
zang, Beau Wassenbergh op drums 
en Dave Bordeaux op bas en zang.
Woensdag 13 mei open vanaf 20.00 
uur, Rietveld begint om 22.00 uur. 
Entree 5 euro. Zondagmiddag 17 
mei open vanaf 15.00 uur en The 
Rolling Stones Undercoversessie 
begint om ongeveer 16.00 uur en 
de entree is 7,50 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b in Oude Meer.  

Film ‘The Longest Ride’ 
in Crown Cinema
Aalsmeer - Crown Cinema trak-
teert vrijdag, zondag en dinsdag op 
de romantische film ‘The Longest 
Ride’. De film vertelt over de lief-
de tussen voormalig rodeokampi-
oen Luke (Scott Eastwood), die zijn 
comeback wil maken, en de studen-
te Sophia (Britt Robertson), die op 
het punt staat haar droombaan te 
krijgen in de kunstwereld van New 
York. Hun verschillende wegen en 
botsende idealen stellen hun rela-
tie zwaar op de proef. Totdat Sophia 
en Luke in contact komen met Ira 
(Alan Alda) en hun leven totaal ver-
andert. Ira’s herinneringen aan zijn 
geliefde vrouw en hun tientallen ja-
ren durende romance, inspireert het 
jonge stel. 
De film duurt 128 minuten en is vrij-
dag 15 en dinsdag 19 mei te zien om 
21.00 uur en zondag 17 mei vanaf 
21.30 uur. 
En alvast noteren, op woensdag 20 
mei raast de romantiek ook door de 
bioscoop aan de Van Cleeffkade 15 

tijdens de Ladies Night waar geno-
ten kan worden van de film ’Surpri-
se’ met vooraf een speciaal bios-
coop arrangement. Ook te zien in 
Crown Cinema: ’Fast & Furious 7’, 
’Bloed, Zweet en Tranen’, ‘De Ont-
snapping’, ’Sergio Herman, fuc king 
perfect’ (woensdag- en zondag-
avond), ’The Railway Man (donder-
dagavond) en ’Onder het hart’ (vrij-
dagavond). 
De bioscoop in het Studiocomplex 
biedt de jeugd ook deze week en 
dit weekend een scala aan films. Ga 
genieten van: ‘Shaun het Schaap’, 
‘Mees Kees op de Planken’, ‘Home’, 
‘Jack bestelt een broertje’, ‘De Bos-
kampi’s’, ‘Bibi & Tina’, ‘Wiplala’ en/of 
‘Astrix & Obelix: De Romeinse Lust-
hof’. Kijk voor alle tijden op www.
crowncinema.nl. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 0297-
753700, via info@crowncinema.nl 
en te koop bij de kassa in de gezel-
lige biosbar met popcorn, snoep en 
drankjes. 

Zomerse Latijns-Amerikaanse ritmes
Concert 4Sure in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdagavond 16 mei 
in Bacchus: de zomerse Latijns-
Amerikaanse ritmes van het kwartet 
4Sure. Vier muzikale vrienden mix-
ten verschillende stijlen, zoals Pa-
ramaribop, Salsa, Brazilian Swing, 
Latin Jazz en Cuban Percussion tot 
een swingend geheel. Het kwartet 
bestaat uit Franklin Caesar Bree-
veld op tenorsax, Mark Milan op pi-
ano, Juan Pablo Nahar op bas en 
Olaf Keus op drums. Drummer Olaf 
Keus is het ritmische hart van 4Su-
re. “Vraag me niet hoe het komt”, zei 
Olaf in de Telegraaf, “maar ik heb me 
altijd erg aangetrokken gevoeld tot 
de zuidelijke ritmen en grooves. Dat 
zat altijd al in me, heb het niet van 
huis uit meegekregen, maar ben uit-
eindelijk dan ook wel met een Brazi-
liaanse vrouw getrouwd. En ik kom 
met en door haar regelmatig in Bra-
zilië, voor optredens met lokale mu-

sici, voor lessen, voor workshops.” 
4Sure blijkt derhalve een platform 
waarop de vier leden naar harten-
lust kunnen doen wat zij het lief-
ste willen. Zoals componeren en im-
proviseren, waartoe zij in hun ande-
re muziekbezigheden minder in de 
gelegenheid zijn. Het KCA jazzcon-
cert in cultureel café Bacchus aan 
de Gerberastraat begint zaterdag 16 
mei om 21.30 uur. Zaal open vanaf 
negen uur. Toegang: uw gift. Inlich-
tingen: Pierre Tuning, tel. 360355 en 
Reinoud Staps, tel. 325304

Opening met rondleiding in gemeentehuis

Fotografenechtpaar Matt 
en Brigit exposeert
Aalsmeer - Sinds 6 mei tot en met 
eind augustus exposeert het foto-
grafenechtpaar Matt de Groot en 
Birgit Matschullat in het gemeen-
tehuis. De officiële opening van de-
ze expositie met rondleiding is vrij-
dag 22 mei om 16.30 uur. Iedereen 
is van harte uitgenodigd om bij de-
ze opening (met drankje en hapje) 
aanwezig te zijn. Wel een vriendelijk 
verzoek om u van te voren voor de-
ze (gratis) opening met rondleiding 
aan te melden. Dit kan digitaal via: 
www.huiskamermuseum.nl of tele-
fonisch 06-12922954. 
Matt de Groot en Birgit Matschullat
Matt (spreek uit Met) is geboren 
in Amsterdam, maar verhuisde al 
snel naar Israël waar hij tot aan zijn 
21ste heeft gewoond. Birgit is gebo-
ren in Keulen (Duitsland) en kwam 
in 1996 naar Nederland. Het paar 
leerde elkaar kennen op de Fotoa-
cademie, niet dat de ‘vonk’ tussen 
beiden toen meteen oversprong, dat 
gebeurde later pas. Birgit studeer-
de af met een eervolle vermelding 
en Matt ging verder aan de Riet-
veld Academie. Het werk van Bir-
git is traditioneel te noemen maar 
wel met een eigen originele visie. 
Tijdens haar jeugd in een toen nog 
verdeeld Duitsland vroeg zij zich af 
hoe het was om te leven in opslui-
ting. Dat thema is nog steeds in haar 
werk terug te vinden. Soms subtiel 
maar het kan ook heel heftig zijn. De 
verhaallijn vormt een groot aspect 
van het totale beeld. Bij Matt is het 
meer de gemengde techniek die zijn 
foto’s bijzonder maken. Heel am-

bachtelijk begonnen en later steeds 
meer met andere technieken gaan 
experimenteren, zoals de lithogra-
fie (steendruk). Hij manipuleert met 
inkt en pigment (kleur) waardoor 
er een nieuwe techniek en beeld 
ontstaat. Bij Matt ligt de zoektocht 
meer in de materie. En worden ge-
ometrische vormen samengevoegd 
met organische. Samen zijn zij al-
tijd op zoek naar bijzondere plek-
ken waar zij van de vroege tot de la-
te avond aan het werk zijn en alle 
beelden in zich “opzuigen” om deze 
later te kunnen verwerken. Hun fo-
to’s nodigen uit om op ontdekkings-
tocht te gaan en steeds weer nieu-
we verrassende en originele beel-
den te zien. Birgit en Matt (wonend 
in Aalsmeer Nieuw-Oosteinde) ex-
poseren regelmatig in openbare ge-
bouwen waar altijd veel lof voor hun 
werk is.

Kom ook en doe mee zaterdag 7 juni 

Festival voor slachtoffers 
aardbevingen in Nepal
Aalsmeer - Op zaterdag 7 ju-
ni wordt bij de N201 aan de Zwar-
teweg een groot festival georgani-
seerd om de mensen in Nepal te 
steunen na die vreselijke aardbevin-
gen op 25 april en gisteren 12 mei. 
Veel muzikanten van uiteenlopende 
genres zoals rock, pop, blues en ea-
sy listening hebben hun medewer-
king toegezegd. Zo kan genoten 
worden van optredens van een groot 
Aalsmeerse bands, waaronder The 
Whatts, Ten Beers After, Little Boo-
gie Boy Bluesband, Jay Jay Blues-
band, The Riverstones, Mrs. Feel-
good en de Coolcast band. Het fes-
tival begint al om 14.00 uur met aller 
activiteiten voor kinderen, zoals een 
springkussen en schminken. Terwijl 
de kinderen zich uitleven, kunnen 
ouders genieten van stoelmassage 

of heerlijk slenteren over de Nepa-
lese markt met producten en hapjes 
uit dit land. Wil jij met band, groep of 
activiteit ook meewerken aan dit be-
nefiet voor Nepal? Neem dan con-
tact op met Joke via 06-23861976 
of Yvon via 06-43684110. Kijk voor 
meer informatie op www.nepalbe-
nefiet.webs.com.

Rocken met Red Maddies
Aalsmeer - The Red Maddies ver-
zorgde afgelopen zaterdag 9 mei 
een optreden in café Joppe. De 
Aalsmeerse coverband trakteerde 
op swingende rocknummers. Met 
name herkenbare hits stonden op 
het repertoire en het publiek zong 
graag de refreinen mee. The Red 
Maddies had nog een verrassing in 
petto. Gitarist Bart speelde enkele 
nummers mee. Een gezellige en re-

delijk goed bezochte avond. Het be-
gin van meer livemuziek in Joppe, 
want op 30 mei wacht het volgende 
optreden. Voor liefhebbers van spel-
letjes wordt in het café in de We-
teringstraat op dinsdag 26 mei een 
quiznight gehouden en alvast note-
ren: Op zondag 31 mei is Joppe het 
middelpunt, met start en eindpunt, 
van de tweede Aalsmeerse Brom-
fiets Toerrit.

AGENDA





ColleCtes

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

ter inzage

t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan “Nieuw Oosteinde, eerste wijziging” 
(met de bijbehorende stukken)

t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning 
in afwijking van het bestemmingsplan Horn-
meer, Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide proce-
dure) (aanvraag voor omgevingsvergunning, 
de ontwerp-beschikking, de ruimtelijke on-
derbouwing en het ontwerp verklaring van 
geen bedenkingen en de overige daarop be-
trekking hebbende stukken)

t/m 28-0515 Reparatie bestemmingsplan “Schinkelpolder”
t/m 05-06-15 Concept “Startnotitie bouw supermarkt Sta-

tionsweg 4-6 Aalsmeer” (met bijbehorende 
stukken)

t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Herenweg, tegenover 29.

t/m 11-06-15 Aanwijzing beschermde dorpsgezichten plas-
senlint Cyclamenstraat (west), Seringenpark 
1a-28

t/m 11-06-15 Ontwerp-omgevingsvergunning (met bijbe-
horende stukken) in afwijking van het be-
stemmingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 
e.o.”, Uiterweg 188

officiële Mededelingen
13 mei 2015

gewijzigde openingstijden

Hemelvaart Op donderdag 14 mei (Hemelvaart) 
 is het gemeentehuis gesloten. 
 Het gemeentehuis is vrijdag 
 15 mei ook gesloten. 
pinksteren Op maandag 25 mei (2e Pinkster-
 dag) is het gemeentehuis gesloten.

inzamelen afval Kijk op afvalkalender.meerlander.nl 
 voor de gewijzigde inzameldagen.

sportnota ter inzage

Het college van B&W heeft de sportnota “AalsMeer Bewe-
gen 2015-2018” tot 13 mei vrijgegeven voor inspraak. In 
de sportnota wordt het Aalsmeerse sportbeleid vastgelegd. 
De sportnota is te downloaden via www.Aalsmeer.nl. De 
sportnota is ook in te zien op het gemeentehuis van Aals-
meer en in het raadhuis van Amstelveen. Tot en met 13 mei 
kan iedereen een reactie sturen. Dat kan door een email 
te sturen aan Info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. Een brief 
sturen kan ook: Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer o.v.v ‘ sportnota’. Voor meer informatie kunt u ook 
een mail sturen aan info@aalsmeer.nl o.v.v sportnota. U 
kunt ook telefonisch contact opnemen tel. 0297-387575 en 
vragen naar de beleidsmedewerker sport, de heer T. Bokma.
De sportnota wordt volgens planning in juni 2015 voor be-
sluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Aals-
meer.

agenda Voor de Vergadering Van de CoMMissie 
MaatsCHappij en BestUUr op woensdag 13 Mei 
2015, 20.00 UUr 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Jaarstukken 2014, gewijzigde begroting 
  2015 en begroting 2016 AM Groep
20.35 4. Actualisatie begroting Veiligheidsregio 
  Amsterdam Amstelland 2015 en 
  begroting 2016
21.10 5. Kredietaanvraag Sporthal Hornmeer
21.30 6. Re-integratieverordening gemeente 
  Aalsmeer
21.50 7. Ontwerp begroting 2016 Stadsregio 
  Amsterdam
22.05 8. Nota reserve- en risicobeleid 
  Aalsmeer 2015
22.35 9. Vragenkwartier
22.50 10. Sluiting

wet algeMene Bepalingen oMgeVingsreCHt 

aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Aalsmeerderweg 22 (Z-2015/025259), het herstellen van 

de fundering in een woonhuis (ontvangen 1 mei 2015);
- Burgemeester Kasteleinweg3 (Z-2015/025664), het mel-

den van lozing in de bodem of riolering buiten inrichtin-
gen (ontvangen 4 mei 2015);

- Calveslo 38 (Z02915/025358), het plaatsen van een dak-
opbouw (ontvangen 4 mei 2015);

- Grundelweg 43 (Z-2015/025529), het tijdelijk verhuren 
van een woonhuis (ontvangen 6 mei 2015);

- Hornweg t.h.v. 250 (Z-2015/026195), het oprichten van 
een nieuwe woning (ontvangen 7 mei 2015);

- Karperstraat 45 (Z-2015/025747), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 5 mei 2015);

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

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

openingstijden Balie BoUwen & VergUnningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

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

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

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

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

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

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

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

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

oVerige loketten en inforMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

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

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

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

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

serViCepUnt BeHeer en UitVoering 
proVinCie noord-Holland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

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

- Mendelstraat 87 (Z-2015/025740), het oprichten van een 
dakopbouw (ontvangen 4 mei 2015);

- Oosteinderweg 511 (Z-2015/025524), het wijzigen van 
dak- en gevelbekleding en het slopen van bestaande 
stegdoppel dakbedekking (ontvangen 4 mei 2015);

- Rietwijkeroordweg 33 kwek. (Z-2015/026302); het wijzi-
gen van het bestemminsplan t.b.v. bestemming Gemengd 
- Agrarisch en bedrijf (ontvangen 7 mei 2015); 

- Turfstekerstraat 59 (Z-2015/025692), het uitbreiden van 
een bedrijfspand en het realiseren van een inpandige ver-
diepingsvloer (ontvangen 4 mei 2015);

- Uiterweg 279 (Z-2015/025734), het wijzigen van een fo-
tostudio (ontvangen 4 mei 2015). 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Wilhelminastraat 45 (Z-2015/025761), het verwijderen 

van asbesthoudende onderdelen uit een mutatiewoning 
(ontvangen 5 mei 2015);

- Zwarteweg 75 (Z-2015/025772), het slopen van een kas/
bijgebouw ( ontvangen 6 mei 2015).

Verleende omgevingsvergunningen, reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Fuutlaan 31 (Z-2015/019997), het vervangen van een 

dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden 6 
mei 2015);

- Kamperfoeliestraat 6 (Z-2015/013521), het uitbreiden 
van de woning op de tweede verdieping (verzonden 6 
mei 2015);

- Linksbuitenstraat 2 (Z-2015/001556), het plaatsen van 
een overkapping (verzonden 7 mei 2015);

- Uiterweg 45 (Z-2015/015658), het bouwen van een tij-
delijke brug (verzonden 6 mei 2015)

- Vlinderweg 13 (Z-2015/020714), het plaatsen van een 
erfafscheiding (verzonden 4 mei 2015).

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Bakboordstraat 23 (Z-2015/015976), het bouwen van 

een uitbouw aan de achterzijde.

CoMMissie rUiMtelijke kwaliteit 
(VoorHeen welstandsCoMMissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

eVeneMenten

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-
lender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd;
- Westeinderplassen (Z-2015/025323), Theater op het wa-

ter op 20 juni 2015 (aangevraagd op 4 mei 2015).

evenementenvergunning (verleend)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie:
- Amsteldijk Zuid 183 B (Z-2015/017606), Kofferbakmarkt 

Nes a/d/ Amstel op 17 mei 2015 (verzonden 28 april 
2015);

- Raadhuisplein, Zijdstraat, Molenplein (Z-2015/015342), 
Geraniummarkt op zaterdag 9 mei 2015 (verzonden 30 
april 2015).

Herontwikkeling wegens stagnerende markt

Mix aan woningtypen in 
plan Dorpshaven Noord

Aalsmeer - In de vergadering van 
de commissie ruimte en economie 
dinsdagavond 12 mei is gespro-
ken over de herontwikkeling van 
Dorpshaven Noord, het gebied ge-
legen tussen de Oude Spoordijk, 
Ringvaart, Lijnbaan en Oosteinder-
weg. Afgesproken is dat Timpaan 
hier 17 appartementen in de goed-
kopere sector gaat bouwen, terwijl 
ontwikkelaar Synchroon hier de re-
alisatie van 82 vrije sectorwoningen 
voor rekening zou nemen. De ap-
partementen gaan gebouwd wor-
den en Synchroon heeft inmiddels 
45 woningen neergezet in het ge-
bied. Echter, door de stagneren-
de markt past de volgende fase, de 
bouw van 53 vrije sector en 6 twee 
onder een kap woningen, niet meer 
bij de marktvraag. Er is nu een 

nieuw stedenbouwkundig plan op-
gesteld met een mix van verschil-
lende woningtypen en prijsklassen 
en met een aangepaste verkave-
ling, waarbij meer openbaar gebied 
ontstaat. Het plan gaat gefaseerd 
ontwikkeld worden. Er zijn verschil-
lende bouwvlakken gecreëerd. De 
woningen in blok A tot en met I be-
staan uit twee bouwlagen met kap 
of 1 bouwlaag met kap. De hoog-
te is overal maximaal 12 meter. In 
blok H bestaat de mogelijkheid om 
goedkopere beneden- en boven-
woningen te realiseren. Dorpsha-
ven Noord is een waterrijk gebied. 
Al eerder ontwikkelde Synchroon 
hier woningen waarbij bewoners 
hun boot aan de achtertuin kunnen 
aanleggen. 

De nieuwe woningen zullen wat 
betreft Scandinavische stijl en uit-
straling bij de hier reeds gebouwde 
woningen passen. Naast het plan-
gebied ligt de Lijnbaankerk als bij-
zonder beeldbepalend element. 
Dit gemeentelijke monument naar 
ontwerp van architect Berghoef 
blijft op voldoende afstand van de 
nieuwbouw. Er is tussen de kerk 
en de nieuwbouw een groene zone 
opgenomen, waar ook speelzones 
voor de jeugd worden gemaakt. 

Knip in Lijnbaan
Over het wel of niet maken van een 
‘knip’ in de Lijnbaan worden nog 
gesprekken gevoerd. De huidige 
bewoners willen graag deze afslui-
ting, zodat een open vaarverbin-
ding naar de Ringvaart en de West-
einderplassen gerealiseerd wordt. 
De ‘knip’ maakt echter geen onder-
deel meer uit van de herontwikke-
ling. De doorgaande verkeersrou-

te over de Lijnbaan zou hierdoor 
komen te vervallen en enkele be-
woners en bedrijven aan de Oos-
teinderweg hebben aangegeven 
de doorgaande route open te wil-
len houden. 
Er is overigens een tijdelijke brug 
gemaakt, waardoor de bewoners 
de Ringvaart kunnen bereiken. Het 
laatste woord hierover is vast nog 
niet gezegd…
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Kunst in de artsenpraktijk
Aalsmeer - Bezoekers die zich mel-
den aan de balie van artsenpraktijk 
Bon, Göbel & Feijen kunnen de ko-
mende weken naar het door foto-
graaf Patrick Spaander gemaakte 
portret van inwoonster en zange-
res Lenie Zuijderhout kijken en naar 
de kleurige schilderijen van Micha-
el Glanz. Op weg naar de spreek-
kamers is er in de gang nog meer 
kunst te bewonderen, evenals in de 
spreekkamers van de artsen. Iede-
re drie maanden krijgen de wan-
den van de praktijk een ander aan-
zien. Steeds weer verrassend vinden 

de patiënten, die het initiatief van de 
artsen van harte toejuichen. Coör-
dinator Sietske van den Broek weet 
van de wachtruimte een prettige 
omgeving te maken. Licht, bloemen, 
kunst en voldoende informatie over 
de tentoongestelde kunst. “Het is zo 
gezellig geworden dat ik hier wel 
een broodje wil eten”, gekscheert 
een patiënt. Kunst: Het maakt de 
omgeving alleen maar mooier en in-
teressanter. Daarnaast zorgt kunst 
ook nog eens voor een inspireren-
de werkplek.
Janna van Zon

4 Optredens ‘Con Amore’
Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor had vier optredens in vijf da-
gen. De start was zondag 3 mei tij-
dens een ontmoetingsdienst van de 

protestante gemeente de Rank in 
Nieuw Vennep. Een dienst met veel 
zang waar Con Amore zich goed 
kon laten horen met medewerking 

Lezing bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 18 mei 
verzorgt Ron Uvenhoven een lezing 
met de titel ‘Goed gezelschap be-
hoeft geen krans’ bij Viva Aquaria. 
Het is een speciale lezing over ge-
zelschapsaquaria. Zes aquaria wor-
den aan de hand van video en fo-
to’s gevolgd. Hoe is de compositie 
en wat is minder goed en kan ver-

beterd? Hoe is het vissenbestand en 
wat zijn de mogelijkheden? Ook de 
landskampioenen van 2010 en 2011 
worden in deze lezing toegelicht. 
Vanzelfsprekend komt ook de tech-
niek aan de orde. 

De avond wordt gehouden in buurt-
huis Hormeer aan de Roerdomplaan 
3 en begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Iedereen is van har-
te welkom. Meer weten over Viva 
Aquaria? Neem dan contact op met 
de heer C. Keim via 0297-343854.

Mooie luisterliedjes van Wim 
Schindler in Zorgcentrum
Aalsmeer - Woensdagmiddag 6 
mei is voor de bewoners van Zorg-
centrum Aelsmeer en andere geïn-
teresseerden een muzikale middag 
georganiseerd. Eenmansorkest Wim 
Schindler bracht mooie en herken-
bare luisterliedjes ten gehore. Zijn 
repertoire bestaat uit liedjes van-
af 1920 tot heden en hij zingt voor-
namelijk in het Nederlands en En-
gels. Wim Schindler gebruikt tijdens 
het optreden verschillende instru-
menten waaronder gitaar, trompet 
en accordeon. Hij schakelde bij ie-
der liedje naadloos over tussen de 

verschillende instrumenten. Buiten 
regende het pijpenstelen dus een 
goede gelegenheid om binnen te 
blijven voor een gezellige middag. 
De grote zaal van het zorgcentrum 
was geheel gevuld. Bewoners ge-
noten zichtbaar van het optreden, 
ze zongen mee met de herkenbare 
liedjes. Op woensdagmiddag 3 juni 
om 14.30 uur komt smartlappenkoor 
‘Droger kan niet’ uit Nieuw-Vennep 
een optreden verzorgen in de gro-
te zaal van Zorgcentrum Aelsmeer. 
U bent ook van harte welkom om te 
komen luisteren.

Organist Theo Griekspoor 
jubileert én trakteert
Aalsmeer - Zaterdag 9 mei was er in 
de Open Hof Kerk een hoofdrol weg-
gelegd voor de organist Theo Griek-
spoor. De muzikale jubileumviering, 
georganiseerd door de Kerkenraad, 
was ter gelegenheid van het feit dat 
Griekspoor als sinds 50 jaar het or-
gel bespeelt tijdens de kerkdiensten. 
De opkomst was groot evenals het 
applaus na elk uitgevoerd werk. Het 
publiek werd door middel van beeld-
scherm tijdens het spelen een kijk-
je achter het orgelscherm gegund en 
daarmee werd nog weer eens geac-
centueerd wat er allemaal komt kijken 
om een orgel goed te kunnen beheer-
sen. Zoveel handelingen zijn er no-
dig, en dan ook nog eens het prach-
tige voetenwerk als was dat van een 
balletdanser. De aanstekelijke uitbun-
digheid die de hele kerk vulde afge-
wisseld met fluweelzachte klanken. 
Dat maakt het orgel tot iets heel bij-
zonders, zeker door de wijze waarop 
Griekspoor het instrument bespeeld. 
Zo intens en virtuoos! Het orgelspel 
werd afgewisseld met de zang van 
het koor Cantabile o.l.v. dirigent Si-
mon Stelling. De goed gekozen com-
ponisten en teksten pasten exact bij 
de sfeer van deze avond. Lieflijk, ro-
mantisch, melancholiek, verwonde-
ring en dankbaarheid. De in Frans, 
Engels en Latijn gezongen teksten 
waren te volgen via beeldscherm. Ook 
dirigent Stelling begaf zich achter het 
orgel. Hij zorgde voor vuurwerk en 
voor parelende nootjes die het pu-
bliek verwarmden en ook zeker de 

hoofd -en eregast van deze avond. De 
veelzijdigheid van Griekspoor werd 
eens en te meer getoond toen hij het 
koor Cantabile begeleidde op de pi-
ano, dat ging met zoveel schoonheid 
gepaard. Terecht werd hij in het dank-
woord van collega en vriend Dick Ver-
meulen een complete musicus ge-
noemd. Bij de finale werden alle re-
gisters open getrokken, dwarrelden 
de lenige vingers over de toetsen en 
speelden de voeten weer ballet. Joop 
Vuijk, voorzitter van de kerkrentmees-
ters Open Hof Kerk, roemde de orga-
nist om zijn spel, zijn inzet en de enor-
me prestaties die hij in de voorgaan-
de jaren heeft geleverd. 
Met een zekere trots overhandigde 
hij Griekspoor een gouden met bril-
janten versierde speld, daarbij hoorde 
een oorkonde en was er ook nog een 
geldbedrag voor een reis naar Lon-
den. Voor echtgenote Anneke wa-
ren er bloemen. In het geestige dank-
woord, Griekspoor heeft ook nog 
eens de gave van het woord, werd zijn 
rechterhand. registrant Cees Vrool-
and genoemd, evenals het echtpaar 
Hans en Alma, al jaren zorgen zij voor 
licht, geluid en de bloemen. Voor het 
glas werd geheven werd Griekspoor 
met het lied The Lord bless you en 
keep you toegezongen. Daarna wer-
den er in de ‘Bakenzaal’ vele handen 
geschud, mooie woorden gesproken 
en de kelen gesmeerd. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Janna van Zon

Op één na hoogste opbrengst:
Kudelstaartse veiling: 
ruim 22.000 euro!
Kudelstaart - Het was rond 02.00 uur 
dat veiligmeesters Gert Ubink en Dick 
Venema de laatste van de 329 ka-
vels afhamerde. Arie de Vos, voorzit-
ter van de stichting Kudelstaart voor 
Kudelstaart kon toen melden dat de 
teller was gestopt op 22.074 euro. 
Dat bleek de op één na hoogste op-
brengst in de vijftienjarige geschiede-
nis van de veiling. De grote zaal van 
het Kudelstaartse Podium dorpshuis 
met aanpalende bar puilde bijna uit, 
zo druk was het zaterdagavond. Een 
gezellige drukte waarin niet alleen ou-
de bekenden elkaar tegenkwamen, 
maar ook nieuwe bewoners kennis 
maakten met het gemeenschapsleven 
in het dorp. Podium Dorpshuis zelf 
bood een feestavond zaalhuur, inclu-
sief geluid en 100 consumpties aan. 
Die avond ging weg voor 420 euro.

Kampioenen!
De avond begon al goed. Binnen het 
uur was een bedrag van 3.000 euro 
binnen. Met de opbrengst van kavel 
53 (een huisbezoek van Sinterklaas 
en Zwarte Piet voor 110 euro) werd de 
grens van een kwart miljoen euro op-
brengst in vijftien jaar overschreden. 
De biedster Ilona Venema werd door 
Arie de Vos extra in de bloemen gezet. 
Topper van de veiling was een kavel 
van een half uur optreden door Ku-
delstaarts BN-er Rick van der Kroon. 
De zanger presenteerde als Dutch 
Diamond tijdens de avond zijn nieu-
we cd ‘Hello again’. De koper van het 
optreden betaalde daar 700 euro voor, 
maar kreeg van Rick ook nog het ge-
signeerde eerste exemplaar van de 
nieuwe cd. Een VIP-arrangement voor 
zes personen bij een voetbalwed-
strijd van AZ werd beschikbaar ge-
steld door Kudelstaarter Ton van der 
Veldt van AZ’s hoofdsponsor AFAS. 
Dat leverde 600 euro op. Vakantiehui-
zen deden het ook goed: een week 
Texel voor 440 euro en een midweek 
of weekend in de voorjaarsvakantie 
werd voor 400 euro afgehamerd.

Naast al deze diensten, kwamen ook 
producten onder de hamer. De hoog-
ste opbrengst daarvan kwam op naam 
van een hardhouten Rabobank tuin-
bank: 520 euro. Een verrassing was de 
binnenkomst van het complete team 
van VZOD Korfbal 1 dat ’s middags al 
kampioen in de derde klasse was ge-
worden en dus promoveert naar de 
tweede klasse. 
Zij boden twee VIP-plaatsen aan, aan 
de rand van het veld tijdens de vol-
gende wedstrijd. Dat leverde zomaar 
weer 190 euro op. Het hele biedpro-
ces leidde tot grote uitbundigheid 
bij de korfbal(st)ers. De opbrengst 
van 22.074 is de hoogste sinds het 
openingsjaar 2000. De laatste jaren 
schommelt de gemiddelde prijs per 
kavel op zo’n 67 euro. Penningmees-
ter Hans Splinter wijst erop dat dit ge-
middelden zijn en dat er natuurlijk ook 
leuke koopjes te halen vallen. Kerst-
verlichting compleet met een planten-
bak had met 12 euro een wel zeer ge-
lukkige bieder!

Dankzij vrijwilligers
Met de 22.074 euro van deze vijftien-
de editie van de veiling is het totaal-
bedrag in veertien jaar uitgekomen 
op 270.393 euro. Het bestuur van Ku-
delstaart voor Kudelstaart buigt zich 
nu over de aanvragen van twintig Ku-
delstaartse clubs die hebben aange-
geven voor extra uitgaven te staan. 
Voorzitter Arie de Vos: “Met het nu op-
gehaalde bedrag kunnen we zorgen 
voor een financieel steuntje in de rug 
van de clubs in ons dorp. En dat is ook 
precies het doel van de veiling.” Hij 
prees vooral de inzet van de tiental-
len vrijwilligers die zich zaterdag (en 
de tijd daarvoor) hebben ingezet. “Ze 
hebben bijna letterlijk het vuur uit de 
schoenen gelopen om het hele logis-
tieke proces van zo’n veilavond goed 
te laten verlopen. Alle vrijwilligers ver-
dienen een zeer groot compliment!”

Foto’s: www.kicksfotos.nl.

van organist Peter Ouwerkerk en op 
trompet Ina Kulk. 
Maandagavond 4 mei was Con 
Amore bij de dodenherdenking 
bij het monument in Aalsmeer 
Oost. Op uitnodiging van de wijk-
raad Oost met muziek die voor zo´n 
avond gepast is, al is het zingen in 
de buitenlucht zonder begeleiding 
geen gemakkelijke opgave. Er was 
van de organisatie nog een uitnodi-
ging voor een nazit, maar na afloop 
ging het koor naar het oefenlokaal 
in The Beach voor een repetitie voor 
het volgende optreden. 
Dinsdagmorgen 5 mei op naar het 
bevrijdingsfestival in Amstelveen 
voor een optreden tijdens het bevrij-
dingsvuur en Keep on Rolling. Con 
Amore had voor dit concertje en-
kele speciale nummers opgezocht 
uit de tijd vlak na de bevrijding. Na 

de lunch heeft het mannenkoor nog 
een optreden gegeven voor de ve-
teranen in de aula van een school. 
Een zeer geslaagd optreden. 

Donderdag 7 mei was er nog een 
verrassingsoptreden voor een koor-
lid dat 50 jaar is getrouwd is, een 
flashmob in tuincentrum Het Oos-
ten. Alle koorleden zaten verscho-
len tussen het groen en toen het 
bruidspaar niets vermoedend de 
tuin betrad, barstte het koorgeweld 
los. Eén zanger startte en de rest 
haakte aan tot een vol koorgeluid. 
Het bruidspaar, Kees en Hennie 
Brus uit Leimuiden, was blij verrast. 
En hiermee sluit Con Amore een 
zeer intensieve, maar leuke perio-
de af. Ook zingen bij dit Aalsmeerse 
mannenkoor? Er is altijd plaats voor 
nieuwe zangers.

Bewonersavond op 27 mei 

Concept ‘programma van 
eisen’ voor Zuiderkerk
Aalsmeer - Dinsdag 12 mei heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders het concept ‘program-
ma van eisen Zuiderkerk’ vrijge-
geven voor inspraak. Om iedereen 
hierover te informeren organiseert 
de gemeente op woensdag 27 mei 
van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 
19.00 uur) in het gemeentehuis. Ie-
dereen die hierbij aanwezig wil zijn 
is van harte welkom. De projectont-
wikkelaar heeft het initiatief geno-
men voor de bouw van 55 zorgwo-
ningen met behoud van het kerk-
gebouw. De gemeenteraad heeft 
in oktober 2014 ingestemd met de-
ze ontwikkeling. Van de 55 zorgwo-
ningen gaan er 28 appartementen 
binnen het sociale woningsegment 
vallen. De overige appartementen 
worden vrije sector huur. Wethou-

der Jop Kluis: “Het plan voorziet in 
een grote behoefte aan zorgwonin-
gen voor ouderen in Aalsmeer én 
past in de wens van de gemeen-
te om het kerkgebouw te handha-
ven. Met de omwonenden willen we 
graag de voorwaarden en het con-
cept ‘programma van eisen’ verder 
bespreken.”
Het ‘programma van eisen’ vormt 
het kader waaraan het te ontwik-
kelen bouwplan moet voldoen. De 
ruimtelijke en andere randvoor-
waarden worden gebruikt als lei-
draad bij het later dit jaar op te stel-
len bestemmingsplan en de toet-
sing van het bouwplan door de ge-
meente. Daarnaast worden in het 
‘programma van eisen’ voorwaar-
den gesteld aan de architectuur en 
beeldkwaliteit en zijn voorwaarden-

gesteld aan het parkeren. Door de 
ontwikkelaar zijn ter verduidelijking 
zogenaamde ‘artist impressions’ ge-
maakt van hoe de bebouwing er uit 
kan komen te zien.
 
Geef uw reactie!
Het College van B&W wil graag de 
mening en adviezen vernemen van 
belanghebbenden voordat ze het 
‘programma van eisen’ definitief 
vaststellen. Van maandag 18 mei 
tot en met maandag 15 juni ligt het 
concept ter inzage op het gemeen-
tehuis. De adviezen en reacties 
kunnen op de bewonersavond van 
27 mei worden ingediend. Mocht u 
geen tijd hebben om naar de infor-
matieavond te komen kunt u tot en 
met 15 juni ook schriftelijk uw re-
actie sturen naar: College van bur-
gemeester en wethouders, postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer o.v.v con-
cept ‘programma van eisen’ Zuider-
kerk of via een e-mail naar: info@
aalsmeer.nl onder vermelding van: 
reactie ‘programma van eisen’ Zui-
derkerk. Na 15 juni worden de reac-
ties verwerkt en wordt het ‘pro

gramma van eisen’ met alle advie-
zen en inspraakreacties ter vast-
stelling voorgelegd aan het college 
van burgemeester en wethouders. 
Daarna start het opstellen van het 
ontwerp bestemmingsplan dat later 
dit jaar in procedure zal worden ge-
bracht. Het concept is te downloa-
den op: www.aalsmeer.nl/Zuider-
kerk. 

Geluidmeetpunt Schiphol 
op tunnelbak in gebruik 
Aalsmeer - Vorig jaar heeft de ge-
meente bij de luchthaven aange-
drongen op het plaatsen van geluid-
smeetpunten. Deze posten meten 
het geluid dat geproduceerd wordt 
door vliegtuigen. Eind april is er op 
de Waterwolftunnel van de N201 een 
meetpunt in gebruik genomen. In-
formatie over dit meetpunt is te vin-
den op http://nomos.schiphol.nl on-
der meetpunt nummer 40 Oostein-
derweg. In Aalsmeer waren drie ge-
luidmeetposten. Eén in de Beatrix-
straat, één op het Praamplein en één 
in de Clusiusstraat. De posten in de 

Beatrixstraat en op het Praamplein 
zijn in het verleden verwijderd door 
bouwprojecten. 
Vorig jaar heeft de gemeente 
Aalsmeer erop aangedrongen bij 
Schiphol om de meetposten te her-
plaatsen op twee andere, meer ge-
schikte locaties. Er is gezocht naar 
een locatie aan de Oosteinderweg 
(tunnelbak van de Waterwolftunnel) 
en naar een locatie in Kudelstaart. 
Er is specifiek naar deze locaties ge-
zocht omdat ze in de aan- en uit-
vliegroutes liggen. Wethouder Tom 
Verlaan: “Het is belangrijk dat alle in-

woners van de gemeente Aalsmeer 
goede informatie krijgen over de ge-
luidbelasting van vliegtuigen. Nu is 
de mast op de Waterwolftunnel ge-
plaatst. Als straks ook nog een meet-
punt in Kudelstaart wordt geplaatst 
zijn de meetpunten mooi verdeeld 
over de hele gemeente zodat aan 
de noordkant, in het centrum en aan 
de zuidkant van de gemeente geluid 
van vliegtuigen gemeten wordt.’

Wat is een meetpunt?
Schiphol maakt gebruik van het 
Noise Monitoring System de zoge-
naamde NOMOS meetpunten. Een 
geluidmeetpost bestaat uit een mast 
van 6 tot 10 meter met daarop een 
microfoon. Deze microfoon meet 
permanent al het geluid in de om-
geving. Bij de geluidmeetpost staat 

ook een systeemkast met appara-
tuur. Deze apparatuur analyseert het 
gemeten geluid en zorgt voor de ver-
binding met een centrale compu-
ter die gekoppeld is aan de websi-
te. De website is te bereiken via: ht-
tp://nomos.schiphol.nl. Ook kunnen 
vragen gesteld worden via nomos@
schiphol.nl. Voor vragen en/of klach-
ten over geluidshinder kunnen inwo-
ners terecht bij het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS). Dit is 
het informatie- en klachtencentrum 
waar omwonenden terecht kunnen 
met al hun vragen, bijvoorbeeld over 
het baangebruik, en klachten over 
het vliegverkeer op Schiphol. BAS is 
bereikbaar via telefoonnummer 020-
6015555 en is dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur geopend, ook in het week-
end.
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Geraniummarkt organisatie: 
Nachtmerrie door gemeente!
Aalsmeer - Met het organiseren 
van de Geraniummarkt en de bra-
derie ben je wel even bezig. Het be-
gint allemaal met een eerste bij-
eenkomst tussen organisatie Gera-
niummarkt, braderie en de winke-
liersvereniging. We verdelen de ta-
ken en als we na afloop nog even 
een biertje met elkaar drinken, zeg-
gen we: “Als het plein en de straten 
maar leeg zijn”. Dat is altijd een van 
de nachtmerries die je bezig houdt. 
Je doet er alles aan om het te voor-
komen. We plaatsen borden op de 
dag voor de markt met daarop de 
tekst Niet parkeren na 21:00 uur. De 
Meerlanden hangt al weken van te 
voren borden met 
Niet parkeren op 9 mei i.v.m. de Ge-
raniummarkt. Vrijdagavond na 21:00 
uur zetten we direct het plein af en 
zoeken indien mogelijk zoveel mo-
gelijk de eigenaren van de auto’s die 
er op dat moment nog staan. Als we 
naar huis gaan hopen we maar, dat 
alle auto’s zijn verdwenen. In prak-
tijk blijkt dit ieder jaar niet voor el-
kaar te krijgen. Dit jaar had ik voor-
af contact met handhaving, hoe dit 
probleem op te lossen. De handha-
ving begint zaterdag om 8:30 uur. 
Wegslepen is op dat moment geen 
optie, want de markt is al in volle 
gang. Handhaving kwam zelf met 
een oplossing. Vrijdagavond rond 
23:00 uur zouden zij op het Raad-
huisplein komen kijken en de au-
to-eigenaren opsporen en somme-
ren hun auto te verplaatsen. Zater-
dagochtend zou handhaving bel-
len om 8:30 uur om te informeren of 
er nog onoverkomelijke problemen 
waren. Vrijdagavond kwamen wij op 
het Raadhuisplein om de markt uit 
te tekenen. Er stonden veel auto’s. 
Toch vertrokken wij met een gerust 
hart, omdat we wisten dat handha-
ving nog langs kwam om de pro-
blemen op te lossen. Toen wij za-

terdagochtend om 6:00 uur aan-
kwamen, stonden er nog vier auto’s. 
De eigenaren van twee auto’s kon-
den we zelf opsporen. Voor de derde 
auto hebben we de marktinrichting 
kunnen aanpassen. De vierde au-
to stond midden in een stand. Hier 
konden we niet omheen. De stand 
was van Kika. Zij hadden veel ruim-
te nodig. Tot onze grote verbazing 
was de auto van de gemeente zelf. 
Hoe is het mogelijk? De auto stond 
er vrijdagmiddag al toen wij op het 
plein waren. Is handhaving dan wel 
geweest? Dan hadden ze toch hun 
eigen auto gezien? 

Om 8:30 uur belt handhaving van de 
gemeente Amstelveen met de vraag 
of er nog problemen zijn. “Ja natuur-
lijk, jullie eigen auto staat hier”. Toen 
werd het stil. “We gaan het oplossen 
mijnheer. We gaan iedereen bellen 
die met de auto gereden kan heb-
ben.” Een half uur later weer tele-
foon. “We kunnen de chauffeur niet 
vinden. We gaan verder zoeken en 
komen er aan.” Een uur later kregen 
we weer telefoon. “We hebben de 
kast met alle reservesleutels gevon-
den. Heeft de auto ook een num-
mer op de ruit staan?” We geven 
het nummer door en om 11:00 uur 
staan de beide heren bij de bewus-
te gemeenteauto. Natuurlijk werd er 
flink gemopperd en soms geschol-
den door de standhouder. Deze kon 
de stand niet inrichten zoals hij wil-
de. Toen de man van handhaving in-
stapte om de auto te verplaatsen, 
bleek dat hij wel de goede autosleu-
tel had om het contact aan te zetten, 
maar niet de code om deze te ont-
grendelen. Het werd toch nog ou-
derwets duwen. 

Bedankt gemeente!
Henk en Ronald, organisatie Gera-
niummarkt.info@aalsmeer.groei.nl 

ingezonden

Anton Temme: “Een nieuwe mijlpaal”

Tuinhuis bij Historische 
Tuin officieel open
Aalsmeer - Een nieuwe mijlpaal 
voor de Historische Tuin, noemde 
bestuurslid Anton Temme de ope-
ning van het Tuinhuis. De horeca-
gelegenheid tegenover het Praam-
plein is afgelopen vrijdag 8 mei on-
der grote belangstelling officieel ge-
opend. In 1978 is met het planten 
van een Koningslinde een start ge-
maakt met de Historische Tuin. In 
1982 was de officiële opening en 
inmiddels, 33 jaar later, is de Tuin 
een volwaardig botanisch museum 
waaraan vele vrijwilligers een bij-
drage leveren. “Sterker nog, zonder 
vrijwilligers geen Tuin”, aldus Tem-
me die verder zei zo trots als een 
aap met zeven staarten te zijn op 
het nieuwe Tuinhuis waar zowel in 
de sfeervolle ruimte binnen als bui-
ten op het terras aan het water ge-
noten kan worden van een hapje en 
een drankje. 

Toen de gemeente sprak over de 
bouw van een kiosk met sanitaire 
voorzieningen voor (water)toeristen, 
gingen bij het bestuur van de Histo-
rische Tuin enorme bellen rinkelen. 
Een eigen theehuis was al gerui-
me tijd een wens van het bestuur en 
misschien was dit idee te combine-
ren met het plan van de gemeente. 
Er werd overeenstemming bereikt. 
In het Tuinhuis, dat de uitstraling 
heeft van een Aalsmeerse bloemen-
schuur, zijn namelijk ook openba-
re toiletten en douches voor water-
rrecreanten gerealiseerd. “Op deze 
manier worden ook de watertoeris-

ten gestimuleerd om naar Aalsmeer 
te komen”, zo zei wethouder Jop 
Kluis, die namens de gemeente het 
woord voerde. Het Tuinhuis gaat ge-
rund worden door Nicky van Es en 
aan haar de eer om samen met Dick 
Maarse, de ‘alles man’ op de Histo-
rische Tuin, het met een rood lint in-
gepakte Tuinhuis officieel te ope-
nen. 

Enorme meerval
Wethouder Jop Kluis trakteerde na-
mens de gemeente op een toepas-
selijk cadeau. “Twee jaar lang heeft 
Hoogheemraadschap van Rijnland 
samen met Sportvisserij Nederland 

onderzoek gedaan naar het voorko-
men van de meerval in de Westein-
derplassen. Uit dit onderzoek bleek 
dat er in de Westeinder een unie-
ke en grote populatie van de Euro-
pese meerval voorkomt. Tijdens de 
presentatie van dit onderzoek in 
het gemeentehuis hadden we ook 
een replica van een meerval staan. 
Ik vond dit direct een mooi ca-
deau voor het Tuinhuis.” De enor-
me meerval oogstte zowel bewon-
derende als angstige blikken op. 
“Zwemt dat echt in de Poel?” 

Wethouder Kluis raadde tot slot aan 
de meerval een opvallende plaats in 
of bij het Tuinhuis te geven. “Er zit 
geen hekwerk om het terras, maar 
als kinderen deze grote vis zien, blij-
ven ze zeker wel drie meter bij het 
water vandaan!” De opening, die 
overigens plaatsvond onder een 
warm lentezonnetje, werd besloten 
met een toost met champagne. 

Hulde voor de brandweer!
Zeilboot slaat om op Poel
Aalsmeer - Woensdag 6 mei is 
even voor half zeven in de avond 
groot alarm geslagen bij de politie 
en de brandweer. Een zeilboot was 
omgeslagen op de Westeinderplas-
sen. Onduidelijk was of er nog men-
sen op of bij de boot aanwezig zou-
den zijn. 
De brandweer is met de boot uit-
gerukt en moest behoorlijk vech-
ten tegen de harde wind en de ho-
ge golven. Onderweg kwam het be-
richt dat de opvarende zichzelf al 
in veiligheid had weten te brengen 
en aan wal stond. De gealarmeer-

de duikers uit onder andere Amstel-
veen en Mijdrecht hoefden het wa-
ter dus niet in. Ook de gearriveer-
de traumahelikopter kon omkeren, 
net als de gearriveerde ambulan-
cedienst. De politie heeft assisten-
tie verleend bij de actie aan wal. De 
nieuwsgierigheid was groot...
De brandweerlieden hebben de 
zeilboot naar de kant weten te krij-
gen. Het kostte veel inzet en moei-
te door de krachtige wind en de ho-
ge golven. Hulde voor deze profes-
sionele en hulpvaardige vrijwilligers! 
Foto: Marco Carels

Aalsmeer verandert...
Verbetering groen in gemeente
Aalsmeer - Naast het dagelijk-
se onderhoud door Meerlanden is 
de gemeente volop aan het reno-
veren. De raad heeft extra geld vrij-
gemaakt voor de vervanging van 
groen. De verbeteringen zullen ge-
leidelijk zichtbaar worden. 

De eerste positieve veranderin-
gen zijn al te zien. Een aantal gro-
te projecten in Aalsmeer is in volle 
gang, zoals het Hornmeerpark, het 
Seringenpark en bedrijventerreinen 
Hornmeer. 
In het Hornmeerpark zijn een deel 
van de bomen verouderd of ziek. 
Die haalt de gemeente weg. Ook 
plant de gemeente nieuwe bomen. 
De kinderboerderij Boerenvreugd is 
blij met het extra licht dat ze hier-
door krijgt. Dat is beter voor het 
grasveld en bezoekers kunnen hier-
door langer in de zon zitten. In het 
Hornmeerpark wordt ook ruimte 
gemaakt voor de nieuw aan te leg-
gen sportvelden. 

Op het bedrijventerrein Hornmeer 
zijn alle putten grondig schoonge-
maakt en is er een relining van het 
riool gedaan. Dankzij deze methode 
kunnen riolen worden gerenoveerd 
zonder ze open te breken. Het ri-
ool krijgt een nieuwe binnenkant en 
kan er weer tientallen jaren tegen-
aan. Later dit jaar zullen in overleg 
met de ondernemers de plantvak-
ken en stoepen aangepakt worden.
Ook in Seringenpark is de gemeen-
te volop aan de gang. De beschoei-
ing is vernieuwd. In het late voorjaar 
komt de drainage in het park aan 
bod. De grond wordt losgemaakt en 
dan komt er zand op. Daarna zal het 
gazon opnieuw worden ingezaaid. 

De gemeente heeft oude tekenin-
gen en beeldmateriaal gevonden 
van het oorspronkelijke ontwerp 
en wil zo veel mogelijk recht doen 
aan het oorspronkelijk ontwerp van 
Broerse. De plantvakken en het ver-
nieuwen van de bomen zal in de 
volgende fase meegenomen wor-
den. Tenslotte wordt samen met de 
Historische Tuin de Seringen-col-
lectie beschouwd. 

Kledingverkoper 
weer actief!

Aalsmeer - Er is weer een kle-
dingverkoper actief in de ge-
meente. Vanuit de kofferbak van 
zijn auto verkoopt een Italiaan-
se man jassen en andere kle-
ding van onder andere het merk 
Armani. In eerste plaats biedt 
hij een jas gratis aan om ver-
volgens andere exemplaren aan 
te bieden voor een ‘zacht’ prijs-
je. De ongeveer 40 jarige man 
spreekt Engels en heeft afgelo-
pen maandag 11 mei inwoners 
aangesproken in de Ophelia-
laan en op het Spoorlijnpad. De 
Italiaan voert als reden aan dat 
hij de jassen kwijt wil, omdat hij 
anders invoerrechten moet be-
talen. Hij is al eerder actief ge-
weest in Aalsmeer en Uithoorn. 
De politie raadt aan geen jassen 
of andere kleding te kopen. Zo 
goed als zeker betreft het hier 
niet de echte merken. 

Fietser breekt 
been na botsing
Kudelstaart - Op donderdag 
7 mei heeft rond half vijf in de 
middag een aanrijding plaats-
gevonden tussen een auto-
mobilist en een fietser op de 
kruising Robend met de Bil-
derdammerweg. De 57 jarige 
automobiliste uit Kudelstaart 
reed op het Robend richting 
de Graaf Willemlaan. De 63 ja-
rige wielrenner uit Kudelstaart 
kwam vanaf de Bilderdam-
merweg aanrijden. Hij raak-
te met zijn fiets de voorzijde 
van de auto, raakte uit balans 
en kwam ten val tegen een be-
tonnen paaltje. De fietser heeft 
zijn been op meerdere plaat-
sen gebroken. De 63 jarige is 
per ambulance naar het Am-
stelland ziekenhuis vervoerd. 

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op vrijdag 8 mei 
zijn twee herenfietsen gesto-
len. Een Sparta classic heren-
fiets is door onbekenden mee-
genomen uit de Moerbeistraat. 
Het serienummer van het rijwiel 
eindigt op 792. Uit Calveslo is 
een Giant Chill gestolen. De he-
renfiets is grijs van kleur en het 
serienummer eindigt op 004.

Getuigen gezocht 
van mishandeling

Aalsmeer - Op vrijdag 8 mei 
tussen negen en half tien in de 
ochtend is een 69 jarige man 
uit Aalsmeer in de Hortensia-
laan mishandeld door twee jon-
geren. De twee jongens waren 
net uit de bus gestapt en riepen 
direct allerlei beledigingen naar 
de inwoner. Hij reageerde niet 
en besloot door te lopen. De 
jongens dachten daar anders 
over. Opeens werd de 69 jari-
ge vastgepakt en hard met een 
vuist in zijn maag gestompt. 
Een tweede vuistslag volgde 
op zijn borstbeen. De jongen 
die geslagen heeft is ongeveer 
15 tot 16 jaar, is rond 1.75 me-
ter lang, heeft lichtbruin haar 
en droeg een grijs vest en een 
spijkerbroek. De jongen die de 
man tijdens de mishandeling 
vasthield wordt eveneens 15 
tot 16 jaar geschat en ook 1.75 
meter lang. Hij heeft een licht-
getinte huid, kort zwart haar en 
droeg een zwart jack en een 
spijkerbroek. Mogelijk zijn er 
getuigen. De politie hoort het 
graag via 0900-8844.

Teveel alcohol
Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 9 op zondag 10 mei zijn 
twee bestuurders betrapt op rij-
den onder invloed van alco-
hol. Om kwart over een is op de 
Dreef een 27 jarige bestuurder 
van een scooter door agenten tot 
stoppen gemaand. Hij moest bla-
zen en vervolgens mee naar het 
bureau. Het ademanalyseappa-
raat stokte bij 270 Ugl. De inwo-

Niet onwel, 
maar alcohol

Aalsmeer - Op maandag 11 
mei om kwart over negen in 
de avond kreeg de politie een 
melding dat een inwoner onwel 
geworden was op het fietspad 
naast de Burgemeester Kas-
teleinweg. Het bleek te gaan 
om een 62 jarige Poolse inwo-
ner die teveel alcohol gedron-
ken had. De man was al eer-
der door agenten gemaand 
naar huis te gaan. De man was 
van zijn fiets afgevallen en had 
een hoofdwond opgelopen. Hij 
hoefde niet naar het zieken-
huis en is naar huis gegaan. 
Lopend, want agenten heb-
ben zijn fiets op slot gezet. Er is 
proces-verbaal opgemaakt we-
gens openbare dronkenschap. 

ner van Aalsmeer heeft een rij-
verbod gekregen en er is pro-
ces-verbaal opgemaakt. Om tien 
over half zes is op het Raadhuis-
plein een 19 jarige automobilist 
uit Aalsmeer gevraagd te stop-
pen. Hij blies 235 Ugl. Omdat het 
een beginnend bestuur betreft, is 
direct aan justitie gevraagd naar 
de boete. De bekeuring bedroeg 
307 euro. Ook de 19 jarige heeft 
een rijverbod van enkele uren 
gekregen. Hornmeerpark

Seringenpark

Bedrijventerrein Hornmeer
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Golfen in het Amsterdamse Bos
Aalsmeerders helpen handicap 
na herseninfarct verlagen
Aalsmeer - Zaterdag zijn op 18 
plaatsen afstanden gemeten in 
het Amsterdamse Bos. Dat ge-
beurde door vrijwilligers van Rota-
ry Aalsmeer en Uithoorn. Deze ser-
viceclub organiseert op 16 juni de 
vijfde editie van het Amsterdamse 
Bos Golf toernooi. Voor 1 dag wordt 
een deel van het bos omgetoverd tot 
een heuse 18 holes golfbaan. Gol-
fers uit gemeenten rondom het bos 
doen daaraan mee. Zo verlenen zij 
financiële steun aan een onderzoek 
dat de lichamelijke handicap na een 
herseninfarct moet helpen verlagen.

Deelnemen Aalsmeerders
De organiserende Rotary Club no-
digt bedrijventeams uit Aalsmeer en 
Kudelstaart uit om deel te nemen 
met een flight van drie personen. 
Maar ook individuele golfers kun-
nen deelnemen. Het toernooi wordt 
gezien als hét relatiebeheerevene-
ment van de regio. Bovendien wordt 
er voor niet-golfers door een golf pro 
een clinic gehouden waarin de fijne 
kneepjes van de sport worden bijge-
bracht. Het toernooi is een combina-
tie van sport, ontspanning, verras-
sing en culinair genieten in de baan. 

Inschrijven kan via de website www.
amsterdamsebosgolf.nl . Het aantal 
flights is beperkt, dus wie het eerst 
komt, golft ook het eerst. Na geda-
ne arbeid, is het goed eten en drin-
ken! Een gerenommeerde cateraar 
zal met een exquise diner de ton-
gen letterlijk in beweging brengen. 
De avond zal worden afgesloten met 
een veiling van enkele hoogstaande 
diensten en prachtige producten. 

Zoeken naar maatwerk
Het evenement is gekoppeld aan 
een belangrijk goed doel. De op-
brengst van deze editie van het Am-
sterdamse Bos Golf-toernooi gaat 
naar de AMC Foundation. Binnen 
het AMC wordt onderzoek gedaan 
naar de beste behandelmethode van 
een herseninfarct, veroorzaakt door 
een bloedstolsel in een slagader. Het 
weghalen van zo’n bloedstolsel kan 
ofwel via oplossing, dan wel via ver-
wijdering door middel van een stent. 
Die laatste methode blijkt een betere 
kans op herstel te bieden, maar dat 
werkt niet bij iedereen zo. Doel van 
het onderzoek is na te gaan bij welk 
type patiënt welke behandelmetho-
de het beste werkt. Door dit maat-

Bas Vosselman (l) en Rinze Bruinsma van Rotary Aalsmeer-Uithoorn zetten de 
banen uit in het Amsterdamse Bos.

Dementie is meer dan 
alleen vergeten
Aalsmeer - Donderdag werd in ge-
bouw Irene tijdens de inloopmid-
dag de film ‘Mijn hoofd in jouw han-
den’ vertoond van regisseur en pro-
ducent Peter Giel. In de film wor-
den een aantal mensen waarbij Alz-
heimer is geconstateerd geduren-
de een lange periode gefilmd. Er 
wordt met hen gesproken, met hun 
partners, kinderen en mantelzor-
gers. De kijker krijgt een goed in-
zicht hoe het ziektebeeld verloopt 
met de daarbij behorende proble-
men. De film is een must voor een 
ieder die met beginnende dementie 
te maken krijgt. Wanneer Alzheimer 
of Dementie wordt geconstateerd 
betekent dat voor velen het einde 
van de wereld. Maar is dat ook echt 
zo? Coördinatrice Ellen Millenaar en 
haar team wilden met deze film la-
ten zien dat Alzheimer een zeer ern-
stige aandoening is maar dat er on-
danks al het verdriet, de verande-
ringen en de zorgen die de ziekte 
met zich meebrengt, toch ook nog 
steeds mooie momenten kunnen 
zijn. Twee vrouwen: Paula en Tineke 
en een man: Ger, staan samen hun 
met familie in deze film centraal. De 
film begint met Paula, zij borduurt 
een groot kussenovertrek, zit tevre-
den op de bank en vertelt. “Je moet 
zorgen voor voldoende ontspan-
ning en zoeken naar een balans. 
Mijn partner moet zijn eigen werk 
kunnen blijven doen. Soms vind ik 

wel dat hij te weinig aandacht aan 
mij besteedt maar dat klinkt niet zo 
leuk.” Epko, oud schooldirecteur, 
combineert ogenschijnlijk de zorg 
voor zijn vrouw met een druk ver-
enigingsleven. “Wist je maar vijftien 
minuten hoe ik mij voel”, roept Pau-
la op een gegeven moment wanho-
pig uit. Daarom gaat Epko mee naar 
de dementiesimulator. Hij krijgt wel-
iswaar een beeld maar altijd met de 
gedachten: ik heb geen alzheimer. 
Toch schrikt Epko van de onrust, 
het lawaai en het onvermogen niet 
meer de juiste knoppen van de radio 
te kunnen vinden. In eerste instan-
tie weigert Paula om eens te gaan 
kijken naar een ‘inloopochtend voor 
mensen met een geheugenverlies’. 
“Ben je gek, daar ben ik helemaal 
niet aan toe, ik amuseer mij thuis 
voldoende”, en pakt haar borduur 
werk weer op. Tijdens de vertoning 
van de beelden wordt de film re-
gelmatig stilgezet en benadrukt El-
len dat het juist heel goed is om bij 
geheugenverlies zoveel mogelijk te 
blijven bewegen en tussen de men-
sen te zijn. Er komt een moment dat 
ook Paula haar voorzichtige schre-
den zet en de drempel overgaat 
door de opvang voor mensen met 
dementie te bezoeken. En zij geniet, 
zij zingt, zij lacht, doet mee met de 
gymoefeningen en is trots op haar 
man die op zijn accordeon allerlei 
bekende wijsjes speelt en de men-

sen heerlijke uren bezorgd. Ook al 
is zij bij thuiskomst deze momenten 
weer vaak vergeten. Tineke is pas 
48 jaar wanneer bij haar Alzheimer 
wordt geconstateerd. Haar ziekte-
beeld ziet er totaal anders uit. Haar 
spraakvermogen gaat achteruit, 
met monotone stem vertelt zij wat 
zij voelt, komt moeilijk op de juiste 
woorden en naarmate de film ver-
strijkt worden haar problemen gro-
ter. Zij ziet nog slechts rode kleuren 
en loopt steeds moeilijker. Haar man 
verzorgt haar tot in de puntjes on-
danks een drukke baan. Hij wordt 
daarbij geholpen door een familie-
lid. Prachtig om te zien hoe hij haar 
lippen stift, haar ogen opmaakt, sa-
men met haar naar de musical van 
André Hazes gaat waarvan zij zo 
een fan is. Hoe zij samen met een 
nicht naar haar zuster in Frankrijk 
reist. Ger was docent verpleegkun-
de. “Het is goed dat je weet wat je 
hebt en dat kan benoemen.” Hij ver-
telt wat voor hem de eerste sympto-
men waren. “Ik voelde mij niet meer 
veilig op straat als ik de hond uitliet, 
ik zag geen diepte meer. Het voel-
de als ziende blind zijn.” Ger krijgt 
steun van zijn ex-partner die in-
middels samenleeft met een an-
dere man, een Belg die ongeloof-
lijk aardig voor Ger is. Mooie maal-
tijden bedenkt hem en hem uitno-
digt in zijn huis in Italië. Ger zegt op 
een gegeven moment: “Ik vind het 
zo zielig voor mijzelf… en ik ben een 
rot vader.” Zijn dochter ziet zijn ach-
teruitgang als een niet meer gelijk-
waardige relatie. Dat gegeven be-
amen de meeste mantelzorgers. 
“Vroeger waren wij vrienden, maar 

nu vervul ik als dochter een moe-
derrol.” Ger zal uiteindelijk verhuizen 
naar een verpleegtehuis. Het moe-
ten afscheid nemen van zijn huis vol 
met kunst en antiek is dramatisch, 
maar toch wanneer hij in zijn ka-
mer zit en gewend is te communi-
ceren met de andere bewoners en 
vooral ook met het personeel voelt 
hij dat hij toch een goede stap ge-
nomen heeft. Hoe groot het verschil 
tussen de opvang thuis en huidige 
situatie ook verschilt. Wanneer een 
van de personeelsleden hem com-
plimenteert voor de wijze waarop hij 
hen een spiegel voorhoudt, weet hij 
dat hij nog steeds een functie heeft. 
Tot slot is er nog Anne, als antropo-
loge begeleidt zij mensen met Alz-
heimer en doet dat op een bezielen-
de wijze. “Zo gaat het er bij ons ook 
aan toe”, lacht Ellen trots. Maar An-
ne ziet dat de begeleiding van de 
mantelzorgers meer aandacht ver-
dient en heeft besloten zich hier in 
de toekomst meer in te gaan verdie-
pen door erover te schrijven en te 
doceren. De film eindigt met Tine-
ke, soms praat zij samen met haar 
man over euthanasie maar veel va-
ker zingt zij met een tevreden glim-
lach om haar mond voor zich uit. En 
natuurlijk is dat een lied van An-
dré Hazes. Wat deze aangrijpen-
de maar ook troostende film aan-
toont is dat Alzheimer/Dementie 
meer is dan alleen geheugenver-
lies. De film kan geleend worden bij 
het ontmoetingscentrum. Telefoon 
06-22468574. Het inloopcentrum in 
gebouw Irene in de Kanaalstraat is 
voor iedereen toegankelijk. 
Janna van Zon

werk wordt de kans op een licha-
melijke handicap na een hersenin-
farct verlaagd. Direct na afloop van 
het golftoernooi en de veiling op 16 
juni wordt het bedrag voor de AMC 
Foundation bekendgemaakt.

Bosmobielen
De Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn 
onderhoudt een jarenlange rela-

tie met het Amsterdamse Bos. Met 
de twee door de serviceclub aange-
schafte ‘Bosmobielen’ kunnen slecht 
ter been zijnde senioren uit onder 
meer Aalsmeer en Kudelstaart een 
‘elektrische boswandeling’ maken. 

De voertuigen worden (deels) be-
mand door vrijwilligers van deze 
club.

´Film van Kees Brusse, Vader is zo stil de laatste tijd´
Op Woensdag 20 mei om 19.30 uur is er een film avond in 
Zorgcentrum Aelsmeer in de grote zaal. Deze film is een persoonlijke-
ontdekkingstocht van Kees Brusse naar ouder worden.
Met humor, warmte en zeldzame eerlijkheid maakt Kees Brusse een 
ontroerende film als balsem voor de ouder wordende mens. 
Door diverse ontmoetingen in Nederland en Australië ontdekken we 
dat ouderdom een waardevolle levensfase kan zijn.
 De film nodigt uit tot gesprek over dit universele thema, en zal voor 

velen een herkenning en inspiratie zijn.
Kom gezellig langs en kijk met ons mee. 

´Modeverkoop van Meijsen´
Op maandag 18 mei is er een mode 
verkoop in het zorgcentrum in de grote 
zaal. De verkoop is tussen 10 en 12 uur. 
Meijssen Mode brengt de nieuwe 
collectie naar ons toe. 
Zij bieden een ruim geschakeerde 
collectie dameskleding in de maten 36 
t/m 56, voor ieders wensen. Met dat 
verschil, dat u voor onze mode niet 
naar de winkel hoeft.

‘Koffie met een goed gesprek’
Op maandag 18 mei is er weer de maandelijkse gespreksgroep in 
het wijkpunt ‘Voor Elkaer’.  
Tijdens deze ontmoeting gaan we het hebben over  ‘vrijheid’. 
Misschien heeft u een voorwerp over het onderwerp, neem het gerust 
mee. Onder het genot van een kopje koffie/ thee kunnen we er met 
elkaar over praten. Uw gespreksleider is dhr Johan Jonkers.  

U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee!

‘Er komt weer nieuwe kunst te hangen in ‘ Voor Elkaer’’
In de maanden mei/juni/juli en augustus zullen bezoekers van het 
Wijkpunt  ‘Voor Elkaer’ zich beslist in de wolken voelen. De door 
Tineke Coucke geschilderde wolkenluchten hebben een enorme 
aantrekkingskracht door de kleur, techniek en fantasie. 
Zondag 17 mei a.s. wordt er een bijeenkomst georganiseerd met de 
kunstenaar en Janna van Zon. Aanvang 14.30 uur.

Genoten van bevrijdingsconcert
Door de Stichting 4 en 5 mei viering 
Aalsmeer was in samenspraak met 
het Crown Theater een theatercon-
cert georganiseerd onder de naam 
‘YES we meet Again’ om onze bevrij-
ding na 70 jaar groots te vieren. De 
opkomst was geweldig, vooral door 
de ouderen. Bijna de hele zaal zat 
vol enthousiaste bezoekers. Voor-
dat de voorstelling begon werden 
we getrakteerd door filmbeelden uit 
het bezette Aalsmeer met o.a. dok-
ter Oei, maar ook met de bezetting 
en de bevrijdingsdagen. Hans van 
Willigenburg leidde het concert in 
en we werden verrast door een ge-
weldig spelend Koos Mark Bigband 
die ons muziek liet horen uit de ja-
ren 1930-1945. We hoorden muziek 
van Glenn Miller, de Andrew Sisters, 
Eddy Christiani, Vera Lynn, Frank Si-
natra, en anderen.

Mariska van Kolck en Jasper Taco-
nis zongen heel mooi en gevoelig en 
The Triolettes lieten ons erg genieten 
van de liedjes van de Andrew Sis-
ters. Met de aanwezigen in de zaal 
werden we vergast op het lied ‘Trees 
heeft een Canadees’ , wat door ie-
dereen werd meegezongen. Tot slot 
zongen we staande het ‘We’ll meet 
Again’ en het applaus daarna was 
welgemeend. Ik heb zelf enorm ge-
noten van deze voostelling en met 
mij vele anderen. Aan de Aalsmeer-
se ouderenorganisaties werden 10 
vrijkaarten gegeven voor belang-
stellende leden. Hier werd goed ge-
bruik van gemaakt. Mijn dank aan 
Studio’s Aalsmeer, de Stichting 4 en 
5 mei onder leiding van Ullla Eurich 
en de gastvrouwen.

Willemien Kool 

ingezonden

Op 1 juni in voormalige Bloemenlust

Lezing over ‘De stamhouder’
Aalsmeer - “Ik ben geboren op 13 
april 1944 in Posen, een oude Pool-
se stad die eeuwenlang Poznań werd 
genoemd. Maar toen ik er geboren 
werd, te midden van bombarde-
menten die het einde der tijden le-
ken aan te kondigen, was dit Posen 
een Duitse stad van waar uit Hit-
ler-Duitsland zijn Heerestruppen 
naar de Sovjet-Unie had gestuurd 
en die nu de verminkten, de gewon-
den, de doden en een onafzienba-
re stoet vluchtelingen terugkreeg. 
Mijn familie had deel aan dat dra-
ma. Over hen gaat dit boek. En over 
de gevolgen van de oorlog.” Zo be-
gint het boek ‘De stamhouder’, dat 
de onvoorstelbare familiegeschie-
denis vertelt van journalist en oud-
Ruslandcorrespondent Alexander 
Münninghoff. De Stichting 4 en 5 
mei Aalsmeer en het Boekhuis or-
ganiseren op maandag 1 juni een 
lezing van de auteur in Aalsmeer. 
‘De stamhouder’ gaat over een slu-
we grootvader, die op spectaculai-
re wijze een van de rijkste mensen 
van Letland was geworden, maar 
twee dagen voordat de oorlog uit-
brak met zijn Russische vrouw en 
vier kinderen, met achterlating van 
al zijn bezittingen, moest vluchten 
naar Nederland. Over een naïeve 
vader, die aan het Oostfront, in het 
uniform van de Waffen ss, uit ide-
alisme tegen de Sovjets vocht en 
vervolgens in Nederland ten onder 
ging. Over een moeder, die na de 
scheiding naar Duitsland vluchtte 
en geen moeder mocht zijn. En over 
de auteur zelf, de stamhouder, die 
zijn familieverhaal aan het papier 
toevertrouwde. Alexander Mün-
ninghoff werkte geruime tijd voor 
de Haagsche Courant, onder ande-
re als Ruslandcorrespondent en als 

oorlogsverslaggever in Cambodja, El 
Salvador en tijdens de Eerste Golf-
oorlog tussen Irak en Iran. Eind 2014 
verscheen zijn boek ‘De stamhou-
der’, waarvoor hij vrijwel unaniem 
lovende recensies kreeg. 

In het kader van de activiteiten rond 
zeventig jaar bevrijding organiseren 
de Stichting 4 en 5 mei en Boekhuis 
Aalsmeer gezamenlijk een lezing 
van Alexander Münninghoff. Deze 
vindt plaats op maandag 1 juni in de 
veilingzaal van The Beach, geves-
tigd in de voormalige veiling Bloe-
menlust aan Oosteinderweg 247. 
Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 
19.30 uur. Kaarten zijn vanaf woens-
dag 13 mei te koop in het Boekhuis 
in de Zijdstraat 12 en kosten 7,50 
euro, inclusief koffie of thee en een 
consumptie. 

Radio-zendweekend bij Crash 
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetmuseum ’40-
’45 organiseert in samenwerking 
met leden van de Surplus Radio So-
ciety (SRS) op zaterdag 16 en zon-
dag 17 mei een radio-zendweekend. 
Het museum, dat is gevestigd in het 
Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 is beide dagen geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur. Toegang be-
draagt 3,50 euro, voor kinderen van 
6 tot 12 jaar 1,50 euro. Kinderen tot 
6 jaar, veteranen en CRASH dona-
teurs hebben gratis toegang. Het ra-
dioweekend is al jarenlang een tra-
ditie. De vaste operators van de Air-
field Radio Room, de ruimte waarin 
Crash vliegtuigradioapparatuur uit 
de Tweede Wereldoorlog tentoon-
stelt in het decor van een origineel 
Engels vliegveld, krijgen dit week-
end gezelschap van collega radio-
zendamateurs vanuit het hele land. 
Ze proberen met militaire radio’s uit 
de Tweede Wereldoorlog en de pe-

riode kort daarna, verbinding te ma-
ken op de korte golf met andere ra-
dioamateurs in Nederland en an-
dere landen. De bezoekers kun-
nen alles van dichtbij meemaken. 
Er zijn ook radiowagens en radio-
tenten aanwezig die buiten het mu-
seum worden opgesteld en waar de 
zendamateurs trachten verbindin-
gen tot stand te brengen. Het muse-
um is gewoonlijk alleen geopend op 
zaterdag, maar in verband met dit 
evenement extra geopend op zon-
dag. In de Burgerzaal van de tijdelij-
ke tentoonstelling ‘Wie wat bewaart, 
die heeft wat te vertellen’ wordt ook 
aandacht besteed aan de rol van de 
radio tijdens de Tweede Wereldoor-
log; voor geheim agenten om con-
tact te onderhouden met Londen en 
als steun voor de Nederlandse be-
volking die uit de berichten van de 
illegale radio moed kon putten. 
Meer informatie over het museum: 
www.crash40-45.nl 

Schilderijen Jiska Sharon 
voor actie ‘Free a Girl’ 
Aalsmeer - Een aantal keren per 
jaar besteedt de gemeente aan-
dacht aan kunstzinnige projecten 
die een groot maatschappelijk be-
lang dienen. Op speciaal daarvoor 
aangeschafte schotten kunnen kun-
stenaars tonen wat hen bezighoudt. 
Vanaf donderdag 21 mei tot woens-
dag 10 juni worden de schilderijen 
van Jiska Sharon getoond. Zij expo-
seert haar werk in het kader van de 
actie Free a Girl. Dinsdag 2 juni om 
11.00 uur laat haar collega van de 
wereldwinkel Ton Harte zich 12 uur 
lang vrijwillig opsluiten in een ruim-
te van 1 bij 2 meter. In dit soort scha-
mele ruimtes worden jonge meisjes 
uit Azië opgesloten en gedwongen 
tot prostitutie. Jiska Sharon wil col-
lega Harte op haar eigen manier ter-
zijde staan en doet dat door het to-
nen van kunst. “En waar kan dat be-
ter dan in het gemeentehuis? Dat is 
voor mij het hart van de gemeente. 
Met mijn schilderijen probeer ik de 

aandacht te vestigen voor de actie 
Free a Girl. Ik wil met mijn werk het 
positieve laten zien. Ook voor deze 
meisjes is er een kans, maar alleen 
wél met de juiste hulp. Free a Girl is 
voor hen het begin van hun bevrij-
ding en het opbouwen van een ei-
gen leven. Heel blij ben ik dat Job-
ke Vonk dinsdag 2 juni om 11.00 uur 
het startschot geeft. Zij heeft op mij 
zoveel indruk gemaakt bij de actie 
in de ‘Week van Kind Veilig’ in 2013. 
Onmiddellijk plakte zij een sticker 
op de deur van het gemeentehuis 
waarop stond: Elk kind van toen en 
nu kan met de burgmeester komen 
praten. Ik heb met haar een aan-
tal mooie gesprekken kunnen voe-
ren. Dat de gemeente haar sponta-
ne medewerking verleent doet mij 
goed. Tenslotte werken wij zo met 
z’n allen aan een project waaraan 
niemand voorbij mag gaan.”

Janna van Zon 



Ken jij Jonge HELDEN in Aalsmeer?
Meld ze zo spoedig mogelijk aan en wie
weet krijgt jouw Jonge HELD een lintje!

Meer informatie en inschrijven op:
www.aalsmeer.nl/jongehelden

LET OP! 
De Jonge HELDEN moeten tussen de 12 en 23 jaar oud zijn en door anderen 

worden voorgedragen. De aanmelding moet vóór 18 mei 2015 binnen zijn. LET OP: schrijf je in vóór  18 mei 2015.

Zit je volgend schooljaar in groep zeven of acht 
en lijkt het je leuk om kinderburgemeester 
te zijn van Aalsmeer? Geef je dan snel op:
www.aalsmeer.nl/kinderburgemeester

Word jij de

van Aalsmeer?

TE HUUR BOERDERIJBUNGALOWS 

op de Veluwe - Epe (Gelderland)
Beschrijving
Regi o :  Gelderland/Veluwe 
Aantal pers. :  4-6 personen 
Type :  Boerderij-bungalow 
Ligging :  op 1100 m2 eigen bosperceel
  in een recreatiepark 
Aantal slaapk. : 3 slaapkamers 

Ligging 
Te huur op het fraaie, rustig gelegen 
bungalowpark Rabbit-Hi ll-Epe in het 
bos- en heiderijke Epe / Nunspeet, 
met zijn vele wandel- en fi etspaden.

Voor informatie zie onze site:
www.rabbithi llepe.nl 
Hier kunt u ook de andere huizen
bekijken die worden verhuurd.

Mogelijkheid voor reserveren 7 dagen
per week (ook na 18.00 uur).
Fa. Logtenberg Beheer: 0578-688008 of 06-39668162.
Ook kan men via de site reserveren of via w.logtenberg@outlook.com

VRAAG NAAR DE SPECIALE
VROEGBOEK KORTING!

Vraagprijs: 335.000 k.k.

Royaal, uitstekend onderhouden 4-kamer hoek-
appartement (125 m2) op de 4e woonlaag van het 
nieuwbouwproject aan de Fuchsiastraat. Bij het ap-
partement is een garage in de parkeerkelder en een 
losse parkeerplaats buiten. Het appartementencom-
plex is voorzien van een lift en is door de omlegging 
van de Provinciale weg N201, gelegen in een bijzon-
der rustig gedeelte van de gemeente. De winkels van 
Aalsmeer (Ophelialaan en Zijdstraat) zijn op loop-/
fi etsafstand.

Geschikt voor alle leeftijden. Indien nodig kunnen 
met zorgcentrum ‘t Kloosterhof afspraken worden 
gemaakt voor aanvullende hulp. 

Het bouwjaar is 2005 en de staat van onderhoud is uit-
stekend. Niet klussen, gelijk wonen!
Zie ook: www.funda.nl (pag. 6)

Oplevering: In overleg
Informatie:  Mantel ERA Makelaars, tel. 0297-327145 

TE KOOP

Fuchsiastraat 19 AALSMEER

Gevraagd:
Hout snippers 1 kuub. 
Tel. 06-81333657
Gevraagd:
Medailles en vaantjes van toer-
tochten op de schaats. Tevens 
ijs- en stempelkaarten. Ook 
bijzondere schaatsen. 
Tel. 0346-241819

Te koop:
Jaren 60 nachtkastjes 2 stuks, 
vraagprijs €25,-. 
Tel. 0297-568950
Te koop:
Klein model toogkastje, frans 
eiken, 1.85 cm hoog,1.45 cm 
breed.  €100,-. 
Tel. 0297-568950

Gevraagd:
Verzamelaar biedt goede prijs 
voor oude ansichtkaarten en 
foto’s van voor 1960.
Tel. 06-15451873
Gevraagd:
Hoge prijs voor uw antieke 
stoommachine . 
Tel. 06-22885528

Gevraagd:
Wie wil mij helpen m.b.v.  een 
metaaldetector een metalen 
dop in hoog gras terug te 
vinden. 
Tel. 06-55798831
Gevraagd:
Oud ansichtkaarten van neder-
land. 
Tel. 0297-560920
Te koop:
Spartamet snorfiets met 
kenteken €175,-. 
Tel. 0297- 281869
Te koop:
Ladenblokje kl. beuken €10,-. 
Mooie bureau stoelen, zwart, 
verstelbaar €15,-. 
Tel. 06-11424144

Te koop:
Kruiwagen met luchtband, 
matedor €20,-.
Tel. 06- 55114427
Te koop:
Antieke glazen kaasstolp €30,-. 
Secca pers. weegschaal €25,-. 
Haardstel in de vorm van ridder 
€25,-. Koperen Blokkenbak 
€25,-. 
Tel. 0297-241360
Te koop:
Gratis op halen: 2 meisjes-
fietsen, wielmt. 20”, voor 7/8 jr. 
beiden nog prima. 
Tel. 0297- 241881
Te koop:
Herenfiets, merk Locomotief, 
€50,-. Tel. 06-23211138

waterscouting groepen aalsmeer

scouting is helemaal van deze tijd. Jongens en meisjes leren 
in teamverband hun eigen verantwoordelijkheden kennen. 
De wiol & willem Barendszgroep is een waterscoutinggroep. 
Ze hebben elf zeilboten, zes optimistjes en een sleper. 
ook heeft deze groep een eigen eiland in de westeinderplassen.

Kom BiJ De wiol & willem BarenDsZ.

BeVers
Speltak voor jongens en meisjes van 5 
t/m 6 jr. Elke zaterdag van 10.45-12.30 
uur maken ze pret en doen ze allerlei 
leuke dingen. 

DolFiJnen
Speltak voor meisjes van 7 t/m 10 jr. 
De opkomst wordt gehouden 
op zaterdag van 10.30-12.30 uur. 
De dolfijnen spelen een spel op 
dolfijneneiland en komen allerlei 
verschillende figuren tegen. 
Verderdoen ze knutselen, koken/
bakken, spelletjes en met mooi weer 
zeilen met de optimistjes. 

welpen
Speltak voor jongens van 7 t/m10 jr. 
Er zijn drie groepen: woensdag van 
18.30-20.00 uur, vrijdag van 18.30-
20.00 uur, zaterdag van 13.00-14.45 
uur. Er wordt van alles gedaan zoals: 
vuurtje maken, broodjes bakken, leren 
knopen, spelletjes en met mooi weer 
roeien en zeilen met de optimistjes. 

ZeeVerKenners
Speltak voor jongens van 11 t/m 15 jr. 
De opkomst wordt gehouden 
op zaterdag van 13.00-17.30 uur 
(zomer) / 15.30-17.30 uur (winter). 
Ze hebben zeilboten waarmee ze in de 
zomermaanden met de leiding gaan 
zeilen. ‘s Winters worden erallerlei 
andere leuke dingen gedaan. 

giDsen
Speltak voor meiden van 11 t/m 15 jr. 
De opkomst wordt gehouden 
op zaterdag van 13.00-17.30 uur 
(zomer) / 13.00-15.00 uur (winter). 
Ze hebben zeilboten waarmee ze in de 
zomermaanden met de leiding gaan 
zeilen. ‘s Winters worden erallerlei 
andere leuke dingen gedaan. 

wilDe Vaart
Speltak voor jongens en meiden 
van 16 t/m 20 jr. De opkomst wordt 
gehouden op zaterdag van 
15.30-17.30 uur. Zij maken zelf het 
programma, maar er is nog wel 
begeleiding. 

Kijk voor meer info op www.scoutingwwb.nl of bel 06-28114804.

Wil je lid worden van een speltak, dan krijg je als kennismaking twee weken de 
tijd om te kijken (gratis) of je het echt leuk vindt. Kom dan maar eens langs. De 
opkomsten vinden plaats aan het einde van de Oude Spoordijk te Aalsmeer. 

leiDing worDen?
Onze vereniging kan niet 
bestaan zonder vrijwilligers en 
zoekt daarom mensen vanaf 
17 jaar die het leuk vinden om 
met de kinderen een geweldige
opkomst te laten beleven.

Te koop:
Gusta pizza oven voor 5 pers. 
nw. in doos, €40,-.   
Tel. 0297- 281793
Te koop:
Yamaha e. piano, osr 3401 
stand. €175,-. Gitaar Brook 
€75,-.  Tel. 06- 87445887

Aangeboden:
Sphinx duoblok met wastafel, 
kleur Sahara beige, gratis. 
Tel. 0297- 284498
Te koop:
Fietsendrager v. op trekhaak, 
voor 2 fietsen €25,-.   
Tel. 0297- 287715     

Te koop:
2 Zitplaatsen voor de Toppers, 
zondag 24 mei, €100,-. 
Tel. 06- 14709532
Aangeboden:
Sphinx duoblok + wastafel, 
kleur sahara beige, gratis. 
Tel. 0297- 284498
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Gratis frites voor inwoners
Foodmaster King Lao viert feest
Aalsmeer - Zaterdag 16 mei viert 
Foodmaster King Lao feest. Dan be-
staat de cafetaria aan de Ophelia-
laan 139 één jaar. En bij een feest 
hoort trakteren. Alle inwoners van 
Aalsmeer zijn welkom om te ge-
nieten van de spectaculaire acties 

van Foodmaster King Lao. Er is 
een proeverij waar alle gasten ken-
nis kunnen maken met de heerlij-
ke huisgemaakte saté van King Lao. 
En tussen 12.00 en 15.00 uur deelt 
de cafetaria gratis frites uit aan el-
ke klant. Dat is lekker meegenomen! 

Directiewissel Florist Holland 
Aalsmeer - Vrijdag 8 mei heeft de 
directie Royal Hilverda Group be-
kend gemaakt dat de heer Jan Eve-
leens na bijna veertig jaar Florist 
Holland te hebben gediend, zijn 
functie als managing director van 
Florist Holland B.V. per 1 juni 2015 
wegens pensionering zal neerleg-
gen. De heer Eveleens blijft zich in-
zetten als directielid van de Royal 
Hilverda Group en als commissaris 
van Florist Holland. 

Onder leiding van Jan Eveleens is 
Florist Holland uitgegroeid van een 
gerberakwekerij tot een innovatief 
en internationaal veredelingsbedrijf, 
met de joint venture KF Bioplants 
als vermeerderingslaboratorium in 
India en met een verkoopkantoor in 
Noord-Amerika. “Florist Holland is 
goed voorbereid om verder te groei-
en in de toekomst. We zijn de heer 
Eveleens zeer erkentelijk voor zijn 
enorme bijdrage, voor zijn visie en 
leiderschapskwaliteiten en voor zijn 
streven naar perfectie”, zegt Jan Hil-
verda, directeur van de Royal Hilver-

da Group. “Alle lof en dankbaarheid 
voor Jan’s jarenlange toewijding 
aan Florist Holland’s missie.” 

Klaar voor de toekomst
De directie van de Royal Hilverda 
Group heeft commercial director 
Melchior Moen gekozen als opvol-
ger van Jan Eveleens als managing 
director van Florist Holland. Melchi-
or Moen is reeds 14 jaar actief bin-
nen Florist Holland. Samen met het 
recent opgezette managementteam, 
zal de heer Moen verantwoorde-
lijk zijn voor het aansturen van Flo-
rist Holland gedurende de volgende 
fase van innovatie en groei. Florist 
Holland is de specialist in veredeling 
en vermeerdering van Gerbera’s. 
Het assortiment omvat snijbloemen, 
indoor- en outdoor potplanten, tuin-
planten en patioplanten. Vanuit Ne-
derland en India levert Florist Hol-
land zaden en jong plantmateriaal 
aan klanten over de hele wereld, on-
dersteund door een wereldwijd net-
werk van teeltadviseurs en verkoop- 
en distributiepartners.

Jan Eveleens. Melchior Moen.

Nieuw: Vier sterren hotel 
in Aalsmeer voor katten!
Aalsmeer - Begin juli wordt er in 
Aalsmeer in nieuw hotel voor katten 
geopend. Kattenhotel Tante Betje 
zou naar menselijke maatstaven be-
slist in aanmerking komen voor een 
behoorlijk aantal begeerde sterren. 
Aan alles is gedacht om de logeer-
partij zo aangenaam mogelijk te 
maken. Bedenkers Wim en Marlies 
werken samen met vrienden en fa-
milie hard om eind juni hun gasten 
te kunnen ontvangen. Hen wacht 
een comfortabele goed geïsoleer-
de ruimte, prettig van temperatuur, 
die gedeeld wordt met medegasten. 

Er is een privé kattenbak, maaltijden 
die op tijd worden geserveerd en in 
alle rust kunnen worden genuttigd. 
Tenslotte is een kat op zijn privacy 
gesteld. Naast de ontvangstruimte, 
waar de katten nog even geknuffeld 
kunnen worden voor de logeerpartij 
begint, zijn er een aantal kleine ka-
mers van 3.5 bij 2 meter en twee ka-
mers van 8 bij 4 meter. De gasten 
kunnen ook op onderzoek uit want 
een overdekt buitenverblijf en zol-
ders die via een uitdagende klim-
partij kunnen worden bereikt zor-
gen er voor dat geen kat zich hoeft 

te vervelen. Wie al op leeftijd is en 
meer de rust verkiest? Geen pro-
bleem ook aan hen is gedacht. De 
logeerkamers stralen allen een sfeer 
uit waaraan de kat behoefte heeft, 
daglicht en warmte,. Want katten 
hebben zo hun voorkeur voor rust, 
warmte, licht en reinheid. Weet het 
echtpaar Wim en Marlies. Langs de 
lambrisering is tapijt aangebracht 
waaraan heerlijk de nagels kunnen 
worden gescherpt. 

“Zodra katten in een vreemde om-
geving komen bestaat er geen ei-
gen territorium en dat betekent dat 
iedereen elkaar respecteert en ac-
cepteert. Voordat wij dit avontuur 
zijn aangegaan, hebben wij heel 
wat kattenopvang locaties bekeken 
en wat dan opvalt is de rust. Katten 
houden van rust. Natuurlijk krijgen 
zij bij ons ook voldoende persoonlijk 
aandacht, daar nemen wij gewoon 
de tijd voor.”

Tante Betje
“Veel mensen vragen ons hoe wij 
aan de naam Tante Betje zijn ge-
komen. Wel dat komt zo: In 2003 
zijn wij op de Machineweg 201 ko-
men wonen. Wij hebben zelf de vo-
rige bewoonster helaas niet gekend, 
maar in de hele buurt stond zij be-
kend als tante Betje. Achter het 
huis was een goed verzorgde tuin 
en stond een kas. Marlies had toen 
als hobby zelf wijn maken. ‘Met wis-
selend succes hoor’, is het lachen-
de commentaar. Op onze zoektocht 
naar geschikte druiven, kwamen wij 

tot de ontdekking dat er door ver-
edeling steeds betere soorten ta-
feldruiven werden gekweekt voor 
het Hollandse klimaat. Zo langza-
merhand veranderde onze hobby in 
een bedrijf en daar zochten wij een 
naam voor. Wij dachten meteen aan 
Tante Betje. Wij hebben haar zoon 
Siem Kooij gevraagd of hij dat goed 
vond. De familie vond het prachtig 
dat wij haar naam op deze manier in 
ere houden. Tante Betje had groene 
vingers, dus dat sluit mooi aan bij 
ons project. Inmiddels kweken wij 
een aantal soorten mooie tafeldrui-
ven.” Drie jaar geleden is het idee 
ontstaan om een kattenhotel te be-
ginnen. “Wij brachten onze kat al-
tijd weg naar een vertrouwd adres 
waarna wij zelf met een gerust hart 
weg konden. Maar dat hield op en 
wij hadden een probleem. 

Je laat zo’n beest ook niet zomaar 
ergens achter. Ik heb altijd in de 
bloemen gezeten, op de veiling ge-
werkt en toen dat allemaal minder 
werd kwam er ruimte om het plan 
een kattenhotel verder uit te gaan 
werken. Soms heb je gewoon een 
stok achter de deur nodig. Onze 
wens hebben wij kunnen realiseren 
en ik heb nu de tijd om mij fulltime 
in te zetten voor het kattenhotel 
Tante Betje. Natuurlijk helpt Marlies 
net zo hard mee. Het is een nieu-
we uitdaging die wij met veel ver-
trouwen en enthousiasme samen 
aan gaan.” Kijk voor meer informa-
tie op de website www.kattenhotel-
tantebetje.nl.

Huis-aan-huis inzameling 
Voedselbank in Hornmeer
Aalsmeer - Het aantal klanten van 
de Voedselbank stabiliseert de laatste 
maanden op het hoge aantal van on-
geveer 55 à 60 gezinnen. Dat is veel 
meer dan een jaar geleden en dit be-
tekent dat er ook steeds meer voed-
sel nodig is. Naast de traditionele in-
zamelingsacties bij supermarkten wil 
de Voedselbank daarom ook andere 
manieren uitproberen om aan voedsel 
te komen. Deze week wordt een huis-
aan-huis inzameling gestart in de 
Hornmeer. Op donderdag 14 mei wor-

den er tasjes met een brief bezorgd 
bij alle woningen in de Hornmeer. Het 
verzoek is om in die tas voedsel voor 
de voedselbank te stoppen. Dat kan 
uit keukenkastjes komen (waarbij ge-
vraagd wordt om op de houdbaar-
heidsdatum te letten) of door een ex-
tra boodschap te doen. Op vrijdag 22 
mei kan men de tasjes aan de buiten-
deur hangen en worden ze weer op-
gehaald. De voedselbank is benieuwd 
naar het resultaat van deze nieuwe 
actie.

RTVA over Fairtrade Gemeente 
Aalsmeer - Woensdagmor-
gen 6 mei is RTV Amstelveen in 
Aalsmeer geweest om opname te 
maken met Betty Kooij, vertegen-
woordiger van de FairTrade Werk-
groep Aalsmeer. Zij vertelde wat 
de bedoeling is van FairTrade Ge-
meente worden en wat de voor-
waarden zijn. 
Ze legde uit dat er hard gewerkt 
wordt en nog zal worden om de 
titel te bereiken in 2015 of 2016. 
De boeren en producenten van de 
artikelen ontvangen een ‘eerlijke 
prijs’ voor hun koffie, thee, cacao, 
bananen, noten, bloemen en nog 
veel meer producten. 

Zo kunnen ze hun gezin en hun 
dorp beter onderhouden, de kin-
deren kunnen naar school en hun 
producten kunnen nog meer ver-

beterd en uitgebreid worden. Te-
vens werd een gesprek gevoerd 
met Jolande Amorison van de 
Doopsgezinde Gemeente, de Fair-
Trade-kerk in Aalsmeer. 

Aan haar werd gevraagd wat een 
FairTrade-kerk zoal gedaan heeft 
en doet. Het gesprek is dezelfde 
avond 6 mei uitgezonden. Het was 
een leuke ervaring voor Betty en 
Jolande en RTV Amstelveen.
De redactie zegde toe om nog 
eens terug te komen om nog meer 
opnamen te maken van de activi-
teiten rond de FairTrade Gemeen-
te in Aalsmeer. Uitzending terug-
zien kan op: www.rtvamstelveen/
nl. Meer weten over FairTrade ge-
meente Aalsmeer? 
Kijk dan op: www.fairtradege-
meenten.nl.

Buurtlink zoekt beste 
buur van Noord-Holland 
Amstelland - Stichting Buurtlink 
gaat dit jaar voor de zevende keer 
op zoek naar de Beste Buur van 
Noord-Holland. Buurtbewoners die 
zich op een bijzondere manier heb-
ben ingezet voor hun wijk worden 
op deze manier in het zonnetje ge-
zet. Iedereen kan van 4 tot en met 
31 mei zijn of haar favoriete buur 
nomineren via de website www.
buurtlink.nl/bestebuur2015. 

Een vakjury maakt op donderdag 
25 juni de winnaar bekend. De 
Beste Buur van Nederland wordt 
feestelijk gehuldigd in zijn of haar 
woonplaats en wint behalve de titel 
ook een compleet verzorgde buurt-
barbecue voor 50 personen en een 
energiezuinig en veilig huis met 
een nieuwe ketel, slimme thermos-
taat, isolatie en huisbeveiligingssy-
steem ter waarde van 5.000 euro. 

Lunchen met het Koningspaar
Seine de Ruiter uit Drenthe is de 
trotse winnaar van de vorige edi-
tie van de Beste Buur Verkiezing. 
Hij werd in het buurthuis van zijn 
woonplaats Nieuw Moscou ge-
huldigd door burgemeester Karel 
Loohuis. Seine heeft na zijn uitver-
kiezing veel reacties gekregen. “Ik 
ben heel blij dat ik dit heb mogen 
meemaken”, vertelt hij. “Er is veel 
op me afgekomen. 
De telefoon stond roodgloeiend. Ik 
ben zelfs door het koningspaar uit-
genodigd voor de jaarlijkse Uitblin-
kerslunch op paleis Noordeinde. 
Ik zat tijdens de lunch even naast 
Koningin Maxima. Het was mach-
tig mooi!” 

Vakjury
De nominatieronde loopt van 4 tot 
en met 31 mei. Op maandag 1 ju-
ni worden de twaalf provinciewi-
naars bekend gemaakt. Zij gaan 
de strijd met elkaar aan en moe-
ten zoveel mogelijk stemmen zien 
te verzamelen. Een vakjury kiest 
uit de zes provinciewinnaars met 
de meeste stemmen de uiteindelij-
ke winnaar. De vakjury bestaat dit 
jaar uit Piet Paulusma (weerman 
SBS en ambassadeur Stichting 
Buurtlink), Pernille La Lau (presen-
tatrice RTL Koffietijd), Michiel de 
Zeeuw (televisiepresentator), Le-
onie ter Braak (presentatrice Van-
daag De Dag van WNL) en Rene 
van den Brand Horninge (monteur 
Feenstra). Stichting Buurtlink heeft 
in 2006 het online platform Buurt-
link.nl ontwikkeld om het buurtge-
voel in Nederland te versterken. 
Op het platform kunnen Nederlan-
ders door hun postcode in te vul-
len, kennismaken met mensen in 
hun buurt en leuke en relevante 
informatie over hun buurt met el-
kaar delen. 

Ook kunnen buurtgenoten via het 
platform inspiratie opdoen voor ac-
tiviteiten in hun buurt. De stichting 
hoopt hiermee de leefbaarheid in 
Nederlandse buurten te verbeteren 
en dat mensen zich nog meer thuis 
zullen voelen in hun woonomge-
ving. Buurtlink.nl is voor en van ie-
dere buurt in Nederland, en heeft 
sinds de oprichting al 300.000 le-
den. Meer informatie over Buurt-
link is te vinden op www.buurtlink.
nl. e)

Aanvragen tot maximaal 2.500 euro

Oranje Fonds zoekt groene 
buurtprojecten
Amstelland - In steeds meer buur-
ten organiseren mensen samen van 
alles rondom het groen in hun eigen 
omgeving. Groene buurtinitiatieven 
laten dan ook vele mooie resultaten 
zien op sociaal gebied. Er vindt ont-
moeting plaats, mensen komen uit 
een isolement, ze voelen zich fysiek 
en psychisch beter en krijgen meer 
en beter contact met buurtgenoten. 
Reden voor het Oranje Fonds om 
extra budget beschikbaar te stel-
len voor deze groene buurtinitiatie-
ven. Voor nieuwe en bestaande ini-
tiatieven met een sociaal doel kan 
tot en met 1 juli 2015 een bijdrage 
worden aangevraagd van maximaal 
2.500 euro via www.oranjefonds.nl/
groenverbindt. 
Groen in je eigen buurt is een sterk 
middel om mensen samen te bren-
gen en te betrekken bij elkaar en de 
eigen omgeving. Om voor een finan-
ciële bijdrage in aanmerking te ko-
men moeten de groene buurtinitia-
tieven dan ook nadrukkelijk een so-
ciaal doel hebben. Dat kan met een 
nieuw project, maar ook met uitbrei-
ding van iets dat al bestaat. Daar-
bij is het belangrijk dat er aantoon-
baar behoefte en draagvlak is voor 
het project en er een duidelijk plan 
is waardoor verschillende groepen 

mensen regelmatig bij elkaar ko-
men voor activiteiten. Ronald van 
der Giessen, directeur van het Oran-
je Fonds, legt verder uit: “Groene 
buurtprojecten zijn er in alle soorten 
en maten. De meest bekende is mis-
schien wel de buurtmoestuin, waar 
iedereen in de buurt aan bijdraagt, 
in wiedt, snoeit, zaagt en oogst. Ook 
het organiseren van wekelijkse ge-
zamenlijke maaltijden voor oude-
ren met producten uit eigen buurt-
moestuin is een idee. Of misschien 
organiseert u met uw eigen buurt 
wel maandelijkse activiteiten rond-
om een historische perenbomen-
rij in de straat. Het is niet alleen de 
natuur die groeit en bloeit. Bij groe-
ne sociale initiatieven zijn het vaak 
de mensen die opbloeien. We ho-
pen dan ook op veel aanvragen uit 
alle buurten in het land!” Het Oran-
je Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 
sociale initiatieven in Nederland 
en het Caribische deel van het Ko-
ninkrijk met 27,4 miljoen. Met geld, 
kennis, contacten en campagnes 
brengt het Fonds mensen samen en 
zorgt het voor meer betrokkenheid 
in ons Koninkrijk. Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zijn 
sinds de oprichting het bescherm-
paar van het Oranje Fonds. 

Doe mee aan expositie 
Amazing Amateurs
Aalsmeer - Na het succes van de 
vorige tentoonstellingen in 2012, 
2013 en 2014 wordt ook dit jaar een 
expositie voor amateurs georgani-
seerd, die in hun vrije tijd schilderen, 
boetseren of fotograferen. Stichting 
Kunst en Cultuur Aalsmeer biedt 
hen de kans hun werk in een pro-
fessionele omgeving te presente-
ren aan een breed publiek. Er kun-
nen per persoon vier werken wor-
den ingebracht, de deelnamekosten 

zijn 10 euro per ingebracht werk. Er 
is geen ballotage of thema. Het in-
schrijvingsformulier is te downloa-
den via de website van KCA of af 
te halen bij het Oude Raadhuis tij-
dens de openingsuren van de ex-
positieruimte in de Dorpsstraat ie-
dere donderdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. Inleveren 
voor 1 juni. De expositie is te zien 
van donderdag 25 juni tot en met 
zondag 16 augustus.

Expositie jarige Fotogroep 
in Historische Tuin
Aalsmeer - De fotogroep Aalsmeer 
bestaat 55 jaar. In dit jubileumjaar 
kregen de leden een speciale op-
dracht, met als thema ‘Aalsmeer’. De 
resultaten hiervan brengen alle le-
den in samenwerking met de Histo-
rische Tuin Aalsmeer in beeld voor 
het publiek. 
De expositie is te zien in de centra-
le hal van het tuinbouwmuseum, in-
gang Praamplein. Inwoners worden 
uitgenodigd een kijkje te komen ne-
men. Kijk voor meer informatie op: 
www.fotogroepaalsmeer.nl of stuur 
een e-mail naar: info@fotogroe-
paalsmeer.nl.

Lekkerste Snack van Nederland
De snack topper van Foodmaster 
King Lao is de loempia. Deze is ver-
kozen tot Lekkerste Snack tijdens 
de verkiezing ‘Lekkerste snack me-
nu van Nederland’. 
De loempia van King Lao heeft de 
prijs gewonnen omdat het een lek-
kere snack is met aandacht voor 
ambachtelijke bereiding met ver-
se ingrediënten. De loempia bevat 
verse groenten zoals taugé, wortel, 
kool, prei en bamboe. De kipfilet die 
King Lao gebruikt voor het recept is 
100% Hollandse kipfilet. 
De geheime King Lao kruiden ge-
ven de loempia een bijzonder lekke-
re smaak. De klanten van King Lao 
komen graag omdat het eten wat ze 
bij hem kunnen afhalen of aan tafel 
kunnen opeten, ambachtelijk lek-
ker is. Op de menukaart staan veel 
producten die nog op ambachtelij-
ke wijze zelf worden gemaakt. De 
kipsaté van King Lao wordt bijvoor-

beeld met speciale kruiden gema-
rineerd en gebakken op de bak-
plaat. Dat maakt de kipsaté niet al-
leen lekker, maar ook gezonder dan 
wanneer het in de frituur wordt ge-
bakken. 

Afhalen en blijv en eten
Bij de cafetaria aan de Ophelia-
laan kunnen gasten naast afhalen 
ook in het zitgedeelte lekker blijven 
eten. Steeds meer klanten komen 
op een doordeweekse avond bij 
King Lao met het gezin lekker, ge-
makkelijk en snel een maaltijd nut-
tigen. Het menu is ook zeer gevari-
eerd en voor elk wat wils. Of je nu 
een maaltijd wilt met vlees, kip of 
vegetarisch, of met frites of nasi, het 
is allemaal mogelijk bij Foodmas-
ter King Lao. Een favoriet op dit mo-
ment zijn de fritesspecialiteiten. Ge-
rechten met mooie namen als Boe-
renfrites, Spaanse frites of de Frites 
Waterfiets vallen in de smaak bij de 
inwoners van Aalsmeer.

Bezorgen voor bedrijven
Veel bedrijven in Aalsmeer bestellen 
bij Foodmaster King Lao hun lunch 
of overwerkmaaltijden. Deze kun-
nen online worden bestelt via de 
website van King Lao en worden op 
het gewenste tijdstip bezorgd. 
De vers belegde broodjes en war-
me maaltijden van King Lao worden 
zeer gewaardeerd door de mede-
werkers van bedrijven in Aalsmeer 
en omgeving. De favoriet bij bedrij-
ven is op dit moment het broodje 
‘vlam in de pan’. Een vers afgebak-
ken broodje met 100% kipfilet, lek-
ker gemarineerd, met een pikan-
te saus. 
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Livestream van huldigingswedstrijd
Super zaterdag bij VZOD
Kudelstaart - Afgelopen weekend 
is het eerste van VZOD/FIQAS sa-
men met de A1 kampioen gewor-
den. Het tweede team heeft promo-
tie zeker gesteld én kan nog kam-
pioen worden. Aanstaande zater-
dag 16 mei kunnen de E1 en B1 
kampioen worden. De korfbalver-
eniging nodigen iedereen uit om 
de verschillende teams aan te ko-
men moedigen, het wordt een dag 
om niet te missen bij VZOD aan de 
Wim Kandreef! De huldigingswed-
strijd van VZOD 1 is live te bekijken 
op de computer, laptop, tablet en 
telefoon via de livestream op www.

vzod.nl/livestream en live te beluis-
teren via Radio Aalsmeer, maar na-
tuurlijk wordt gerekend op zoveel 
mogelijk publiek aan de lijn! Om 
11.00 uur beginnen de kampioens-
wedstrijden voor de E1 en de B1, om 
12.30 uur gaat VZOD 3 de strijd om 
promotie aan, om 14.00 uur speelt 
VZOD 2 om het kampioenschap, om 
15.30 uur start de huldigingswed-
strijd voor VZOD 1 en om 17.00 uur 
gaat de A1 het veld op voor de hul-
digingswedstrijd. Om 19.00 uur be-
gint tot slot het kampioensfeest op 
deze voor de korfbalvereniging su-
per zaterdag!

Voetbal zondag
Degradatie RKDES na 
gelijk spel tegen KDO
Kudelstaart - RKDES is na de 0-0 
tegen buurtclub KDO gedegradeerd 
naar de vierde klasse, een domper 
van jewelste deze zondagmiddag. 
Gewonnen moest er worden om 
niet rechtstreeks te degraderen, ter-
wijl KDO 1 puntje moest halen om 
de derde periode te pakken, er van 
uitgaande dat de laatste tijd goed 
in vorm zijnde Schoten zou winnen. 
Dat laatste gebeurde, Schoten won 
en dat KDO pakte het ene puntje. 
RKDES is nu rechtstreeks gedegra-
deerd. Degraderen doe je natuurlijk 
niet in de laatste wedstrijd, daar doe 

je een heel seizoen over en als je het 
hele seizoen bekijkt is de afspiege-
ling op de lijst meestal wel de juiste, 
zo ook deze. Natuurlijk het had ook 
nacompetitie kunnen zijn, maar RK-
DES heeft het hele jaar in de onder-
ste regionen gestaan. Op nu naar de 
vierde klasse voor een nieuwe start 
met jongens die echt met hart en 
ziel voor de club willen strijden. Ep-
po Buskermolen: “Laten we vooral 
zorgen dat de basis, het samen ge-
zellig hebben, voorop komt te staan, 
dan pas kan je als team weer pres-
teren.”

Dartcompetitie in het Dorpshuis 
Marco wint ‘historische’ 
speelavond bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was alweer de één na laatste 
speelavond van het seizoen van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorps-
huis van Kudelstaart. De opkomst 
was onverwachts hoog. Ster-
ker, met 44 deelnemers was het 
de drukst bezochte speelavond 
van het seizoen. In vorige seizoe-
nen lag de piek meestal in janu-
ari (WK darts op televisie). Omdar 
er bingo was in de grote zaal van 
het Dorpshuis stonden de darters 
in het Grand Café. Dit was histo-
rische grond voor de Poel’s Eye. 
Dertien jaar geleden begon de 
Poel’s Eye in deze zaal. Toenter-
tijd heette deze zaal echter geen 
Grand Café en zat er geen bar in. 
Niet alleen de locatie was histo-
risch, ook de darts resultaten wa-
ren dat. In de finale troffen Ge-
rard Bak en Marco Cornelisse el-
kaar. Deze twee darters wonnen 
in het eerste seizoen meermaals 
de finale; Bak zeven keer, Mar-
co vier. Beiden wonnen toenter-
tijd één keer van elkaar in de fi-
nale. Op de afgelopen speelavond 
won Marco, het was zijn dertigste 
speelavond overwinning ooit. Bak 
bleef zodoende op 22 speelavond 
overwinningen staan. Ook op Pe-
ter van de Laarse had de histori-
sche grond een heilzame werking. 
In het eerste seizoen ontpopte hij 
zich als uitgooi specialist, hij had 
toen vier keer de hoogste uitgooi 
van de avond. Ook was hij de eer-
ste darter die de hoogst mogelij-
ke uitgooi (170) wist te gooien (in 
het tweede seizoen). Op de afge-
lopen speelavond gooide hij knap 
157 uit. Deze eer moest hij ove-
rigens wel delen met Danny de 
Hartog, die dit kunstje ook wist te 
flikken. Ook al historisch was de 
kampioen. Door de halve finale 
te bereiken behaalde Danny Zorn 
zoveel punten dat hij onbereikbaar 
werd voor de rest. Hiermee werd 
hij voor de vijfde keer kampioen. 
Een uitstekende prestatie. Op het 
tweede niveau waren geen histori-
sche feiten te vermelden, maar wel 
een zeer spannende finale. Robert 
Cools won van Ilona van Emden. 
Ook op het derde niveau bereik-

te een dame zeer knap de fina-
le. Henny Taal was zeer goed be-
zig, maar moest in de finale haar 
meerdere erkennen in Sander Mo-
lenaar. Op het vierde niveau vond 
een finale plaats die op een hoger 
niveau niet misstaan had. Top Tien 
spelers Martin Bax en Gilbert van 
Eik gingen onderling de strijd aan 
waarbij Martin uiteindelijk wist 
te winnen. Na al dit darters ge-
weld bestudeerden de Top Tien 
de consequenties van de behaal-
de resultaten op deze één na laat-
ste speelavond. Danny bleek dus 
de terechte kampioen, maar daar-
onder zijn nog vele mutaties mo-
gelijk. De darters krijgen daartoe 
nog één kans. Het beloofd dus een 
spannende en gezellige (prijsuit-
reiking met hapjes) speelavond te 
worden. Ook voor degene die geen 
zicht meer heeft op de Top Tien. Er 
zijn natuurlijk weer gewoon (vier) 
nieuwe rondes, (vier) nieuwe kan-
sen voor iedereen, welk niveau 
dan ook. Meer informatie over de 
dartsclub is te lezen op de website 
www.poelseye.nl. De volgende en 
laatste speelavond van de Poel’s 
Eye is volgende week, vrijdag 22 
mei. De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost vier euro en 
de minimum leeftijd is 15 jaar. De 
Poel’s Eye heeft een open deuren 
beleid, lidmaatschap of van te vo-
ren opgeven is niet nodig, iede-
re dartliefhebber is van harte wel-
kom in het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg.

Korfballers ook op veld oppermachtig

VZOD dubbel kampioen! 
Kudelstaart - Dit weekend reisden 
VZOD/FIQAS en al haar supporters af 
naar de open velden van korfbalclub 
De Corvers in Hilversum. Het gras lag 
er weer netjes bij, en hoewel de zon 
zich achter de regenachtige wolken 
verschuilde, kon het vlaggenschip van 
VZOD zich opmaken voor een span-
nende wedstrijd in de race voor het 
kampioenschap. Niemand kon echter 
voorspellen dat de champagne al rij-
kelijk zou gaan vloeien na de (verras-
sende) korfbaluitslagen van dit week-
end. Om 15.30 uur floot de scheids-
rechter in voor het begin van de wed-
strijd. Gezien de stand van de com-
petitie was koploper VZOD licht favo-
riet ten opzichte van middenmoter De 
Corvers, maar zolang la pelota esta re-
donda (de bal is rond op z’n Cruijffi-
aans), moet men altijd waken voor on-
derschatting. De eerste zeven minuten 
van de wedstrijd verliepen moeizaam 
voor beide teams. 
De bal viel er aan beide kanten niet 
in en er was tevens sprake van veel 
balverlies. Na de openingsfase bleek 
VZOD/FIQAS echter oppermachtig. Al 
snel bouwden de Kudelstaartse korf-
ballers een flinke voorsprong op, waar-
na trainer Frits Visser bij het verstrij-
ken van de eerste helft met een ge-
rust hart de kleedkamers kon opzoe-
ken: 3-9. Bij aanvang van de twee-
de helft moesten de paraplu’s tevoor-
schijn getoverd worden, maar ook met 
een beetje miezerregen stond de zijlijn 
volgepakt met voornamelijk suppor-
ters van VZOD. De tweede helft was 
niet bijster indrukwekkend. Hoewel De 
Corvers iets vaker de bal in het mand-
je legden dan in de eerste helft, lag de 
regie wederom bij VZOD dat veel kan-
sen creëerde en ook scoorde. De paal 
denderde nog een aantal keren om als 
iemand weer eens wat te fel het du-
el aanging, maar voor de rest gebeur-

de er weinig. VZOD/FIQAS deed wat 
het moest doen en won de wedstrijd 
vrij eenvoudig met 8-16. Het doelpunt 
van de dag kwam op naam te staan 
van Eric Spaargaren, die na het eind-
signaal de bal vanaf de middenlijn een 
flinke slinger meegaf: goal! Ook al had 
de scheidsrechter allang afgefloten, 
de treffer telt het team gewoon lekker 
mee. Na de wedstrijd kwam de focus te 
liggen op de kampioenswedstrijd van 
volgende week, tegen DTS. Het bleek 
echter al snel dat die focus helemaal 
niet meer nodig zou zijn. Concurrent 
ZKC ’31 had namelijk met 12-10 ver-
loren van Huizen, waardoor het kampi-
oenschap (en dus ook de dubbel) offi-
cieel een feit is voor VZOD/FIQAS. Ook 
het tweede achttal van VZOD kreeg, na 
winst (5-14) op De Corvers 3, te horen 
dat ze gepromoveerd zijn. De selectie 
heeft het kampioenschap en de pro-
motie diezelfde dag gevierd. Het team 
bracht spontaan nog 190 euro op voor 
de Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart 
nadat ze daar gehuldigd werden.

Super zaterdag
Komende zaterdag 16 mei wordt het 
feestje na de wedstrijden tegen DTS en 
Rapid nog een keertje goed overge-
daan. Die wedstrijd, tijdens deze voor 
de korfballers super zaterdag, start om 
15.30 uur en zal ook live te bekijken 
zijn via vzod.nl/livestream en is live te 
beluisteren via Radio Aalsmeer! Overi-
gens is eerder naar de velden aan de 
Wim Kandreef komen aanrader. Het 
is namelijk echt super zaterdag voor 
VZOD. Om 11.00 uur spelen de E1 en 
de B1 hun kampioenswedstrijd, om 
12.30 uur strijdt VZOD3 voor promotie 
en om 14.00 uur hoopt VZOD D2 het 
seizoen af te kunnen sluiten met het 
kampioenschap. Na de wedstrijd van 
het eerste team volgt een huldigings-
feest voor alle kampioenen. 

Foto: Aanvoerster Dineke Westerhof legt nummer 16 in de korf.

Te koop: 2e Grote verandering 
langs Burg. Kasteleinweg?
Aalsmeer - Gaat de entree van 
Aalsmeer langs de Burgemees-
ter Kasteleinweg nog een tweede 
verandering krijgen? De oude kas-
sen en het verbrande huis aan de 

Dorpsstraat 107 zijn met de grond 
gelijk gemaakt en een braak per-
ceel wacht nu op een nieuwe ont-
wikkelaar. Op een nieuwe eigenaar 
wacht nu ook de overzijde van de 

provinciale weg. Restaurant ‘Den 
Ouden Dorpshoek’ aan Dorps-
straat 93 is te koop! “Een karakte-
ristiek pand met geschiedenis op 
een prachtige zichtlocatie”, zo is te 

lezen op de site van makelaar Eve-
leens. Karakteristiek is het zeker, 
zowel buiten met de luiken en het 
rieten dak als binnen met een bij-
na nostalgische inrichting met al-
lerlei snuisterijen aan de muren en 
het plafond. Het restaurant met bar 
en toiletruimte op de begane grond 
meet ongeveer 150 vierkante me-
ter. De keuken heeft een opper-
vlakte van ongeveer 30 vierkante 
meter. Boven het restaurant is een 
kleinschalig appartement met zit-, 
slaap en badkamer. Op het terrein 
zelf is voldoende parkeergelegen-
heid. Modernisering van restau-
rant en keuken is noodzakelijk. En 
ook de buitenkant heeft een flin-
ke opknapbeurt nodig, zo is duide-
lijk te zien. Het object uit 1905 (!) 
valt binnen het bestemmingsplan 
Aalsmeer-Dorp uit 2006 en heeft 
als bestemming ‘Horecadoelein-
den’. “Nieuwbouw op deze locatie 
is ook mogelijk“, zo staat eveneens 
op de website van de makelaar. 
Het zou toch niet?! Het betreft na-
tuurlijk een prachtige locatie en op 
585 vierkante meter kan een aar-
dig pand gebouwd worden. Hope-
lijk houdt de nieuwe eigenaar van 
nostalgie en herstelt dit monument 
waardige pand in ere! Al gegeven 
suggestie: Leuke locatie voor een 
pannenkoekenhuis!

Barbecue op Dag van de 
Verpleging in Aelsmeer
Aalsmeer - Op 12 mei wordt de 
Dag van de Verpleging gevierd. De-
ze datum is overigens niet toevallig 
gekozen, maar de geboortedag van 
Florence Nightingale. Zelf was de-
ze Britse verpleegster een voorbeeld 
van liefde voor de slachtoffers aan 
het front en de grondlegster van de 
moderne verpleegkunde. 
Zij opende in 1856 de eerste school 
voor verpleegsters in Londen. Men-
sen staan lang niet altijd bij stil hoe 
belangrijk het werk van verpleeg-
kundigen en verzorgers eigenlijk 
wel is. Er zijn maar weinig beroe-
pen waar gedrevenheid en bezie-
ling zo nadrukkelijk aanwezig zijn 
als in de ouderenzorg. Ook Zorg-
centrum Aelsmeer schenkt op deze 

dag bijzondere aandacht aan de bij-
drage van de verpleegkundigen en 
verzorgenden aan de gemeenschap 
van Aalsmeer. De medewerkers van 
de keuken van het Zorgcentrum 
hebben een barbecue bereid voor 
alle medewerkers van Zorgcen-
trum Aelsmeer. Het was een gezel-
lig drukte in de tuin van het zorg-
centrum waar medewerkers zich te-
goed deden aan het enorme buf-
fet en het lekkers van de barbecue. 
Sommige medewerkers uit de thuis-
zorg kwamen snel tussen het werk 
door een hapje eten, want ja het 
werk gaat door. Het was een mooie 
avond als dank voor de inzet van al-
le medewerkers van Zorgcentrum 
Aelsmeer. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - 18: Aalsmeer - Komen-
de vrijdag 15 mei is er weer kop-
pelkaarten, aanvang 20.00 uur, zaal 
open om 19.30 uur. Iedereen is van 
harte welkom. En natuurlijk staan 

de koffie en thee staan weer klaar in 
het buurthuis aan de Roerdomplaan 
3. Het koppelkaarten op 8 mei is ge-
wonnen door Frits de Jong en Henk 
Been met 6323 punten, op twee Paul 
en Thea van Aalst met 5677 punten 
en op drie Gerard Pouw en Ubbel 
Blom met 5450 punten. De poedel-
prijs was voor Joop Biesheuvel en 
Theo Schols met 3324 punten.

‘Blues 2’ en ‘CariBueno’ 
op 1e lustrum PlasPop
Aalsmeer - Voor de vijfde keer, 
wordt op zaterdagavond 20 juni Plas-
Pop georganiseerd op de Westein-

derplassen. De voorbereiding van dit 
hooggewaardeerde evenement loopt 
op rolletjes. De artiesten zijn allemaal 

gescreend, de locaties wederom on-
der de loep genomen, de vrijwilligers 
en de vaartuigen geselecteerd. De 
Dippers zijn er in geslaagd om weer 
een zeer gevarieerd aanbod aan mu-
ziek vast te leggen. ‘Blues 2’ is één 
van de totaal zes acts. Blues2 bestaat 
zo’n 3 jaar en is ontstaan doordat een 
gitarist en een mondharmonicaspeler 
elkaar op een feestje tegen kwamen 
en wat met elkaar gingen jammen. 
Wil Straathof met zijn mondharmoni-
ca en accordeon en Guido van den 
Boorn met zijn gitaar komen sinds-
dien bijna wekelijks bij elkaar om lek-
ker muziek te maken. Eigenlijk is het 
nog steeds een soort van jammen 
wat ze doen. Nieuwe nummers uit-
proberen, kijken en vooral goed luis-
teren naar elkaar en daar vervolgens 
op in spelen, dat vinden ze pas mu-
ziek maken. En dan nu op Plaspop! 
Het ideale podium voor muzikanten 
die een beetje anders dan anderen 
zijn. Ze gaan dit keer vooral nummers 
van Ray Bonneville, de Canadese sin-
ger en songwriter die reeds diverse 
keren in de Oude Veiling opgetreden 
heeft, brengen. Maar ze doen deze 

nummers natuurlijk wel op hun eigen 
manier, op de ‘blues2’ manier. Ten-
slotte heten ze niet voor niets Blues2.

Latin muziek
Ook CariBueno gaat op Plaspop 2015 
spelen. CariBueno is een groep en-
thousiaste muzikanten die Latin mu-
ziek brengt op een manier die een 
breed publiek aanspreekt. Tijdens de 
drie sessies op Plaspop zullen ver-
schillende Latin muziekstijlen langs-
komen. Nummers waarvan de titel je 
misschien niet zo veel zegt, maar bij 
de eerste tonen al direct bekend zijn. 
De groep bestaat uit 12 personen, 
trompetten, saxofoons, keyboard, 
basgitaar, percussie, twee wonder-
schone Latina zangeressen en dat al-
les onder leiding van Soeshiel Shar-
ma, die grote bekendheid geniet als 
muzikant en docent in Latin Music.
CariBueno laat zich zien en horen 
op podium 5 in de Schuilhaven Gro-
te Brug. Breng iets Zuid Amerikaans 
mee. De band neemt alle bezoekers 
mee op een tropische reis van Cuba 
naar de Dominicaanse republiek via 
Colombia naar Suriname.
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Aalsmeer - De jaarlijkse gerani-
ummarkt en braderie op de zater-
dag voor Moederdag vond afgelo-
pen 9 mei plaats in het Centrum. 
Op het Raadhuisplein was door 
bedrijven een keur aan vaste (tuin)
planten uitgestald. Al vroeg werd 
gestart met aankopen, want reeds 
rond het middaguur was bijvullen 
van het assortiment noodzakelijk. 
De stands zijn door Groei en Bloei 
beoordeeld op kwaliteit en assorti-
ment. De organisatie wil graag dat 
er aandacht wordt geschonken 
aan de inrichting van de ‘stands’ 
en dat de kopers gegarandeerd 
worden van producten van goe-
de kwaliteit. Ook dit jaar zijn Henk 
en Dirk in hun opzet geslaagd. Het 
assortiment was divers, van goe-

de kwaliteit en de uitstraling van 
de stands was verzorgd. Naast be-
drijven was ook Kika, Kinder Kan-
kervrij, vertegenwoordigd op het 
Raadhuisplein. Kika vrijwilligers 
verkochten beren, fruit, planten en 
boden een dienst aan. Ze brachten 
al het aangekochte goed voor een 
klein bedrag naar auto’s en wo-
ningen. Van deze bezorgmogelijk-
heid is veel gebruik gemaakt. Over 
de braderie lopen met tassen vol 
planten wil tot slot niemand. Ook 
de braderie bood een gevarieerd 
scala aan artikelen. Onder ande-
re werden sieraden, kleding, puz-
zels, schoenen, beeldjes en dvd’s 
te koop aangeboden. De innerlij-
ke mens kon zich laten verwennen 
met friet, hamburgers, poffertjes 

en snoep. De sfeer was prima en 
het aantal bezoekers heel goed. 
Het was zowel in de ochtend als 
in de middag lekker druk. En er is 
door veel bezoekers weer gezellig 
bijgepraat met dorpsgenoten. Her 
en der stonden groepjes heerlijk 
met elkaar te babbelen in het zon-
netje. Want, het zonnetje scheen, 
helaas was de wind een beet-
je een spelbreker en rond vier uur 
liet een regenbuitje de bezoekers 
de winkels inschieten. Voor de 
planten op het plein was de korte 
douche overigens vast lekker. Een 
heel gezellige dag in het Centrum 
en dit zal eenieder die geweest is 
beamen!

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Veel wind, maar gezellig druk op 
geraniummarkt en braderie
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kinder- en jeugdkrant
20 Mei voor voetbalmeiden 
Vriendinnendag bij RKdes 
Kudelstaart - Woensdag 20 mei 
wordt er op de velden van RKDES 
de Vriendinnendag georganiseerd 
in samenwerking met de KNVB. Al-
le meisjesleden van RKDES kunnen 
woensdag 20 mei hun vriendinne-
tjes, buurmeisjes, klasgenootjes of 
nichtjes meenemen om samen te 
voetballen. De Vriendinnendag van 
RKDES op de Wim Kan Dreef 4 be-
gint om 15.00 uur en zal duren tot 
17.15 uur. Tijdens de Vriendinnen-
dag voetballen meisjes in de pupil-
len in de leeftijd van 8 tot 12 jaar een 
middag met elkaar en staat het ple-
zier voorop. Er wordt ook een leuk 
parcours uitgezet waar de meisjes 
met diverse oefeningen en spelvor-
men nader kennismaken met voet-
bal. Doel van deze middag is om 

meisjes en hun ouders bekend te 
maken met de voetbalsport en met 
het meisjesvoetbal bij RKDES. Ook 
is deze middag een ideaal moment 
voor de meiden om zich voor te be-
reiden op het schoolvoetbaltoer-
nooi, dat begin juni wordt gehou-
den. Meer informatie over dit evene-
ment op de website van RKDES op 
www.RKDES.com. Op de site tevens 
meer informatie over bijvoorbeeld 
welke kleding en schoeisel het bes-
te aangedaan kan worden en wat te 
doen als het heel hard regent. En op 
de site natuurlijk het inschrijfformu-
lier voor dit superleuke evenement. 
Deze kan gemaild worden naar lily-
brand72@gmail.com. Vragen kun-
nen ook via dit emailadres gesteld 
worden. Foto: www.kicksfotos.nl.

Afgelopen zaterdag 10 mei hield FC Aalsmeer een Vriendinnendag voor mei-
den die nader wilden kennismaken met voetbal. De belangstelling was groot. 
Meidenvoetbal wordt echt steeds populairder! 

Gezellige vakantie-activiteit van 
Sportservice en Cultuurpunt 
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
het weer tijd voor de vakantie ac-
tiviteit van sportservice en het Cul-
tuurpunt. Tijdens deze middag kon-
den de bezoekers in de leeftijd van 
6 tot 12 heerlijk sporten en knutse-
len. Het Cultuurpunt Aalsmeer orga-
niseerde samen met de Werkschuit 
de workshop ‘Pimp je Bidon’ waarbij 
kinderen eerst een schets maakten, 
die zij vervolgens in het net uitwerk-
ten op een bidon. 
Deze mochten zij aan het ein-
de van de dag mee naar huis ne-
men. Sportservice ging aan de slag 

met fitlights. Bij deze activiteit la-
gen er verspreid over de vloer lamp-
jes. Kinderen moesten zo snel mo-
gelijk naar de lampen die oplicht-
te toe rennen en ze aantikken. De 
gene die als eerst alle oplichten-
de lampjes wist uit te tikken was 
de winnaar. Daarnaast kon er naar 
hartenlust gevoetbald worden en 
werd er ook nog een fanatieke pot 
beachvolleybal gespeeld. Na afloop 
gingen de bezoekers vermoeid, vol-
daan en met een stoere bidon naar 
huis. Nog even bijkomen voordat de 
schoolweek weer begint.

Spektakel tijdens sportdag 
van junior pramenrace
Aalsmeer - Zaterdag 13 juni staat 
de elfde junior pramenrace! geheel 
in het teken van ‘Speel je Game’. Ve-
le feestende teams zullen meevaren 
op de deelnemende pramen met 
jongens en meiden waarmee een 
groot feest gevierd gaat worden op 
het Stokkeland achter het gemeen-
tehuis. Al een groot aantal deelne-
mers heeft zich aangemeld voor de 
juniorrace. Inschrijven met je eigen 
team kan nog steeds! 

De inschrijving sluit op 31 mei om 
23.30 uur. Vanwege de ligplaatsen 
op het Stokkeland en de toenemen-
de enthousiasme van de Aalsmeer-
se junioren is er een maximum ge-
steld aan deelnemende pramen van 
40 stuks! Wees er dus snel bij, want 
helaas vol is vol. Voordat de jongens 
en meiden het water op gaan, klinkt 
eerst zaterdag 6 juni het startschot 
voor de sportmiddag. Deze wordt 

weer gehouden bij feesterij De Bok 
aan de Dreef. Hier zullen alle teams 
gaan strijden om het beste start-
nummer. De exacte invulling van 
deze dag is bekend bij de organi-
satie, maar wordt nog even geheim 
gehouden. Reken maar op een he-
le leuke middag met veel spektakel. 
Nieuw dit jaar is dat de sportdag te 
volgen zal zijn met de webcam. Via 
de website http://www.juniorpra-
menrace.nl/ kan over de hele we-
reld worden ingelogd om de deelne-
mende teams te volgen. Heeft je va-
der of moeder, opa of oma, buurman 
of buurvrouw een praam met Pen-
ta? En wil je met je eigen team mee-
doen met dit supersportieve en ge-
zellige evenement? Meld je dan nu 
snel aan! Inschrijven kan door het 
inschrijfformulier te downloaden op 
de website of door een email te stu-
ren naar esther-juniorpramenrace@
hotmail.com.

“Hij was echt vet goed”
Keepersdag jeugd Aalsmeer 
met keeper Robin Ruiter
Aalsmeer - Op zondag 3 mei zijn 
negen keepers van FC Aalsmeer 
in de leeftijd van 7 tot 12 jaar naar 
de keepersdag in Utrecht geweest. 
De teams werden op leeftijd inge-
deeld. Hierna werden allerlei oefe-
ningen gedaan. Na de lunch werd 
een ander parcours gevolgd. Nie-
mand minder dan keeper Robin 
Ruiter van FC Utrecht deed de oe-
feningen voor en gaf aanwijzingen. 
Alleen jammer dat het regende die 
middag, maar dat kon de pret van 
de keepers van Aalsmeer niet deren. 
Tot slot ging Robin Ruiter in het doel 
staan en mochten de keepers hun-
nen veldkunsten tonen. Als aanden-
ken kregen de keepers een t-shirt 
waar handtekeningen opgezet kon-

den worden. De keepers zijn tot slot 
natuurlijk nog met Robin Ruiter op 
de foto gegaan. Eén van de keepers: 
“Ik vond deze dag heel leuk en leer-
zaam. Ik heb het heel erg naar mijn 
zin gehad en heb veel geleerd. Het 
mooist van de dag vond ik dat de 
keeper Robin Ruiter langs kwam 
en ons hele goede tips gaf. Hij was 
echt vet goed.” Op de foto van links 
naar rechts staand: Damien Jas (f8), 
Sven Muurling, Thijs Mantel (e3), 
Stijn Peters (f8). Achter: Thijmen 
Trumpie (e8), Louyen Koeckhoven 
(e9), Duncan Walraven (f6), Morten 
Beenhaker (e1), Brandon Boersma 
(d4) en Brad van de Halm (d2) sa-
men met keeper Robin Ruiter (mid-
den). 

Ajax-speelster Suzanne Marees 
op vriendinnendag FC Aalsmeer
Aalsmeer - Het was gezellig druk 
zaterdagmiddag bij de vriendinnen-
middag op het mooie nieuwe kunst-
gras van FC Aalsmeer. Er waren to-
taal 60 meiden aanwezig in de leef-
tijd van 6 tot en met 13 jaar om mee 
te doen. Nadat een ieder zich had 
aangemeld, en na de opening door 
de hoofdtrainer van de meisjesafde-
ling Hans Kwaks en een korte war-
ming up konden alle meiden aan 

de slag met de circuit training. To-
taal waren hiervoor zes onderde-
len ingepland, waar de speelsters 
en vriendinnen met volle overgave 
aan begonnen. Na drie rondes gin-
gen de meiden en begeleiding met 
z’n allen picknicken en ondertussen 
kwam AJAX speelster Suzanne Ma-
rees ook nog langs om tips en tricks 
en vragen te beantwoorden aan de 
meiden. Tijdens het vragenuurtje 

F10 FC Aalsmeer kampioen!
Aalsmeer - Zaterdag 2 mei is de 
F10 van FC Aalsmeer kampioen ge-
worden. Na de 11-1 overwinning op 
Badhoevedorp waren de jongens 
niet meer in te halen voor de num-
mer twee in de poule. Het team met 
spelers, die deze voorjaarscompeti-
tie allemaal voor het eerst in team 
verband gingen voetballen, had in 
de oefenwedstrijden al goede re-

sultaten neergezet. De start van de 
competitie liet op zich wachten met 
twee afgelaste wedstrijden en een 
vrij weekend, waarbij er al een gat 
was met de nummer één op dat mo-
ment van 6 punten. De F10 liet zich 
hierdoor niet van de wijs brengen. 
Het team won alle gespeelde wed-
strijden en mag zich nu kampioen 
noemen.

Foto: Van links naar rechts bovenste rij. Lars, Elamin, Jasper, Ryan. Onderste 
rij: Frederico, Ruben, Max, Rafal, Ian en Alec. 

Voetbalcompetitie jeugd 
FCA D2 voorjaarskampioen!
Aalsmeer - Zaterdag 9 mei kon de 
D2 van FC Aalsmeer met een over-
winning kampioen worden in de 
2e klasse van de KNVB. FC Alme-
re, het team waar tegen uit één van 
de twee gelijke spelen was gehaald, 
kwam op bezoek. Op het hoofd-
veld aan de Dreef lieten de eerste-
jaars D-pupillen er vooral de twee-
de helft zien wie hier de beste ploeg 
in de poule was. Thuis was de ploeg 
na de winter onverslaanbaar en bij 
een 3-0 stand konden de bloemen 
en bekers tevoorschijn worden ge-
haald. Na het laatste fluitsignaal 
was het met muziek van Jan Leli-
veld, schrijver van het clublied van 
FC Aalsmeer, een dolle boel op het 
hoofdveld. De D2 bestaat uit hoofd-
zakelijk de E1 spelers die vorig sei-
zoen bij Jong Aalsmeer voor het 
eerst in de 9x9 competitie waren 
uitgekomen. In de najaarscompe-
titie was de ploeg nog tegen 4 ne-
derlagen op gelopen tegen hoofd-
zakelijk 2e jaars teams. In de voor-
jaarscompetitie werd de schroom 
van zich afgegooid en moesten de 
2e jaars teams ook vaak het on-
derspit delven. In een mooi pou-
le waar iedereen aan elkaar ge-
waagd was werd pas na de wed-
strijd tegen FC Amsterdam die thuis 
met 2-1 werd gewonnen voor het 
eerst over het kampioenschap ge-
sproken. De wedstrijden uit tegen 
BFC die in de laatste 5 minuten met 
1-2 werd gewonnen en thuis tegen 
Sporting Almere, op dat moment de 
nummer 2, dat op een 5-1 nederlaag 
werd getrakteerd, waren uiteindelijk 
van groot belang om de koppositie, 

met 5 verliespunten minder dan de 
nummer 2, niet meer uit handen te 
geven. Tegen FC Almere moest het 
dan gebeuren. De eerste kansen 
werden gecreëerd, maar ook gemist 
en eigenlijk kon het eerst kwartier 
nog alle kanten op, want ook Alme-
re was gevaarlijk met een bal op de 
paal. Toch was het weer aanvoer-
der Nick die links de bal verover-
de goed doorzette, twee man pas-
seerde en met een bekeken schot 
de keeper wist te verschalken. Rust-
stand 1-0. Vlak na rust was het Tim 
die een goede voorzet gaf die door 
de keeper maar half werd gekeerd. 
Daan was er als de kippen bij om de 
2-0 aan te tekenen. Almere kwam 
de tweede helft bijna niet meer over 
de middenlijn, de verdediging stond 
als een huis. 
De tegenstander werd geheel terug 
gedrongen op de eigen helft wat 
regelmatig kansen opleverde. Uit-
eindelijk was het Tim, die op voor-
geven van Daan, de 3-0 in het le-
ge doel mocht schieten. Na het laat-
ste fluitsignaal stoof het team op 
elkaar en was het een kluwen aan 
spelers, met daarbij ook de jon-
gens van de D1 die in een ande-
re poule van de 2e klasse ook bo-
ven staan en op maandag 18 mei 
het kampioenschap vieren. De jon-
gens waren speciaal voor de kam-
pioenswedstrijd snel terug gekomen 
na hun overwinning bij SV Arsenal. 
De ouders mochten daarna allemaal 
de bekers en bloemen uitreiken aan 
hun eigen kind en werd er een ere-
ronde gelopen en de champagne 
ontkurkt.

Van links naar rechts: Wilco, Tim, Brad, Fiston, Nick, Danny, Arjan, Casper en 
Ruben. Gehurkt: Ties (E1), Daan, Jelle, Quinten, Lennart en Joshua. Helaas 
ontbreken Lars en Ryan, vanwege vakantie. Het team wordt begeleid door Ru-
ben en Wilco, hoofdtrainer is Arjan.

wilde iedereen natuurlijk weten van 
Suzanne, hoe kom je nou bij AJAX 
terecht, en wat moet je daar alle-
maal voor doen? Heel veel trainen, 
oefenen en je talent laten zien aan 
iedereen en altijd heel goed je best 
doen. Daar hadden een groot aan-
tal meiden wel oren naar. Na nog 
drie rondes van de circuit training 
te hebben gedaan was er een pau-
ze om wat te drinken en natuurlijk 
een handtekening vragen van AJAX 
speelster Suzanne Marees. Op je 
shirt, op een bal, op je scheenbe-
schermer, niks was te gek, als die 
handtekening er maar op stond. Pri-
ma! Na de pauze was het trainings-

veld omgetoverd tot één groot 4:4 
veld, met zes uitgezette velden om 
te kunnen spelen in toernooivorm. 
Alle WK landen voor vrouwenteams 
wat in juni in Canada gespeeld 
wordt, waren vertegenwoordigd, en 
van klein tot groot door elkaar ge-
mixt, ging de boel aan de gang. En 
wat denk je, de uiteindelijke win-
naar van het toernooi werd Neder-
land! Zal dit al een goed voorteken 
zijn voor het WK volgende maand 
in Canada? Na het toernooi was er 
nog de finale van het gatendoek-
spel en per leeftijdscategorie kwa-
men uiteindelijk de winnaars uit de 
bus. Het viel niet mee om in een 
groot groot doel, de bal zo te plaat-
sen dat je punten scoorde. Ook de 
trainersstaf die na afloop nog even 
een balletje gingen schieten op het 
doek, kregen het bijna niet voor el-
kaar om punten te scoren. Gaten-
doek is voor herhaling vatbaar. Na 
de finales was er nog de prijsuitrei-
king en kregen alle speelsters nog 
posters mee naar huis van AJAX en 
het Nederlands Elftal. Een mooie 
middag was ten einde gekomen, ie-
dereen ging met een goed gevoel 
naar huis. 
Meetrainen met de meidenteams 
de komende weken tot eind mei is 
mogelijk. Op dinsdag en donder-
dag wordt er getraind van 18.30 tot 
19.45 uur op het kunstgras aan de 
Beethovenlaan 120.
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Niek de Elfstedenveteraan
Aalsmeer - Het was in 1985 toen 
Niek van de Merbel, samen met 
zijn broer, zijn eerste Elfsteden-
tocht schaatste. 200 Kilometer ploe-
teren, jongens wat een feest! Een 
jongensdroom werd waar. Grote 
vreugde, toen ze ook het volgen-
de jaar opnieuw de kans van hun 
leven kregen. Zo, dat was nummer 
twee! Toen was de pret (voorlopig) 
op. Niek bleef trouw in training, de 
saaie rondjes op de baan nam hij op 
de koop toe en zodra er zich natuur-
ijs aandiende, stond hij op de smal-
le ijzers. Niet altijd staan helaas, een 
scheur werd hem noodlottig en hij 
brak zijn been. Zijn broer haakte af, 
te druk en geen zin om te trainen. 
Onderdeel van zo’n schaatstraining 
is natuurlijk fietsen in de zomer. 
Niek sloot zich aan bij het trainings-
groepje van Jaap Geleijn en ging er 
eens goed voor zitten. In 1995 be-
sloot hij dan ook maar eens mee 
te doen met de Elfstedentocht voor 
fietsers. Op 2e Pinksterdag 230 kilo-
meter fietsen langs de elf Friesche 
steden. Het beviel hem zo goed, 
dat hij voortaan een jaarlijkse deel-
nemer werd. In 1997 kreeg hij z’n 
derde kans, weer een strenge win-
ter en weer een Elfstedentocht. Na 
binnenkomst in Leeuwarden ging 
Niek ’s avonds nog even naar een 
verjaardag in Aalsmeer, lekker zo’n 
pilsje na zo’n tocht! Inmiddels was 
bij hem het plan gerezen ook eens 
aan de jaarlijkse Elfstedenwandel-
tocht mee te doen. In de nazomer 
van 2011 ging hij in training en 15 
mei 2012 was het zover, de 209 ki-

lometer lagen voor hem. Met da-
gelijkse afstanden tussen de 50 en 
35 kilometer was op 19 mei 2012 in 
Leeuwarden de finishvlag: dat zat 
er ook weer op. De beloning was 
dubbelop: een (wandel)Elfstedenk-
ruisje en later in het jaar ontving hij 
het Elfstedenbrevet voor de unieke 
prestatie: de Elfstedentocht schaat-
sen, wandelen en fietsen. Maandag 
25 mei aanstaande is het weer zo-
ver. Niek van de Merbel gaat z’n ne-
gentiende Elfstedentocht fietsen. 
Een echte Elfstedenveteraan dus 
deze Aalsmeerder.

Westeinder Water Week 
van 26 juni t/m 5 juli
Wedstrijdzeilers zetten accent 
met Drakenevenement op Poel
Aalsmeer - De Westeinder Water 
Week, die vanaf vrijdag 26 juni tot 
en met zondag 5 juli gehouden gaat 
worden, zit ook dit jaar weer vol ac-
tiviteiten op de wal en op het wa-
ter. De week opent met een spe-
ciale dag voor de jeugd. Het leuke 
en leerzame onderdeel ‘bootje bou-
wen’, waarbij leerlingen van basis-
scholen in de gemeente ’s middags 
in een door hen zelf gebouwd mo-
del van de Aalsmeerse praam even 
kunnen rondvaren, wordt onder-
steund door De Vries Scheepsbouw. 
Bij ’t Fort zijn rondleidingen, de Wa-
tertoren is open en met Henk van 
Leeuwen mogen de kinderen gezel-
lig rondvaren. 

Zeilschool Aalsmeer laat ze kennis 
maken met het zeilen in de Optimist, 
mogelijk als eerste stap om te (le-
ren) zeilen in de Optimist, het ide-
ale zeilbootje voor de jeugd tot 15 
jaar, waarin bij zeilschool Aalsmeer 
en de watersportverenigingen W.V. 
Nieuwe Meer en W.V. Aalsmeer les 

wordt gegeven volgens het landelijk 
erkende C.W.O.-systeem. Want zei-
len, dat kun je op de Westeinder. De 
Poel, zoals de Westeinder wordt ge-
noemd, is het grootste binnenmeer 
in Nederland. Er is geen stroming, 
er zijn vrijwel geen ondieptes en de 
beroepsvaart passeert via de Ring-
vaart. Bij de overwegend zuidwes-
telijke windrichting ideaal voor lan-
ge slagen naar Leimuiden en lekker 
voor de wind terug. 

Jan Bakker teamcaptain
Met de Westeinder Water Week wordt 
de recreatieve waarde van de Poel en 
daarmee Aalsmeer als watersport-
locatie extra gepromoot. De ‘Week’ 
ontstond inmiddels 5 jaar geleden uit 
het initiatief om met een groot water-
sportevenement het hele Groene Hart 
in het westen onder de aandacht te 
brengen. Dat werd het Nationaal Re-
genboog Evenement, waarin schip-
pers in de Regenboogklasse om de 
eer van hun gemeente zeilden. Het 
NRE heeft veel bereikt en hoeft daar-

Fietsen voor aangepaste fietsen
TTC de Merel organiseert 
zondag Lotusbloemtoer
Aalsmeer - Op zondag 17 mei or-
ganiseert Toer- en Trimclub de Me-
rel voor de 33e keer de Lotusbloem-
toer. De tocht wordt georgani-
seerd in samenwerking met de Ou-
dercommissie van Kinderdagcen-
trum De Lotusbloem. KDC De Lo-
tusbloem is een kinderdagcentrum 
voor kinderen van 0 tot 18 jaar met 
een ontwikkelingsachterstand of 
een verstandelijke handicap. Kinde-
ren worden in dit centrum niet al-
leen opgevangen, maar ook des-
kundig begeleid. De opbrengst van 
de tocht komt geheel ten goede aan 
de kinderen van de Lotusbloem. Dit 
jaar zullen er aangepaste fietsen 
voor worden aangeschaft. Ook de-
ze kinderen vinden het geweldig om 
erop uit te zijn. Het motto zou dus 
kunnen zijn: fietsen voor aangepas-
te fietsen.

Vier afstanden
Er kunnen 4 afstanden gefietst wor-
den: 10, 40, 70 en 100 kilometer. Al-
le afstanden zijn via pijltjes te vol-
gen. Een heel ontspannen manier 
om een tocht te fietsen. Voor het ge-
val dat de deelnemers een pijl mis-
sen, krijgen zij een duidelijke rou-
tebeschrijving mee. Alle afstanden 
zijn vernieuwd ten opzichte van vo-
rig jaar. De 10 kilometer is voor de 
ouders met hun kinderen op aan-
gepaste fietsen. Deze afstand start 
alleen in Aalsmeer. De 40 kilometer 
is de ideale afstand voor gezinnen 
met kinderen en voor de fiets met 
elektrische ondersteuning. Halver-
wege de tocht bevindt zich de stem-

pelpost in Vinkeveen of in Aalsmeer. 
De tocht slingert zich door het wei-
degebied aan de zuidkant en oost-
kant van Uithoorn. De 70 kilome-
ter is zeer geschikt voor de sportie-
ve fietser op de gewone en de elek-
trische fiets en voor de racefiet-
ser. De tocht leidt niet alleen door 
het prachtige Groene Hart, maar dit 
keer ook door onder andere Lange-
raar en langs de Waver. De 100 ki-
lometer is de tocht voor de racefiet-
sers, Dit jaar gaat deze gevarieer-
de route onder andere door de Me-
ije, langs de Langeraarse Plas en 
de Ronde Hoep. De startplaatsen 
voor de Lotusbloemtoer op zondag 
17 mei zijn zowel in Aalsmeer als in 
Vinkeveen. In Aalsmeer bij Kinder-
dagcentrum 
De Lotusbloem in de Apollostraat 
66 en in Vinkeveen bij Eetcafé de 
Schans aan de Uitweg 1. Star-
ten voor de 10 en 40 kilometer kan 
tussen 8.30 en 12.00 uur, de deel-
nemers aan de 70 en 100 kilome-
ter route kunnen tot respectievelijk 
11.00 en 10.00 uur starten. De eind-
controle sluit om 16.00 uur. Race-
fietsers zijn verplicht een valhelm te 
dragen. Het inschrijfgeld bedraagt 
voor alle tochten 5 euro. Bij de Lo-
tusbloem in Aalsmeer krijgen al-
le deelnemers ‘gratis’ koffie en een 
appelpunt met slagroom aangebo-
den. De deelnemers worden van 
harte uitgenodigd hiervoor een roy-
ale gift in de fooienpot te doneren, 
welke tezamen met het inschrijfgeld 
ten goede komt aan de kinderen 
van het kinderdagcentrum. 

om als regionale opzet niet te worden 
herhaald. Vooral in Aalsmeer werd dit 
evenement groot opgetuigd met volg-
schepen, persboten en een feestelij-
ke prijsuitreiking op de wal, waar de 
Regenbogen weer uit het water wer-
den getakeld voor de volgende lo-
catie. De nu vrijgekomen dagen ga-
ven kansen om tot een nieuwe invul-
ling op het water te komen. In samen-
werking met Westeinder Zeilwedstrij-
den en de Nederlandse Drakenklas-
se zullen er zowel vrijdag 3 als zater-
dag 4 juli in teams van twee of drie 
Draken korte races worden verzeild, 
zo dicht mogelijk bij de feesttent op 
de wal. Er komen zeker tien schepen 
op het water, met teams uit Muiden, 
Akersloot en Aalsmeer. Marc Blees, 
die Aalsmeer in de Regenboogklas-
se vertegenwoordigde, verschijnt niet 
aan de start. Hij zeilde tot het WK in 
2009 intensief mee in de Drakenklas-
se, maar geeft nu het helmhout over 
aan een nieuwe team captain, de 
Aalsmeerder Jan Bakker. Team Bak-
ker is kansrijk, zij wonnen eerder dit 
seizoen de Grand Prix d’Aalsmeer met 
overmacht. Blees op zijn beurt heeft 
met zijn in Aalsmeer gevestigde wa-
tersportkleding Gaastra Pro de nieu-
we opzet wel omarmd en stelt de 
nieuwe wisselprijs als Gaastra Cup 
beschikbaar. “De Westeinder Water 
Week is een uitgelezen mogelijkheid 
om het zeilen op de Westeinder weer 
een prominente plaats op de natio-

Inschrijving geopend
Nieuwe fietsroutes tijdens 
Rondje Stelling 
Amstelland - Op zaterdag 29 au-
gustus wordt de populaire fietstocht 
Het Rondje Stelling wederom uit-
gebreid met nieuwe routes. Speci-
aal voor gezinnen en jeugd heeft de 
UWTC een extra korte afstand van 25 
kilometer over de Stelling van Am-
sterdam uitgezet. Van 1 mei tot 23 
augustus kunnen deelnemers on-
line inschrijven voor de overige af-
standen van 45, 85 en 170 kilome-
ter. De toertocht met start en finish 
in Uithoorn trekt jaarlijks meer deel-
nemers vanwege de mooie routes en 
de verzorging op de forten. De kort-
ste afstand van 25 kilometer is nieuw 
en wordt dit jaar voor het eerst verre-
den. Voor jeugd tot 16 jaar is deelna-
me gratis. Inschrijven voor deze af-
stand kan alleen op de dag zelf. Ver-
trek is vanaf het Pannenkoeken Fort 
en er is onderweg veel vertier en ver-
maak voor de jeugd. Zo stappen zij 
even af bij fort De Kwakel en bij fort 
Kudelstaart waar kinderen kunnen 
rusten of rennen en waar ouders kof-
fie met wat lekkers kunnen krijgen. 
Na de stop bij het verzetsmuseum op 
het fort bij Aalsmeer gaan de fietsers 
over paadjes en laantjes door bloe-
mendorp Aalsmeer en over de Vuur-
lijn terug naar Uithoorn. Een nieuw 
initiatief van de Uithoornse Wieler 
Club in samenwerking met Gemeen-

te Uithoorn. De start is ook dit jaar bij 
het fort aan de Drecht en bij de wie-
lervereniging UWTC die dit jaar voor 
de vierde keer het Rondje Stelling 
organiseert. Naast racefietsers op 
de langste afstand van 170 kilome-
ter worden ook recreatieve fietsers, 
gezinnen en zelfs e-bikers uitgeno-
digd voor een uitgepijlde en com-
pleet verzorgde route langs de oude 
verdedigingswerken. De route van 45 
km zorgde vorige editie voor een toe-
loop van deelnemers en wordt daar-
om dit jaar volledig vernieuwd. Alle 
deelnemers fietsen vanaf het Pan-
nenkoeken Fort richting De Kwa-
kel en Kudelstaart waar degenen 
die geen haast hebben, worden ont-
haald op de forten. Na het fort bij 
Hoofddorp splitst de afstand van 45 
km zich af en gaat door de Haarlem-
mermeer naar Leimuiden en over het 
Jaagpad langs Drecht en Amstel, 
ook wel het schapenpad genoemd, 
terug naar Uithoorn. De afstanden 
van 85 km en 170 km volgen de Ge-
niedijk en de originele route over de 
Stelling van Amsterdam. Nu inschrij-
ven voor de toertocht betekent kor-
ting op het inschrijfgeld van 4 tot 8 
euro, afhankelijk van de afstand die 
gekozen wordt. Kinderen tot 16 jaar 
gratis. Online inschrijven en informa-
tie op www.rondjestelling.nl.

Trainen met AV Aalsmeer 
voor Dam tot Damloop
Aalsmeer - Op zondag 20 septem-
ber kunnen 50.000 hardlopers mee-
doen aan de 31e editie van de Dam 
tot Damloop. De ongeëvenaarde 
sfeer, de IJtunnel, één van de groot-

ste Businesslopen ter wereld en het 
feit dat start en finish in twee ver-
schillende steden liggen, maken dit 
evenement zo bijzonder. De afstand 
is 10 Engelse Mijl, waaraan ook elk 

jaar een aantal wereldtoppers mee-
doet. De startnummers waren ook 
dit jaar binnen een paar uur uitver-
kocht. Wil je toch een startbewijs be-
machtigen? Train dan mee met At-
letiekvereniging Aalsmeer, want ook 
dit jaar organiseert AVA weer een 
serie trainingen ter voorbereiding op 
de Dam tot Dam loop, inclusief een 
gegarandeerd startbewijs voor de 
Dam tot Damloop met een bevoor-

FC Aalsmeer voetbal zaterdag
Competitie belabberd 
afgesloten: 3-2 verlies
Aalsmeer - Er was zaterdagmid-
dag 9 mei in ieder geval een te-
rechte winnaar. Niet op voetbaltech-
nisch gebied, maar in collectief op-
zicht. Zo werd Odysseus ’91 voor di-
recte degradatie behoed en mag in 
de PD (promotie/degradatie) strij-
den voor behoud in de tweede klas-
se. FC Aalsmeer hing als los zand 
aan elkaar. Iedereen deed maar wat. 
Van het collectief in de laatste weken 
met de wil om te winnen was weinig 
meer te merken. Het was typerend 
dat linksback Mark Ruessink pas 
in de 33e minuut voor de 0-1 voor-
sprong zorgde. Vele kansen hiervoor 
werden om zeep geholpen. Odysseus 
’91 kreeg een paar kansjes uit stan-
daard situaties. Veel werk kreeg doel-
man Bart Koopstra (Ray Smidt op de 
bank) niet te doen in de eerste helft. 
FC Aalsmeer startte de tweede helft 

met Peter Neuvel voor Michal Kocon. 
Met wind in de rug ging FC Aalsmeer 
terugspelen! Het werd één fouten-
festival. Vlak na de rust al in de 48e 
minuut kwam Odysseus ’91 via Ju-
les Vullings op 1-1. Het drama zette 
zich voort. In de 72e minuut scoorde 
Ian Havenkort 2-1 voor het enthousi-
aste thuispubliek. Wissel 82e minuut: 
Danny Kesting voor Thomas Har-
te. Het werd zelfs nog 3-1 door Jules 
Vullings die vrij kon opkomen en het 
knap afmaakte. Alle doelpunten van 
Odysseus werden door verdedigers 
gescoord. Calvin Koster pakte nog 
een doepuntje mee in de 90e minuut, 
3-2. Een gelijk spel verdiende FC 
Aalsmeer niet. Jammer dat de punten 
zo gemakkelijk aan de tegenstander 
werden gelaten. Odysseus deed er in 
ieder geval zijn voordeel mee. 
Jack van Muijden

Zaterdag 16 mei: 
F.C. Aalsmeer
Vlug en Vaardig 3 - F.C.Aalsmeer 5 14.30 u
Muiderberg 3 - F.C.Aalsmeer 6 14.30 u
CTO’70 Vet.1 - F.C.Aalsmeer.Vet.1 14.00 u

Vrouwen
F.C.Aalsmeer VR.1 – WV-HEDW VR.2 15.30 u

Pupillen
Almere D2 - F.C.Aalsmeer D2 12.30 u
F.C.A’meer D4 – Ouderkerk D4  9.00 u
Ouderkerk E2 - F.C.AalsmeerE2 11.15 u
RKAVIC E2 - F.C.Aalsmeer E3 10.15 u
Pancratius E4 - F.C.Aalsmeer E4 9.00 u

Meisjes
Jisp MA.1 - F.C.Aalsmeer MA.1 13.30 u
BuitenveldertME.4 -F.C.Aalsmeer ME.4 10.15 u

RKDES
RKDES E1 – Buitenboys E2 10.00 u
Swift E4 - RKDES E2 10.15 u
RKDES F1 – Sp.Martinus F2 11.00 u

SCW
Argon 7 - SCW 2 11.00 u
SCW Vet.1 – Arsenal Vet.3 14.00 u
SCW Vet.2 – TABA Vet.4 14.00 u

Junioren
SCW B1 – Hillegom B1 12.00 u

Pupillen
SCW D1 – Kon.HFC D5 10.00 u
SCW D2 – BSM D2 14.00 u
SCW E1 – AMVJ E1 10.00 u
SCW E4 – Ouderkerk E9 10.00 u
SCW E5 – AFC E 15 10.00 u
HBC F6 - SCW F3 8.30 u

Meisjes
Zandvoort MB.1 - SCW MB.1 14.30 u

Zondag 17 mei:
RKDES
AFC 12 - RKDES 6 14.30 u

Junioren
Weesp A1 - RKDES A1 12.00 u
DSS C2 - RKDES C1 12.00 u

Afgelopen zondag 10 mei stond de 
streekderby KDO uit De Kwakel te-
gen RKDES op het programma. Op het 
complex aan de Wim Kandreef was het 
druk, ook sponsors waren uitgenodigd 
en de uitslag van de loterij werd bekend 
gemaakt. Helaas wist RKDES niet te 
winnen en is nu gedegradeerd naar de 
vierde klasse. Verloren hebben de Ku-
delstaarters de spannende ‘pot’ overi-
gens niet. Stand: 0-0. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Wedstrijden Veldvoetbal

rechte startpositie. Deze 16,1 kilo-
meter van Amsterdam naar Zaan-
dam vindt plaats op zondag 20 sep-
tember. Voor velen is het een uitda-
ging om deze bijzondere loop een 
keer te volbrengen. Dit kan ech-
ter niet zomaar en vraagt een seri-
euze voorbereiding. Deze voorberei-
ding richt zich op de iets gevorder-
de hardloper, niet voor de echte be-
ginners. Er wordt vanuit gegaan dat 
de deelnemers aan deze trainingen 
zonder problemen drie kwartier kun-
nen hardlopen. De eerste training en 
kennismaking vindt plaats op zon-
dag 21 juni om 9.00 uur op de at-
letiekbaan aan de Sportlaan. Daar-
na worden wekelijks op dezelfde tijd 
duurlopen gestart vanaf de parkeer-
plaats bij de camping van het Am-
sterdamse bos. Er wordt in meerde-
re tempo groepen gelopen. De duur-
lopen worden uitgebreid totdat alle 
deelnemers in staat zijn om de Dam 
tot Damloop met succes te volbren-
gen. Enthousiast? Meld je snel per 
e-mail aan bij: marjanginkelvan@
gmail.com.

nale wedstrijdkalender te geven. Dat 
de Westeinder een van de beste lo-
caties in het land is, daar zijn de wed-
strijdzeilers het wel over eens. Wat nu 
nog ontbrak , is een smaakvol evene-
ment”, zo verhaalt voorzitter Hans van 
der Laarse van de Westeinder Zeil-
wedstrijden (W.Z.W.). ”Daar gaan we 
nu verder invulling aan geven. Naast 
de Gaastra Cup in de internationale 
Drakenklasse komen we het eerste 
weekend van de Week met het West-
einder Klassen evenement. Dan ko-
men ook de Stars, de Contender, de 
Flying Junior en de grote broer, de 
spectaculaire Flying Dutchman, aan 
de start. De FD, een Nederlands ont-
werp uit 1951, geldt nog steeds als de 
snelste monohull, die zelfs aan-de-
wind kan planeren en snelheden tot 
zo’n 40 kilometer kan bereiken. Na-
tuurlijk met alle banen zo dicht mo-
gelijk bij de wal.”

Ook smaakvol
De Draak is een kielboot en zal bij 
veel wind niet planeren, zoals de FD. 
Maar snel gaat de Draak wel. Het 
ontwerp is uit 1929 van de Noor Jo-
han Anker, heeft ranke lijnen en ‘er 
zit geen fout in’. De moderne Draak 
is een ware wedstrijdboot, die voor-
al aan-de-wind ‘snel en hoog’ vaart. 
Aalsmeer heeft veel geschiedenis 
met de Draak. Al tientallen jaren 
opent de Drakenklasse het zeilsei-
zoen met weekends op en rond 
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,,Ik ben een soort 
Pippie Langkous”

Thuis bij Ellen 

Fotowedstrijd Werelderfgoed Thuis
Nederland heeft tien plekken die zo uniek zijn in 
de wereld dat ze op de Unesco Werelderfgoedlijst 
staan. Deze werelderfgoederen vertellen op bij-
zondere wijze het verhaal van Nederland. Denk 
bijvoorbeeld aan Droogmakerij de Beemster, de Stel-
ling van Amsterdam, Grachtengordel Amsterdam 
of Molencomplex Kinderdijk-Elshout. Zonder het 
direct door te hebben zijn deze iconen regelmatig 
in de huiskamer terug te vinden. Ze hangen aan 
de muur, staan op het dressoir of hangen voor het 
raam. Voor de manifestatie ‘Werelderfgoed Thuis’ is 
fotograaf en journalist Hans Aarsman op zoek naar 
werelderfgoed in de huiskamer. Aarsman: ,,Bij mijn 
ouders thuis hing een borduurwerkje van de molens 
van Kinderdijk. Geen idee wie het gemaakt had of 
hoe het daar kwam. Ook niet waar het gebleven 
is. Ik kan me zelfs niet herinneren dat we ooit in 
Kinderdijk zijn geweest. Maar dat borduurwerkje zit 
ergens in mijn hoofd en gaat er nooit meer uit. Hoe-
veel Nederlanders zouden zijn opgegroeid met een 
binnenkamerse versie van een werelderfgoed: een 
borduurwerk, tegeltableau, kop-en-schoteltje, lepel, 
schilderij, schaalmodel, zelfgemaakt of gekocht?”

Fotografeer vóór 23 mei een Werelderfgoed Thuis en 
plaats deze met #werelderfgoedthuis op Facebook, 
Instagram of Twitter. Een foto mailen is ook mo-
gelijk. Alle inzendingen komen vervolgens op deze 
pagina te staan waar gestemd kan worden op de 
mooiste foto. Uit de inzendingen worden door een 
vakjury, bestaande uit Erwin Olaf, Rineke Dijkstra 
en Erik Kessels, negen winnende foto’s gekozen. 
Het publiek kiest de tiende winnende foto. Er zijn 
tien Werelderfgoed prijzen. Van een weekend trip 
naar Terschelling tot een welnessdag in Fort Resort 
Beemster. De tien Nederlandse werelderfgoederen 
zijn: Schokland en omgeving, Stelling van Amster-
dam, Molencomplex Kinderdijk-Elshout, Willemstad 
Curaçao, ir. D.F. Woudagemaal, Droogmakerij 
de Beemster, Rietveld Schröderhuis, Waddenzee, 
Grachtengordel Amsterdam en Van Nellefabriek. 

Digibeet

Toen mij zoon de basisschoolleeftijd had, nam 
hij vriendjes mee naar huis. Zo had hij vis-
vriendjes waarmee hij de polder introk, mono-
polyvriendjes waar hij eindeloos rijk mee werd 
en gamevriendjes met wie hij virtueel voetbalde 
of slechteriken uitschakelde. Uit school was er 
eerst verplicht iets drinken en een fruitrondje. 
Vond ik belangrijk voordat ze richting computer 
verdwenen om zich te verliezen in een wedstrijd.
Als moeder wil je dat kinderen gezond opgroei-
en en het liefst heel slim worden door voor-
geschotelde vitamines. Af en toe betrad ik het 
toneel om te kijken of alles goed ging en om 
eventueel nog wat eetwerk naar binnen te 
gooien. Zo kwam het dat ik het gamevriendje 
hoorde zeggen: “Dit is onhandig hoor en kan 
veel effi  ciënter, zal ik het even veranderen?” 
Voor ik kon ingrijpen, klikte hij het een en 
ander door of weg, dat weet ik niet meer pre-
cies en zag mijn menubalk van de PC er totaal 
anders uit. Dit 11-jarig knaapje probeerde mij 
nog uit te leggen wat hij gedaan had en omdat 
ik het niet begreep, bedacht ik hardop dat hij 
vast iets met computers zou gaan doen, later 
als hij groot was. Ja, dat was wel de bedoeling 
zei hij en hoppa daar veranderde hij weer 
even een instelling. Inmiddels is dit bewuste 
gamevriendje een leuke vent van 21 jaar. En 
omdat onze computer hopeloos vastloopt 
in iMovie, vragen we hem om hulp want ik 
verdenk hem ervan zelf een computer te zijn. 
Met een nonchalante blik klikt hij mappen open 
waarvan wij het bestaan niet wisten en hup-
pelt hij door bestanden die totaal onbegrijpe-
lijke taal herbergen. Hij discussieert met mijn 
zoon en ik hoor kreten als database, torrent met 
transmitter, illegale downloads, the unarchiver, 
zip programma’s uitpakken en codes schrijven 
met Java. Waar wij gek worden van de hoeveel-
heid wachtwoorden, meldt hij er geen een te
hoeven onthouden want hij heeft ze handig 
ondergebracht in een versleuteld program-
maatje wat je zo eff e zelf kunt regelen. Nou 
wíj eff e niet hoor en ik al helemaal niet! Je 
kunt mij net zo goed in een klas met Russen 
zetten, daar begrijp ik ongeveer evenveel van. 
Maar echtgenoot en zoon vinden het machtig 
interessant en kijken leergierig mee over zijn 
schouder naar elle lange regels met cijfertjes 
en rare combinaties van woorden. Na twee
en een half uur lijkt het geregeld, kijken wij 
scheel van de ingewikkelde schermen en pakt 
hij opgewekt zijn spullen om te vertrekken. Als 
ik de volgende dag de computer aanzet, blijkt 
iMovie weer te bewegen en merk ik tot mijn 
vreugde dat een aantal zaken vlotter gaan. 
Slimme jongen hoor. Komt vast door mijn 
fruitrondje.
Monique Teeling

 COLUMN

Waar normaliter het ‘snelste asfalt van Noord-
Holland’ het strijdtoneel is voor de gemotori-
seerde twee- en vierwielers, wordt Circuit Park 
Zandvoort tijdens het Cycling Zandvoort-weekend 
het domein van de fi etsers. 
Het sportieve hoogtepunt van de derde editie van 
Cycling Zandvoort is de 24-uursrace voor ama-
teurwielrenners. De wedstrijd start op zaterdag 
13 juni om 12.00 uur en biedt de deelnemende 
teams niet alleen een bijzondere uitdaging om de 
endurance-race bij zowel dag, als nacht te trot-
seren, ook wordt er gereden door legendarische 
bochten als de Tarzanbocht en het Scheivlak. Er is 
bovendien een scholierenkampioenschap. De zes-
uursrace voor scholieren start tegelijkertijd met 
de populaire 24-uurs race van Cycling Zandvoort. 

Kinderen kunnen op hun eigen fi ets ook meedoen 
aan een wedstrijd. Bezoekers die nieuwsgierig 
zijn naar het comfort van een E-bike, kunnen 
op zondag 14 juni zeker veel plezier beleven op 
Circuit Park Zandvoort. Op een speciaal parcours 
van 1,5 kilometer kunnen veel verschillende E-
bikes gratis getest worden, van maar liefst dertig 
verschillende elektrische fi etsmerken uit verschil-
lende prijsklassen. Verschillende professionals 
zijn aanwezig voor advies en tips. Ook gelden 
speciale kortingen, wanneer men na een testrit 
besluit tot aanschaf van een nieuwe E-bike. Een 
deel van de opbrengst van deze dag gaat naar 
Stichting Sam. Er zijn geen speciale toegangs-
kaarten nodig. kijk voor meer informatie op 
www.cyclingzandvoort.nl.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Fietsen op het 
circuit

Het Werelderfgoed Podium in Amsterdam is dé 
startplek om kennis te maken met deze iconen 
van wereldformaat. Vanaf 1 juni wordt het 
Werelderfgoed Podium omgetoverd tot een kijk-
doos waarin een selectie van de huisvlijt uit de
huiskamers te zien is.

Op 13 en 14 juni is de Zandvoortse 
racepiste het toneel van een 
weekend vol � etsplezier met, naast 
de bekende 24 uurs-race op de � ets, 
ook veel activiteiten voor jong en oud.

Hoorn schudt op zijn 
grondvesten
Op 31 mei: is het weer Hoorn Rock-’n-roll 
Sunday, tijd voor de petticoats en vetkuiven. 
Vanaf 14.00 uur kan iedereen gratis genieten 
van de sfeer en onvervalste rockabilly-
muziek in en om de twintig deelnemende 
cafés in de Hoornse binnenstad. Bekijk het 
programma en alle bijzonderheden op 
www.rocknrollhoorn.nl.
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Meer informatie? U bent van harte welkom
in onze showroom of bel ons!

* (elektrische) brommobielen/ invalidenwagens
* nieuw/ occasions
* onderhoud/ reparatie/ schadeherstel

Sieberg Minicars
Al jaren hét vertrouwde adres!

Kudelstaartseweg 92 * Aalsmeer * T. 0297 256 252 

ELEKTRISCHE

45 KM AUTO!!

www.siebergminicars.nl

Bij Vita kunt u terecht voor alle vragen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Meer informatie: 020 5 430 430 of
www.vitawelzijnenadvies.nl

• Persoonsalarmering: 020 5 430 452

• Algemeen (Jeugd) Maatschappelijk Werk: 0297 32 66 70

• Odensehuis Amstelveen: 020 4 412 401

• Ouderenadvies: 0297 34 40 94

• Steunpunt Huiselijk Geweld / Ouderenmishandeling

 020 5 430 434

• Trainingen voor jeugd en volwassenen: 0297 32 66 70

• Wijksteunpunt t.b.v. activiteiten voor ouderen

 0297 32 31 38

Het aanbod van Vita is beschikbaar voor iedereen 
in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel 
en Uithoorn.

De Duitse keizer Wilhelm II bevindt zich op het 
moment van de capitulatie bij zijn leger in het Bel-
gische Spa. Zoals vele monarchieën in Europa, valt 
ook de Duitse monarchie: Wilhelm II is niet meer 
welkom in zijn eigen land. De geallieerden zien hem 
als oorlogsmisdadiger en eisen zijn uitlevering. Van 
zijn legerleiding krijgt de keizer het advies uit te 
wijken naar het neutraal gebleven Nederland zo’n 
40 kilometer verderop. Wilhelm II vlucht en wacht 
op het treinperron van de grensplaats Eijsden op 
toestemming van de Nederlandse regering om door 
te reizen. De Nederlandse regering gaat hierover in 
spoedberaad en koningin Wilhelmina verleent hem 
politiek asiel. De Hohenzollerns blijken ver verwant 
aan de Oranjes. Een diplomatieke rel met de gealli-
eerden dreigt, maar blijft uiteindelijk uit. Graaf Van 
Aldenburg Bentinck ontvangt de Duitse keizer op 
Kasteel Amerongen, waar de keizer op 28 november 
1918 offi  cieel afstand doet van de Duitse troon.

‘Krappe woning’
Gezien de onduidelijke en instabiele politieke situ-
atie is het aanvankelijk de bedoeling dat Wilhelm 
maar enkele dagen in Nederland blijft. Na zijn of-
fi ciële abdicatie is dit vrijwel onmogelijk geworden. 
Wilhelm krijgt daarom in 1919 toestemming van de 
Nederlandse regering om defi nitief een eigen verblijf 
te kiezen. Zijn oog valt op Huis Doorn, dat hij aan-
koopt en drastisch laat verbouwen. In 1920 betrekt 
hij dit landgoed en laat 59 wagons vol met zijn per-
soonlijke bezittingen overkomen uit Duitsland om 
zijn nieuwe woning in te richten. Wie nu Huis Doorn 
bezoekt, ziet dat de inrichting precies zo is gelaten, 
zoals de Duitse keizer en zijn gevolg daadwerkelijk 
geleefd hebben. De tijd heeft stilgestaan, waardoor 

de bezoeker op Huis Doorn een goed beeld van het 
hofl even in de 19de eeuw krijgt. Wilhelm moest wel 
wat aan zijn nieuwe ‘krappe woning’ met 17 vertrek-
ken wennen. Hij was in Duitsland gewend aan zijn 
drie paleizen die soms wel 300 kamers besloegen. 
Zijn echtgenote, Victoria Auguste, met wie hij 7 
kinderen heeft, verblijft niet lang op Huis Doorn. 
Zij overlijdt in 1921 ten gevolge van een hartkwaal. 
Wilhelm hertrouwt in 1922 met de 30 jaar jongere 
prinses Hermine von Reuss, die zich tevens in Doorn 
vestigt. Victoria Auguste had een eigen kamer om 
te rusten met de portretten van hun kinderen, waar 
zij ook overleed. Deze houdt de keizer onveranderd 
in stand na haar dood. Hij verbiedt Hermine deze 
kamer te gebruiken en te betreden. Voor Hermine 
wordt een eigen vertrek om te rusten ingericht

Houthakken en in het zadel voor archeologie
en monologen
Wilhelm II volgt vanuit Doorn op de voet het nieuws 
en de ontwikkelingen in Duitsland. Hij heeft tot zijn 
dood in 1941 de hoop gekoesterd om als keizer ooit 
terug te keren. Aanvankelijk heeft hij sympathie 
voor de nationaalsocialisten, omdat hij denkt dat 
die de monarchie in Duitsland zullen herstellen. 
Na de machtsovername van Hitler wordt het hem 
echter langzaam duidelijk, dat Hitler zijn macht niet 
deelt. Ondanks dat Wilhelm ‘een keizer is zonder 
land’ in ballingschap, leeft hij volgens het keizerlijke 
protocol in zijn eigen wereld op Huis Doorn. In de 
eetkamer is de tafel nog steeds gedekt met het ser-
vies van de Koninklijke Porselein Fabriek uit Berlijn 
(nog opgericht door zijn voorvader Frederik de 
Grote van Pruisen met wie Wilhelm zich graag wilde 
meten). De keizer maakt gebruik van een speciale 

vork, waarmee hij ook kan snijden (Kaisergabel), 
vanwege zijn verlamde linkerarm waarmee hij sinds 
zijn geboorte kampt. Op foto’s en portretten wordt 
deze arm steevast gecamoufl eerd. Hoe belangrijker 
je als persoon voor de keizer was, hoe dichter je bij 
de keizer aan de dis zat. Wilhelm was een matige 
eter. Als hij uitgegeten was en zijn bestek neerlegde, 
verlangde het protocol dat iedereen aan tafel stopte 
met eten. Na het diner vertoefde keizerin Hermine 
met het vrouwelijke gezelschap in de ‘vrouwenka-
mer’, de keizer met het mannelijke gezelschap bracht 
de tijd door in de rookkamer. In deze rookkamer is 
een zetel te zien verhoogd met kussens. Daar zat 
de keizer op: zijn bezoekers mochten immers niet 
hoger zitten dan hij. Hier hield Wilhelm zijn eigen 
geschreven uitgebreide monologen voor zijn bezoe-
kers en discussieerde over allerhande onderwerpen. 
Naast deze monologen en het volgen van de ontwik-
kelingen in Duitsland, had Wilhelm een passie voor 
de archeologie. In het verleden reisde de keizer 
regelmatig naar het buitenland, onder meer naar 
zijn buitenverblijf op Corfu, om zijn hobby uit te 
oefenen. Boven in zijn werkkamer, de zogenaamde 
‘zadelkamer’ vanwege de opvallende stoel in de 
vorm van een zadel, werkt hij zijn monologen en 
archeologische onderzoeken uit. Een andere passie 
die hij buiten pleegt om in beweging te blijven, is 
het hakken van hout. Rond Huis Doorn vond daarom 
aardig wat ontbossing plaats en zijn aanzienlijk 
wat bomen met de keizerlijke hand geveld. Wilde 
Wilhelm een uitstapje maken binnen Nederland, dan 
was er toestemming vereist van de toenmalige Mi-
nister van Binnenlandse Zaken Kan. Zo was hij af en 
toe te gast op landgoed de Hartekamp in Heemstede, 
bij mevrouw C. von Pannwitz-Roth. Wilhelm ging 

Wilhelm II in Huis Doorn:

gevangene van zijn eigen werkelijkheid

er prat op dat hij verre verwantschap had met de 
Oranjes. Daarnaast was koningin Victoria van Groot-
Brittannië zijn grootmoeder en was tsaar Nicolaas 
II van Rusland zijn neef. Koningin Wilhelmina is 
echter nooit in Huis Doorn op bezoek geweest. Haar 
echtgenoot prins Hendrik, alsmede koningin Emma, 
prins Bernard en prinses Juliana bezochten dit wel.

Het overlijden van Wilhelm in 1941
Op 4 juni 1941, tijdens de Duitse bezetting in Neder-
land, overlijdt Wilhelm II op 82-jarige leeftijd aan de 
gevolgen van longembolie. Voor zijn overlijden had 
hij op het landgoed in Doorn een eigen mausoleum 
laten bouwen. Hij is daar bijgezet. De keizer liet bij 
het leven vastleggen dat hij pas in Duitsland mag 
worden bijgezet als de monarchie daar hersteld 
wordt. Daarnaast had hij in zijn wilsbeschikking 
aangegeven dat hij bij zijn uitvaart geen rouw-
kransen met hakenkruisen wenste. Deze wens werd 
compleet door Hitler genegeerd. Jaarlijks herdenken 
de directe nabestaanden van de keizerlijke familie 
het overlijden van Wilhelm II. Zij zijn de enigen 
die het mausoleum mogen betreden. Huis Doorn 
is opengesteld voor bezoekers en wordt in stand 
gehouden door vele vrijwilligers die ook een rond-
leiding verzorgen. Op dit moment is in het paviljoen 
tot 2018 de speciale tentoonstelling ‘Tusschen 
twee vuren’ te zien: over Nederland in WO 1 en de 
neutraliteitspolitiek. Huis Doorn is voor Nederland 
de offi  ciële herdenkingsplaats voor WO 1. Kijk voor 
meer informatie op www.huisdoorn.nl.
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worden bijgezet als de monarchie daar hersteld 
wordt. Daarnaast had hij in zijn wilsbeschikking 
aangegeven dat hij bij zijn uitvaart geen rouw-

Het is november 1918, het einde van WO 1. 
Europa is totaal ontredderd en in puin na een 
mensonterende en afmattende loopgravenoorlog 
van vier jaar. Het Duitsland van keizer Wilhelm II von 
Hohenzollern krijgt van de geallieerde overwinnaars 
alle schuld in de schoenen geschoven. Duitsland 
staat � nancieel aan de afgrond, er zijn veel 
gesneuvelden, veel terugkerende soldaten zijn 
invalide geraakt en anarchie dreigt. Snel wordt 
in Duitsland met hulp van de teruggekeerde 
legerkorpsen de Weimarrepubliek uitgeroepen.

gevangene van zijn eigen werkelijkheid

Vaar mee tijdens 
PreSail IJmond
Altijd al een keer willen zeilen op de zee? Dat 
kan tijdens PreSail IJmond op 15 en 16 augus-
tus. Vanuit de haven van IJmuiden vertrekken 
de Eendracht en de Morgenster voor een vier 
uur durende vaartocht. De Eendracht is Neder-
lands grootste gaff eltopzeilschoener, ook wel 
driemastschoener genoemd. De Morgenster is 
één van de markantste verschijningen van de 
Nederlandse chartervloot. Het is een dwarsge-
tuigd zeilbrik met stalen romp van bijna vijftig 
meter lang. De vaartochten op 15 augustus 
(Eendracht) en 16 augustus (Morgenster) duren 
van 11.00 tot 16.00 uur. Tickets zijn te bestellen 
via www.presailijmond.nl/ticketshop.



Wat is er heerlijker dan sporten in het water? 
Bewegen in het water is goed voor het lichaam, 
omdat er geen belasting op de gewrichten is. 
Het is een ideaal voor het verbeteren van de 
conditie, het verhogen van de mobiliteit en het 
verbeteren van de bewegingsmogelijkheden van 
gewrichten. Door regelmatig te zwemmen kunt u 
uw spierkracht behouden en zelfs opbouwen. En 
het is nooit te laat om te beginnen. Ook als u jaren 
niet gezwommen, heeft kunt u werken aan een 
gezonde geest en gezond lichaam als u vandaag 
nog begint. In Zwembad De Waterlelie kunt u da-
gelijks banen zwemmen, maar er zijn ook diverse 
sportgroepen waar u aan mee kunt doen. 
Op donderdagochtend is er een speciaal pro-
gramma voor de 50-plusser. Op vertoon van uw 
Aquasportpas kunt u onbeperkt meedoen aan 
de diverse sportgroepen op deze ochtend. Het 
programma start om 09.00 uur met AquaJoggen: 
met een wetbelt in het diepe water bewegen op 
muziek. Om 09.30 uur wordt AquaFitness gege-
ven: hierbij worden spierversterkende oefeningen 

Zwembad De Waterlelie: 

Donderdagochtend speciaal 
programma voor 50-plusser

gedaan met materialen. Om 10.15 uur wordt u 
geleerd hoe u uw zwemslagen kunt verbeteren 
(AquaTechniek). AquaGym begint om 11.00 uur 
in het warme water van het ondiepe bad. Aqua-
Gym wordt op muziek gedaan en is low-impact 
aerobics. Bij AquaRelax gaat het om ontspannen 
in extra warm water. Daarnaast is er uiteraard 
de hele ochtend de mogelijkheid om banen te 
zwemmen. 
Wilt u het een keer uitproberen? Koop dan een 
eenmalige proefl es (€8,20, voor 65+: €6,70) en 
ervaar hoe heerlijk het zwemmen en sporten in 
het water is. Meer informatie over openingstijden, 
tarieven, banenzwemmen en sportgroepen: www.
esa-aalsmeer.nl of bel 0297-322022.
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Meer informatie over openingstijden, tarieven, 
banenzwemmen en sportgroepen:

www.esa-aalsmeer.nl 
of bel 0297-322022

 Donderdagochtend = AquaVitaal
Een actieve sportochtend voor de 50-plusser

Programma:
09.00 - 09.30 uur: AquaJoggen > lopen in diep water met een wetbelt
09.30 - 10.00 uur AquaFitness > oefeningen met materialen
10.15 - 10.45 uur: AquaTechniek > leer beter zwemmen
11.00 - 11.30 uur: AquaGym > bewegen op muziek
11.30 - 12.00 uur: AquaRelax > ontspannen in extra warm water

Onbeperkt meedoen in de diverse sportgroepen op vertoon van uw Aquasportpas! 
En natuurlijk kunt u die ochtend ook banenzwemmen.

Zwemmen is goed voor iedereen:
✔  verbetert de conditie
✔  houdt de spieren en gewrichten soepel
✔  ontspannen door in te spannen
✔  het is gezellig!

Technische en praktische oplossingen kunnen uw last verlichten!
We moeten steeds langer thuis blĳ ven wonen, dat geldt voor ouderen,
mensen met een beperking, dementie, slechtziendheid en copd.

Wat heeft u nodig om veilig en comfortabel thuis te blĳ ven wonen?
We gaan in gesprek met u om samen de hulpvraag te bepalen: 

Aan wat voor aanpassingen kunt u hierbĳ  denken:
• zorg op afstand: melding bĳ  calamiteiten, ontlasten van de mantelzorger
• controle op afstand: zien wie er voor de deur staat, kĳ ken in de woning 
• toegankelĳ kheid  tot de woning: deur verbreden, drempels aanpassen 
• invloed van licht: voorkomen verstoring dag- en nachtritme
• keuken aanpassing: onder rĳ dbaar aanrecht, beveiligen fornuis
• badkamer aanpassen: thermostaat kranen, beugels, douchezitting
• aanpassing stoffering: vloerbedekking, automatische  gordĳ nen 

Voor meer informatie:
De Beĳ  elektra b.v. tel: 0297-561386 www.debeĳ .nl
Van Walraven b.v. tel: 0297-561312 www.walravenbv.nl

Langer 
zelfstandig 
thuis wonen!
UW comfort installateur helpt u!

Is het nog spannend, zo’n nieuwe show?
,,Het blijft spannend. Omdat je het nog nooit 
hebt gedaan. Je weet niet wat mensen ervan 
vinden. Ik kan makkelijk een avondvul-
lende show in mijn eentje brengen met alle-
maal nummers die ik heel goed ken. Maar een

Een nieuwe show van Ellen ten Damme betekent meer liedjes, fysieke uitdagingen 
en visueel spektakel. Want zolang de zangeres nog een spagaat kan doen, 
denkt ze er niet over om op een kruk liedjes te gaan zingen. Voor Thuis bij Ellen 
haalt de artiest alles uit de kast om haar publiek te entertainen. ,,Ik vind dat ik 
het verplicht ben aan mijn publiek om iets bijzonders neer te zetten.”

Is het nog spannend, zo’n nieuwe show?
,,Het blijft spannend. Omdat je het nog nooit 
hebt gedaan. Je weet niet wat mensen ervan 
vinden. Ik kan makkelijk een avondvul-
lende show in mijn eentje brengen met alle-
maal nummers die ik heel goed ken. Maar een

en visueel spektakel. Want zolang de zangeres nog een spagaat kan doen, 
denkt ze er niet over om op een kruk liedjes te gaan zingen. Voor Thuis bij Ellen 

,,Ik wil mijn publiek 
iets extra’s geven”

Thuis bij Ellen 

Thuis bij Ellen is tot en met 
7 juni te zien in theaters in 

Nederland en België.

Wandelen met een vuilniszak

Elk jaar bezoeken 100 miljoen toeristen de Euro-
pese Alpen en zij laten allemaal hun sporen achter 
in de vorm van afval. Er is een groeiende behoefte 
aan directe actie om vuil te verwijderen op deze 
populaire bestemmingen, maar ook bijvoorbeeld 
in Nederlandse natuurgebieden. Envirotrek 
vervult deze behoefte. Een wandeling door de na-
tuur, maar dan met vuilniszakken én grijpers. Dit 
jaar wordt Envirotrek voor de zevende keer in zes 
verschillende landen georganiseerd. De aftrap van 
het seizoen is op 24 mei in Noord-Wales in het Ver-
enigd Koninkrijk. Maar ook in Nederland is er de 
kans om mee te doen. Op 20 juni is het mogelijk in 
de Limburgse heuvels gaan schoonmaken en ver-
kennen tijdens een Envirotek in Landgraaf en vlak-
bij de hoogste duin van Nederland, in Schoorl, op 
28 juni. Het programma begint om 10.00 uur. De 
deelnemers lopen een wandelroute terwijl ze afval 
verwijderen uit de natuur. Rond 12.30 uur volgt 
als beloning een barbecue-lunch. De resterende 
middag wordt, indien gewenst, gebruikt om een 
outdooractiviteit uit te proberen. Reserveren via 
www.respectthemountains.com/envirotrek. Mee-
doen kost tien euro inclusief een T-shirt, de lunch 
en een outdooractiviteit. Kinderen zijn welkom en 
betalen vijf euro.

voorbeeld was. Heel vrij; ik kan doen wat ik wil 
doen. Het enige wat me nu bindt, is Arie. Ekster Arie 
is de inspiratiebron voor deze show. Hij woont bij 
mij, maar dat is tegelijkertijd een groot probleem. 
Je mag wettelijk gezien geen wilde vogels in huis 
nemen. Maar als ik hem drie jaar geleden niet had 
opgeraapt van de straat en had verzorgd, was hij 
doodgegaan. Zijn vleugel was beschadigd, waardoor 
hij niet goed kon vliegen. Hij was kansloos geweest 
als ik hem had losgelaten in de natuur. Ik herken zo 
veel menselijke aspecten in Arie.” 

Is dit je meest persoonlijke voorstelling tot nu toe?
,,Ik denk het wel. Dat kan ook niet anders, omdat 
ik het alleen doe. Sommige nummers zijn ook 
heel persoonlijk, die kunnen alleen maar door mij 
worden gezongen, denk ik. Het moet natuurlijk 
niet alleen maar over mezelf gaan, want het mag 
niet irritant worden. Dus het moet met de nodige 

humor. De show blijft altijd 
in ontwikkeling. Als een jas 
die je steeds beter gaat zitten. 
Ik zou het mezelf makkelijker 
kunnen maken door niet zo 
veel nieuwe dingen in een 
voorstelling te stoppen, maar 

dat wil ik niet. Ik vind dat ik het verplicht ben aan 
mijn publiek om iets bijzonders neer te zetten.”

nieuwe theatershow moet een nieuw verhaal zijn, 
een nieuw hoofdstuk. Nieuw is dat ik alleen op het 
podium sta, als een soort caba-
retier. Zonder band of mensen 
op de voorgrond. Daardoor is 
er wel meer ruimte voor impro-
visatie. Ik creëer een speeltuin 
voor mezelf. Enerzijds is het 
extraverter en vrolijker, ander-
zijds behandelt het serieuzere, volwassener thema’s. 
Grappig, ontroerend en melancholisch maar niet te, 
want ik wil dat mensen met een fi jn gevoel de deur 
uit gaan. Ik wil ze vermaken, maar niet zo dat het 
nergens over gaat.”
 
Je daagt jezelf weer uit, ook fysiek. Waarom?
,,Liedjes zingen op een barkruk lijkt me leuk, maar 
daarbij denk ik altijd: dat doe ik wel als ik 60 of 70 
ben. Dan lijkt het me prachtig, zitten op die kruk met 
een glas water erbij. Maar nu ik nog in een spagaat 
kan vallen, wil ik dat dan toch gebruiken. Mooie 
muziek is de basis, maar ik wil mijn publiek iets ex-
tra’s geven. Dat kan ook zo goed in het theater. Dus 
is er zeker een showelement. Ik doe iets met turnen. 
Een kleine fl ashback naar mijn jeugd. Ik vond mezelf 
toen ik zestien was al te oud voor turnen, haha. Kun 
je nagaan nu ik 47 ben; dat is echt hoogbejaard 
als het om turnen gaat. Ik train nu twee keer in de 
week. En ik ga niet alleen zelf de evenwichtsbalk op, 
maar ik heb ookeen liedje over oud-turnster Verona 
van der Leur, die nu webcampornoster is. Een ode 
aan haar.”

Thuis bij Ellen heet de voorstelling. Ben jij een huismus?
,,Nou, ik ben heel vaak weg vanwege mijn werk en 
dat vind ik ook leuk. Maar ik vind het net als ieder-
een heerlijk om zo nu en dan met mijn sloff en aan 
op de bank chips te eten, met de laptop op schoot en 
de televisie aan. Het publiek ziet in de voorstelling 
hoe ik thuis te werk ga, hoe ik optredens voorbe-
reid. Ik heb natuurlijk best een raar leven, vind ik 
zelf. Ik ben een soort Pippi Langkous, die ooit mijn 
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Mooie resultaten twirlsters, 
promotie voor Selina
Aalsmeer - Afgelopen zondag 3 
mei reisden zeven twirlsters van SV 
Omnia af naar Voorhout voor deel-
name aan een twirlwedstrijd waar-
bij de organisatie in handen was 
van twirlvereniging Inspiration. Bij 
het eerste onderdeel van de dag na-
men Mireille, Selina, Eefke, Cynthia, 
Nikkie en Imca deel en kwamen uit 
in verschillende categorieën. Mi-
reille behaalde met 77,5 punten een 
mooie tweede plaats in de preteen 
intermediate categorie en Selina be-
haalde met 80,9 punten een twee-
de plaats in de junior advance cate-
gorie. De andere vier twirlsters vie-
len helaas buiten het podium. Hier-
na kwamen Mireille, Selina, Eefke, 
Cynthia en Imca op de vloer bij het 
onderdeel 2-baton. Mireille behaal-
de weer een mooie twede plaats 
met 75,1 punten in de preteen inter-
mediate categorie, Selina behaalde 
in de junior advance categorie met 
80,1 punten een eerste plaats. Eef-
ke behaalde met een ‘no-drop’ rou-
tine 68,1 punten en een welverdien-
de zilveren medaille in de senior be-
ginners categorie. Bij het onderdeel 
super X-strut namen Nikke en Imca 
het tegen elkaar op in de senior in-
termediate categorie met vier deel-
neemsters. Beide lieten een mooie 
routine zien. De uitslagen lagen zeer 
dicht bij elkaar. Tussen de nummer 
één en nummer vier zat maar een 

minimum verschil van 0,6 punten. 
Nikkie behaalde een derde plaats 
met 74,2 punten, Imca behaalde he-
laas net geen podiumplaats. In de 
middag kwamen vijf twirlsters uit 
bij het onderdeel dance. Mireille liet 
een sterke routine zien en behaalde 
met 78,1 punten een derde plaats in 
de preteen intermediate categorie. 
Selina liet voor het laatst haar dance 
op de muziek ‘Jimmy’ zien. De rou-
tine liep prachtig. Met een perfecte 
rolls-serie en maar één drop straal-
de Selina van begin tot eind. De ju-
ry beloonde haar dan ook met 81,1 
punten en kreeg hiervoor een gou-
den medaille omgehangen. Tevens 
betekent dit puntenaantal dat Selina 
promoveert van de junior intermedi-
ate categorie naar de junior advan-
ce categorie. Als laatste deze mid-
dag kwamen Yosra, Eefke en Nikkie 
als ensemble in de senior beginners 
categorie op de vloer. Zij lieten weer 
een mooie, sierlijke routine zien en 
behaalde de eerste plaats met 67,1 
punten.

Lijkt het je ook leuk om te komen 
twirlen? Voor meer informatie over 
twirlen kun je contact opnemen met 
de Productgroep Coördinatoren Va-
lerie Lelieveld of Linda Nederstigt 
per e-mail twirlen@svomnia.nl of 
het sportpunt van SV Omnia via e-
mail sportpunt@svomnia.nl. 

Van links naar rechts: Mireille, Selina, Eefke, Nikkie, Yosra, Imca en Cynthia.

Al na eerste keer traditie geboren!
Bevrijdingsvuurestafette 
Aalsmeer groot spektakel
Aalsmeer - Tien hardlopers en twee 
fietsers waren na de Dodenherden-
king op 4 mei jongstleden naar Wa-
geningen gereden om daar in de 
stromende regen bij het historische 
Hotel De Wereld deel te nemen aan 
de indrukwekkende nationale Be-
vrijdingsvuurceremonie. Om 1.30 
uur ontving de Aalsmeerse ploeg 
haar fakkel en brachten het bevrij-
dingsvuur vervolgens in 2 regen-
bestendige stormlampen en over 
een afstand van 82 kilometer naar 
Aalsmeer. Een enorme prestatie. Na 
circa 2 uur werd het droog en be-
scheen eerst de volle maan en later 
de zon het pad voor de Aalsmeerse 
atleten. Onderweg ontbrak het hen 
aan niets in de nieuwste touringcar. 
Kees en Ad, de twee buschauffeurs, 
vonden het een unieke ervaring om 
achter de lopers en fietser aan te rij-
den. Overigens werd alles wat aan 
eten en drinken over was gebleven 
door de estafetteploeg gedoneerd 
aan de Voedselbank. 
Op het Raadhuisplein aangekomen 
ontstaken de estafettelopers en 
-fietsers ieder een eigen fakkel met 
het Wageningse vuur uit de storm-

lampen en onder begeleiding van 
de opzwepende drums van Sam-
ba Slagwerkgroep Bovenkerk en 
gevolgd door een bonte stoet be-
langstellenden liepen ze het laat-
ste stukje door de Zijdstraat naar 
het Oude Raadhuis. Daar werden ze 
door een grote menigte belangstel-
lenden opgewacht. Samen met lo-
coburgemeester Ad Verburg ontsta-
ken zij vervolgens met z’n allen het 
Aalsmeerse Bevrijdingsvuur. Een in-
drukwekkend moment. 
Moe maar enorm voldaan gaf de 
voltallige estafetteploeg aan vol-
gend jaar beslist weer mee te doen. 
Graag met nog veel meer lopers! Lo-
coburgemeester Ad Verburg zegde 
zijn steun namens de gemeente toe 
zodat Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer 
dit evenement ook de komende ja-
ren kan organiseren. Een nieuwe 
Aalsmeerse traditie is geboren!
De estafetteploeg bestond uit Jos 
Molenaar, Wendy van Schip, Willem 
Kikkert, Rob van den Bos, Mariska 
van der Veer, Natasja Jongen, Joost 
Keessen, Mirjam van Schip, Peter 
Croese, Mirande van Pelt, Wil Voorn 
en Atie van Oostveen.

Zwemmen
Vier keer goud Masters op 
Nederlands kampioenschap
Aalsmeer - Het weekend van 8 tot 
10 mei stond in het teken van het 
Open Nederlands Masters kampioen-
schap lange baan in Eindhoven. Het 
aantal deelnemers was zo overwel-
digend groot, dat de organisatie ge-
noodzaakt was een limitering te hand-
haven om er geen nachtwerk van te 
maken. Ook dit jaar weer een flinke 
groep zwemmers vanuit het buiten-
land die mee kwamen strijden om te 
medailles. De concurrentie had zich 
net als de Oceanus ploeg goed voor-
bereid. De Oceanus Masters hadden 
zich ieder op eigen wijze voorbereid. 

Zo trainde de één meer op de sprint 
afstanden de andere op de lange af-
standen, werden er wedstrijden opge-
zocht in een 50 meter bad om het ge-
voel van baanlengte in het lijf te krij-
gen, etc. Het resultaat is er niet minder 
om. Vier keer is de titel: Nederlands 
Kampioen veroverd. Deze titel ging 
naar Arjan Bellaart op de 200 wissel-
slag, Margriet Grove 200 vlinderslag, 
Laura Staal 1500 vrije slag en Ronald 
Grove 400 meter wisselslag. Verder 
zijn er nog 10 zilveren en 4 bronzen 
medailles mee naar huis gegaan, net 
als 7 tijd verbeteringen op de diver-

ZABO zaalvoetbalcompetitie
Café Sportzicht boekt zege
Aalsmeer - De zestiende speelronde 
van de ZABO zaalvoetbalcompetitie 
vond afgelopen zaterdag 9 mei plaats 
in sporthal de Bloemhof. De vijf wed-
strijden in hal 2 werden gearbitreerd 
door de scheidsrechters Ross, Ver-
laan en Van Miltenburg. De kersver-
se kampioen van de ZABO, het team 
van Sportcafé de Midi’s speelde de 
openingswedstrijd en had EZ Flo-
wer als tegenstander. Hoewel EZ Flo-
wer sterk aan de aftrap verscheen en 
goed liep te spelen bleek de onge-
slagen koploper toch te sterk. Eind-
uitslag 10-4 voor Sportcafé de Mi-
di’s die hiermee de zestiende over-
winning op rij noteerde. Vervolgens 
trad Heemhorst Watersport aan voor 
de wedstrijd met LEMO. Deze partij 
zaalvoetbal was een rechtstreeks du-
el om plaats vijf in de ranglijst. Heem-
horst Watersport toonde zaterdag-
avond een sterk collectief terwijl LE-
MO niet helemaal compleet aanwe-
zig was. De wedstrijd eindigde met 
een 9-2 stand op het scorebord. Door 
de overwinning én de drie punten is 

Heemhorst Waterpsort een plaats ge-
stegen in de stand en staat nu keurig 
in het linkerrijtje van de ZABO. LE-
MO moet nú genoegen met de zesde 
positie. De wedstrijd Piller Sport te-
gen Polonia Aalsmeer kreeg de uit-
slag van 5-0 toebedeeld. De vierde 
wedstrijd was de ontmoeting tussen 
La Furia Roja en Koning Nieuwendijk 
en dit werd een waar doelpuntenfes-
tijn. La Furia Roja boekte een mon-
sterzege van 16-1. De 16e speelron-
de werd afgesloten met de partij tus-
sen Café Sportzicht en Amsec Bevei-
liging. Eindstand 4-2 voor de mannen 
van Sportzicht.

Huidige stand:
Sportcafé de Midi’s 16-48, La Furia 
Roja 16-37, Piller Sport 16-37, Polo-
nia Aalsmeer 16-29, Heemhorst Wa-
tersport 16-25, LEMO 16-24, Café 
Sportzicht 
16-13, EZ Flower 16-9, Koning Nieu-
wendijk 16-9, Amsec Beveiliging 16-
6. Speelronde 17 volgt op zaterdag 23 
in sporthal de Bloemhof.

Zwemsportclub vijftig jaar
Jubileumfeest Oceanus 
voor alle (oud)leden 
Aalsmeer - Vrijdag 29 mei is de 
dag dat het 50 jarig jubileum van 
de Aalsmeerse zwemsportclub 
Oceanus wordt gevierd. In de na-
middag en vóór-avond zijn er voor 
alle huidige jeugdleden leuke acti-
viteiten in The Beach aan de Oos-
teinderweg. 
Deze kinderen worden apart uit-
genodigd om mee te doen aan de-
ze actie. Voor alle huidige leden 
boven de 16 jaar wordt ‘s avonds 
vanaf 20.00 uur een feest georga-
niseerd, waar de ontmoeting cen-
traal staat en stil wordt gestaan bij 
dit jubileum en natuurlijk met een 
muzikale omlijsting. Uiteraard wor-

den de oud leden hierbij uitgeno-
digd, zodat er tevens een heel ge-
zellige reünie kan ontstaan en de 
ongetwijfeld leuke herinnerin-
gen en voorvallen opgehaald zul-
len worden. Iedereen, die een ver-
bondenheid heeft met Oceanus 
of heeft gehad, kan zich aanmel-
den via de site: www.zsc-oceanus.
nl en is dan welkom op deze feest-
avond. Het is niet alleen het feest, 
maar voor iedere bezoeker wacht 
nog een leuke verrassing.

Zwemsportclub Oceanus is op-
gericht op 7 mei 1965 en de gro-
te animator was de badmees-

Postduiven Vereniging de Telegraaf
John van Duren wint 
vlucht vanuit Peronne
Aalsmeer - Het was zaterdag een 
vlucht met de titel: gejaagd door de 
wind. Volgens Dirk Baars was het 
deze keer may day, may day, want 
de duiven die te ver gevlogen wa-
ren moesten tegen windkrach 5 tot 
6 terug vliegen en dat koste hen de 
nodige moeite. Verder was het mooi 
weer zaterdag. 

De 16.441 duiven van de Afde-
ling Noord Holland werden om 
09.30 uur in het Franse Peronne ge-
lost met een ZW wind kracht 4, en 
dat het snel zou gaan laat zich ra-
den met wind die tot kracht 5 á 6 
toe nam vanuit het ZW tot WZW. 
De snelste duif van de vereniging 
en dat was de 14-131, een duivin 

van John van Duren uit Amstelveen, 
was om 12.05.39 uur terug op haar 
hok en die maakte over een afstand 
van ruim 292 kilometer een snelheid 
van 1880,283 meter per minuut, dat 
is 112,82 kilometer per uur. Gerard 
en Lies v.d. Bergen uit Kudelstaart 
werden 2e, en Richard v.d. Berg uit 
De Kwakel, eigenlijk een Marathon 
speler, werd 3e. In het rayon waar 
3151 duiven in concours waren 
klasseerde zich 20 duiven van de Te-
legraaf, John werd 4e, Gerard & Lies 
6e, Richard 7e, Paul Baas uit Uit-
hoorn 20e, Aad van Belzen uit Ku-
delstaart 21e, Erik Wiersma uit Am-
stelveen 30e Cees van Vliet uit Ku-
delstaart 32e, en Darek Jachowski 
uit Mijdrecht 43e.

Dubbel jubileum bij Westend
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
9 mei is bij Watersportvereniging 
‘Westend’ een dubbel jubileum ge-
vierd. Precies die dag was het 98 
jaar geleden dat de vereniging werd 
opgericht. Westend was de eerste 
watersportvereniging in Aalsmeer. 
Watersportvereniging ‘De Nieuwe 
Meer’ kwam enkele maanden la-
ter vanuit Amsterdam naar het ein-
de van de havendam tegenover het 
station. Het jubileum werd gevierd 
met een lezing door oud-wethou-
der van Zwolle, Jaap Baarsma. Hij 
hield een lezing over de architect 
E.O.M. Ruhwandl. Deze was lid van 
‘Westend’ en heeft in 1927 het ont-
werp gemaakt van het clubhuis. Het 
clubhuis staat op palen in het wa-
ter. Het is nu een gemeentelijk mo-
nument en werd toen gebouwd aan 
het einde van een lange steiger bui-

ten de haven van Dragt. Het had zo 
goed uitzicht over de Kleine Poel en 
vanaf het dak kon het dienst doen 
als starttoren voor zeilwedstrijden. 
Westend was mede-oprichter en 
nog steeds deelnemer aan de West-
einder Zeil Wedstrijden (WZW). Ar-
chitect Ruhwandel heeft destijds 
veel wedstrijden gewonnen. Za-
terdag was er nog een tweede ju-
bileum te vieren. Oud-voorzitter en 
erelid Ir. Eelko de Boer is 60 jaar 
lid van Westend. Hij kwam in 1955 
als 23-jarige bij de vereniging. Om-
dat met vreugde luister bij te zetten, 
kreeg Eelko de diamanten lidmaat-
schapsspeld en ook een oorkonde 
uitgereikt door voorzitter Raymond 
Dwinger (zie foto). De bijzonde-
re ledenbijeenkomst werd afgeslo-
ten met een buffet met heerlijke ge-
rechten naar recept uit India.

ter van het voormalige zwembad 
V.I.B.A., de heer Neerincx. Er werd 
begonnen met 47 leden en na 50 
jaar staat de teller nu op 517 le-
den. Eerst was het alleen zwem-
men en vooral gericht op het snel-
zwemmen, voor zover dat mogelijk 
was in het meestal woelige water 
van de Westeinderplassen. In 1973 
kwam daar waterpolo bij, doordat 
‘de Aalen’ uit het Oosterbad zich 
aansloot bij Oceanus. Toen in 1974 
het zwembad ‘de Waterlelie werd 
geopend kreeg Oceanus een hor-
de aan nieuwe leden en wel in die 
mate, dat er al snel een tijdelij-
ke ledenstop moest worden inge-
voerd.

Nog méér ruimte kwam er na de 
opening van het extra banenbad 
in 1991: eindelijk een zwembad 
met de juiste diepte voor het se-

nioren waterpolospel en de wed-
strijden. Naast het snelzwemmen 
en waterpolo zijn er bij Oceanus 
een aantal recreatieve groepen 
voor kinderen en is er een groep 
aangepast zwemmen voor zwem-
mers en zwemsters met een be-
perking. Masterzwemmen (weke-
lijkse zwemtraining voor boven de 
25 jaar tot aan heel hoge leeftijd) 
is helemaal ingeburgerd binnen 
Oceanus en deze groep telt bijna 
100 leden. 

Een grote groep triathleten traint 
het zwemonderdeel bij Oceanus 
en een kleine groepje beoefent het 
vinzwemmen. In de zomermaan-
den is er nog steeds een groep-
je stoere leden, die in geheel Ne-
derland meedoen aan de openwa-
ter zwemwedstrijden. Oceanus 50 
jaar, maar nog altijd springlevend!

se afstanden. Het zilver werd veroverd 
door: Katinka Elders 800 vrije slag, 
Laura Staal 200 en 400 wisselslag, Ar-
jan Bellaart 200, 400 en 800 vrije slag 
en 200 meter rugslag, Ronald Grove 
200 schoolslag, Annette de Visser 100 
vrije slag en Margriet Grove 100 meter 
vlinderslag. Brons ging mee naar huis 

met Annette de Visser 800 meter vrije 
slag, Laura Staal 800 meter vrije slag, 
200 vlinderslag en 100 rugcrawl. Ver-
der zijn er nog prachtige vierde plek-
ken veroverd. Al met al een zeer ge-
slaagd zwemweekend voor de Master 
zwemmers.
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Tim Oudenaller nieuwe coach 
van heren 1 bij Qui Vive
De Kwakel - Met ingang van het 
volgende seizoen is Tim Oudenal-
ler de nieuwe trainer/coach van he-
ren 1 bij Qui Vive als opvolger van 
Wouter Otto die na 4 jaar heeft ge-
kozen voor een internationale zake-
lijke loopbaan. Tim Oudenaller is al 
vele jaren actief in de hockeywereld. 
Hij startte in de jeugd bij hockeyclub 
Cartouche in Voorburg en heeft bij 
deze club ook 3 jaar in heren 1 ge-
speeld waarvan 2 jaar in de 1e klas-
se en 1 jaar in de overgangsklasse. 

Toen hij communicatiemanagement 
in Utrecht ging studeren speelde 
hij nog 4 jaar bij Shinty en 2 jaar bij 
USHC. Zijn trainersloopbaan begon 
hij ook bij Cartouche. Vervolgens is 
hij technisch coördinator bij Houten 
geworden. Bij zijn andere werkge-
ver Kampong is hij verantwoordelijk 
voor JA1 en assistent trainer/coach 
van heren 1. Het hoofdbestuur en 
Tim Oudenaller hebben overeen-
stemming bereikt voor een periode 
van twee seizoenen.

Foto: Tim Oudenaller geflankeerd door Bert Vreeken, Thomas Zwart en Rob 
Das van Qui Vive.

Goede prestaties UWTC 
rijders in Haaksbergen
Amstelland - Afgelopen zondag 
werd alweer de tweede topcompe-
titie wedstrijd verreden. Ditmaal op 
de baan in Haaksbergen, voor veel 
rijders van UWTC heel bekend. Ver-
leden jaar werd hier namelijk de 
strijd om het Nederlands kampioen-
schap verreden. ‘s Morgens eerst 
de eer aan de boys/girls tot en met 
12 jaar en de cruiser categorie. De 
wedstrijd begon mooi op tijd en met 
51 manches waren er veel rijders 
uit heel Nederland die de strijd met 
elkaar durfden aan te gaan. Bij de 
boys 10 jaar deden zelfs zeven rij-
ders van UWTC mee en zes wisten 
zich te plaatsen voor de kwartfina-
les! Bij de boys 12 jaar deden Max 
de Beij en Brian Boomkens goe-
de zake. Zij wisten in alle drie hun 
manches bij de eerste vier te eindi-
gen en zo hun plek in de kwartfina-
le zeker te stellen. De kwartfinales 
begonnen mooi op tijd. Bij de Boys 
10 zes mannen, die een kans maak-
ten op een plekje in de halve fina-
le, maar de strijd wordt natuurlij-
ker wel steeds zwaarder. In de eer-
ste kwartfinale de beurt voor Jes-
sy, Joël en Jordi. Het pakte goed uit 
voor Jessy, hij eindigde als vierde 
en was zo zeker van de halve finale, 
de andere mannen werden zevende 
en achtste. In de tweede kwartfina-
le lukte het Daan Corts niet om zich 
te plaatsen hij werd helaas acht-
ste. In de derde kwartfinale weer 
twee UWTC-rijders in de strijd, Rens 
en Alec, Rens werd knap vierde en 

Alec eindigde op de vijfde plaats. Bij 
de boys 12 werd Max de Beij nipt 
vijfde, Brian Boomkens reed in zijn 
kwart sterk naar de tweede plaats. 
Tijd voor de halve finales met hierin 
3 rijders van UWTC. 
Bij de boys 10 werd Jessy Soede in 
zijn halve finale achtste, Rens Gröm-
mel redde het net niet, hij werd nipt 
vijfde. Brian Boomkens moest er bij 
de boys 12 hard voor knokken, maar 
werd knap vierde, een finaleplaats 
voor hem. In deze finale kwam hij 
helaas nog ten val, maar hij was niet 
de enige. Hierdoor wist hij toch nog 
op de zesde plaats te eindigen. ’s 
Middags de eer aan blok 2; de boys/
girls 13,14, nieuwelingen jongens, 
sportklasse 25+ en de Elite man en 
Woman. Hierin ook een aantal rij-
ders van UWTC aan de start. Bij de 
boys 13 wist Izar van Vliet Garcia de 
halve finale te halen. Hierin werd 
hij zevende. Bij de boys 14 wisten 
Maarten v.d. Mast en Kevin Boom-
kens ook de halve finale te halen. Zij 
eindigden hierin respectievelijk op 
een zesde en zevende plaats. Bij de 
boys 15 reed Joey Nap in de halve 
finale naar de vijfde plaats, net niet 
genoeg voor de finale! In de sport-
klasse wisten Pim de Jong, Arjan 
van Bodegraven, Roberto Blom en 
Tom Brouwer de kwartfinale te ha-
len, maar hier hield hun avontuur 
op. Komend weekend geen strijd 
om de Topcompetitie, maar vindt de 
Supercross in Papendal plaats. 

TeamTimmerman in actie 
voor Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - De Koningsdag was 
voor TeamTimmerman een groot 
succes. Er was ook een groot aan-
bod, de dromenvangers gemaakt 
door Audrey, de bossen rozen, heel 
veel tweedehands spullen en ui-
teraard de zelfgemaakte artike-
len van de cliënten van Ons Twee-
de Thuis. Hierdoor kwam de teller 
aan het eind van de dag ruim boven 
de 1.000 euro uit. Een hele mooie 
stap richting de aanschaf van de 
rolstoelfiets met trapondersteuning 
voor de bewoners van Ons Twee-
de Thuis (OTT). De dromenvangers 
zijn nog het hele jaar te koop en de-
ze kunnen ook naar eigen wens ge-
maakt worden. 

Marcella en Erwin
Ook kon er op de Koningsdag ge-
fietst worden voor een mooie ca-
deaubon en de eretitel ‘Snelste van 
Aalsmeer’. Bij de dames is dit Mar-
cella Adjafe geworden en bij de he-
ren Erwin Coster. TeamTimmerman 
kijkt terug op een zeer succesvolle 
dag en wil dan ook haar sponsors 

bedanken, die dit succes mede mo-
gelijk gemaakt hebben.

Tour de Poel en over de Alpen
Verder is TeamTimmerman al druk 
bezig met de voorbereidingen van 
de Tour de Poel op zondag 27 sep-
tember. Er worden weer drie mooie 
routes gemaakt voor de 10, 40 en 
100 kilometer. Dus voor ieder wat 
wils. Ook de opbrengsten van de-
ze fietstocht en alle andere activi-
teiten, die TeamTimmerman dit jaar 
doet, komen ten goede van de rol-
stoelfiets voor OTT. Een van die an-
dere activiteiten is TeamTimmerman 
over de Alpen. Begin september 
gaat het team fietsend in twee da-
gen van Oostenrijk naar Italië, dat is 
252 kilometer en ruim 6000 hoogte-
meters! En iedereen kan sponsoren 
om de rolstoelfiets met traponder-
steuning bij elkaar te fietsen. Meer 
weten over de dromenvangers, Tour 
de Poel, over de Alpen of andere ac-
tiviteiten? Kijk op www.teamtimmer-
man.nl of mail naar info@teamtim-
merman.nl.

Afsluiting seizoen Vrouwen 
Badmintonclub Slagvaardig
Aalsmeer - Opnieuw, zoals ieder 
jaar, heeft Vrouwen Badmintonclub 
Slagvaardig het seizoen afgesloten 
met een lunch op 30 april. 
Er waren 14 leden aanwezig bij de 
lunch, van de 19 totaal. Jammer 
dat sommige dames wegens ziek-
te of vakantie er niet bij waren. Het 
smaakte voortreffelijk en de kof-

fie met appelgebak tot slot even-
eens. Het nieuwe seizoen begin-
nen de dames weer op donderdag 
3 september van 10.00 tot 11.30 uur 
in de Proosdijhal. Wie belangstel-
ling heeft om mee te komen spelen 
in het nieuwe seizoen of nadere in-
lichtingen wil, kan contact opnemen 
met Marijke via 326564.

Oosterbad opent seizoen 
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
16 mei gaan de deuren van Het 
Oosterbad voor de 87e keer open. 
De nieuwe voorzitter Goos Bartels 
zal om 13.00 uur de vlag hijsen en 
voor de allereerste zwemmers is er 
weer een traktatie. Het zwembad is 
door vrijwilligers helemaal schoon-
gemaakt en het nieuwe seizoen 
kan van start gaan. Ook de gevulde 
bloembakken maken het bad weer 
vrolijk dankzij planten gedoneerd 
door twee tuincentra van de Leg-
meerdijk. Alles ziet er weer prachtig 
fris uit. Het voorjaar was tot nu toe 

fris te noemen, met name de nach-
ten, maar er wordt gehoopt op een 
zonnig seizoen.

Er staan weer veel activiteiten op 
het programma, zoals onder ande-
re de Zwemloop, de Zwem4 daag-
se, de familie-estafette en het wa-
terpolotoernooi. Actueel nieuws is 
op de website van Het Oosterbad te 
volgen. Op maandag 1 juni gaan de 
zwemlessen weer van start voor het 
ABC-zwemmen. Er zijn nog plaat-
sen beschikbaar in de zwemles-
groepjes en opgeven kan nog. 

UWTC Wielrennen
Sven Buskermolen op vijf
Amstelland - Zaterdag 9 mei heeft 
Lorena Wiebes de Marianne Vos 
classic gereden in Wijk bij Aalburg, 
2 rondes van ongeveer 29 kilome-
ter. Ongeveer 70 nieuweling meis-
jes stonden aan de start. Na onge-
veer 20 kilometer brak het peloton 
en ontstond er een kopgroep van 9 
waar Lorena bij zat, dat werden er 
later 8. Door de wind was het een 
zware wedstrijd. De kopgroep werk-
te goed samen en de voorsprong 
liep uit tot 1 minuut 50. Ongeveer 
1.5 kilometer voor de finish demar-
reerde iemand en wist die voor-
sprong te houden. Lorena won de 
sprint van de overige 7 renners en 
hiermee pakte deze Mijdrechtse da-
me dus een 2e plaats in een klas-
sieker! De nieuwelingen gingen op 
zaterdag om 10.00 uur van start in 
een smalle winkelstraat van Kam-
pen met een peloton van 170 ren-
ners voor de Flevotour. Sven Nij-
huis, Stijn Ruijter en Menno van Ca-
pel stonden bij de start ongeveer in 
het midden. Tijdens de neutralisa-
tie kon Menno goed naar voren rij-
den en kwam tot de 2e rij. Na een 
lange, rechte weg met veel zijwind 
was het peloton in stukken gebro-
ken. Menno zat goed van voren en 
reed in de kopgroep van 30 man. In 
de laatste 15 kilometer brak de kop-
groep in stukken en kwam Menno 
in het 3e groepje terecht. Hij werd 
in de sprint uiteindelijk 14e. Sven en 
Stijn reden de hele wedstrijd veel 
op kop in het peloton. Sven wist op 
het einde nog weg te rijden en werd 
31e. Stijn eindigde netjes in het pe-
loton en kwam tot een 50e plaats. 
Ook de beginnende jeugdleden rij-
den regelmatig een wedstrijd, na-
melijk de interclubs. Op Moederdag 
gingen zij naar Woerden. Helaas zijn 
nog niet alle uitslagen bekend, maar 

er was winst voor Esmee de Rijk bij 
categorie 1-2. 
Bij categorie 5-6 was er een 5e 
plaats voor Sven Buskermolen uit 
Kudelstaart en bij categorie 7, die 
gecombineerd met de nieuwelin-
gen rijden, was er een 7e plaats 
voor Ian van de Berg. Ook Niels Kra-
mer reed in deze categorie mee in 
het peloton. De UWTC renners Ben 
De Bruin, John Tromp en Guus Zan-
tingh waren op Moederdag naar het 
oosten van het land afgereisd om 
daar te starten in de Scharenborg 
wielerronde van Eibergen voor vete-
ranen 60+ . Dit is een wedstrijd over 
63 kilometer op een mooie omloop 
van 7 kilometer. De wedstrijd werd 
gewonnen door Aat Kool uit Loos-
drecht voor Joop Ribbers uit Groen-
lo. John Tromp sprintte naar een 
9e plaats net voor Guus Zantingh 
die als 10e eindigde, Ben de Bruin 
klasseerde zich als 14e in dit sterke 
renners veld.

Atletiek
Eerste plaats Corné Timmer
Aalsmeer - Met prachtig weer is in 
Utrecht op atletiekbaan Maarschal-
kerweerd het nieuwe Track Mee-
tings seizoen weer geopend. Maar 
liefs 591 atleten schreven zich in 
voor de verschillende onderdelen af-
gelopen vrijdag 8 mei. B-junior Cor-
né Timmer ging naar Utrecht voor 
een snelle 3000 meter. Na een snelle 
start over de eerste 3 ronden moest 
Corné helaas wat tijd inleveren op 
de tweede en derde kilometer. Toch 
leverde de snelle start hem de eer-
ste plaats op in een goede tijd van 
9.26.88 minuten. Voor meer nieuws 
en foto’s van de junioren van AV 
Aalsmeer, kan een kijkje genomen 
worden op www.avaalsmeer.eu.

Gerrit wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis van 
13.30 tot 16.30 uur. Op donderdag 7 
mei is het kaarten gewonnen door 
Gerrit van der Geest met 5444 pun-
ten, op twee Geertje Koopstra met 
5172 punten en op plaats drie Jan 
Weij met 5114 punten. Bij het joke-
ren was de hoogste eer voor Henny 
de Wit met 178 punten, gevolgd door 
Kees van de Meer met 183 punten en 
Bets Teunen met 187 punten. Belang-
stelling voor deze gezellige kaartmid-
dag? Kom gerust eens kijken en mee-
spelen. Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297-340776.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 20 
mei vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Het klaver-
jassen op 6 mei is gewonnen door 
Anton van de Polder met 5622 pun-
ten, gevolgd door Wim Reuling met 
5150, Martien van Stijn met 5072 en 
Piet Straathof met 5290 punten. 

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - De laatste kaartavond 
van dit seizoen houdt kaartclub Ons 
Genoegen op dinsdag 19 mei in het 
gebouw van Ons Tweede Thuis in de 
Hortensialaan. 
Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf 
19.00 uur. Koffie en thee staan klaar 
en is, evenals de entree, gratis. 

Het klaverjassen tijdens de vorige 
speelavond is gewonnen door Fer-
ry Goede met 5413 punten, Alie de 
Vries werd tweede met 5268 pun-
ten en op drie is Ria Bos geëindigd 
met 5188 punten. Bij het rummicup-
pen was de hoogste eer voor Jo van 
Soest met 63 punten. 

Vanaf 18 mei buitenbad 
van De Waterlelie open
Aalsmeer - De zomer staat voor de 
deur, het mooie weer komt er aan, 
dus wordt het tijd voor een verfris-
sende duik in het buitenbad van 
zwembad De Waterlelie. De afge-
lopen weken is er hard gewerkt om 
de buitenbaden gereed te maken. 
En vanaf maandag 18 mei staat al-
les voor jong en oud klaar! 
Zwembad De Waterlelie biedt 
zwem- en recreatieplezier voor alle 
leeftijden. Voor de allerjongsten is er 
een speciaal kinderbad met daarbij 
een grasveld een speelterrein. Hier 
kunnen de jongste kinderen heer-
lijk zwemmen en spelen. Verder is 
er een groot speel- en diep bad met 
verschillende speelattributen, een 
glijbaan en duikplank. In het voor-
ste bad loopt de waterdiepte af van 
0 tot 1.20 meter. Tevens beschikt De 
Waterlelie over een grote ligweide 
waar heerlijk van het zonnetje kan 
worden genoten. Naast de ligwei-

de is een kiosk waar hapjes, drank-
jes, snoepjes en ijsjes te verkrijgen 
zijn. Het buitenbad is geopend bij 
goede weersomstandigheden en 
een minimale watertemperatuur van 
18°Celcius. De actuele openingstij-
den zijn altijd te vinden op de websi-
te van het zwembad. In principe zijn 
de openingstijden als volgt: maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrij-
dag van 13.30 tot 18.00 uur, woens-
dag van 12.30 tot 18.00 uur en za-
terdag en zondag van 10.00 tot 
14.30 uur en bij heel mooi weer tot 
17.30 uur. Bij slecht weer is het bin-
nenbad geopend om vrij te zwem-
men op woensdagmiddag (13.45 tot 
15.45 uur), zaterdagmiddag (13.00 
tot 14.30 uur) en zondag (10.00 tot 
18.00 uur). Kijk voor meer informatie 
over openingstijden, tarieven en an-
dere vragen op www.esa-aalsmeer.
nl of bel 0297-322022.

Ronald, Tim en Sanne Vermeulen 
in actie voor Alpe d’Huzes 
Aalsmeer - In de eerste week juni 
2015 vindt in de Franse Alpen de ac-
tie Alpe d’Huzes plaats. Een evene-
ment waarbij duizenden fietsers en 
hardlopers de legendarische Hol-
landse berg ‘Alpe d’Huez op fietsen 
en lopen om op die manier via spon-
soring, geld bijeen brengen voor het 
KWF kankerfonds. Dit geld wordt 
gebruikt voor onderzoek in de strijd 
tegen kanker. Mede door het bij-
een gebrachte geld van de actie Al-
pe’d’Huez zijn al diverse goede re-
sultaten behaald en het uiteindelij-
ke doel is een overwinning op de-
ze vreselijke ziekte. Ronald Vermeu-
len uit Aalsmeer is al een aantal ja-
ren betrokken bij dit evenement als 
deelnemer, maar ook als vrijwilliger. 
Na de editie van 2014 vroeg zoon 
Tim, 7 jaar oud, aan zijn vader of hij 
ook de berg op mocht fietsen. ‘Na-
tuurlijk’, was het antwoord. ‘Besef 
goed dat je dan veel moet trainen en 
dat het ontzettend zwaar is’. ‘Geen 
probleem’, zei Tim. Zo gezegd zo ge-
daan. Tim staat ingeschreven als 
deelnemer en op de eerste koers-
dag, 3 juni, zal hij de berg gaan be-
klimmen. Ook dochter Sanne, 6 jaar 
oud, kwam met de vraag of ze dan 
misschien ook mee mag fietsen. Op 
deze vraag kwam niet direct een 

antwoord. Sanne is nog niet sterk 
genoeg om deze uitdaging aan te 
kunnen. Toch bleef het malen in Ro-
nald zijn hoofd. Wat zou het mooi 
zijn om dit met zijn twee kinderen 
te kunnen doen. En waarom de een 
wel en de ander niet. Misschien was 
er nog een mogelijkheid om Sanne 
mee te nemen de berg op, bijvoor-
beeld met een fietsaanhanger. Al-
leen gaat dit een ontzettend zware 
klim worden. Op de fiets de berg op 
is al een aardige opgave, laat staan 
met een aanhanger van totaal 40 ki-
lo. Alsof je de trap op loopt met twee 
zware koffers en dat dan 13,5 kilo-
meter lang. Daarnaast gaat Ronald 
op de tweede koers dag een poging 
wagen om zes keer de Alpe te be-
klimmen. Ook mama Marjolein gaat 
mee voor de ondersteuning, ver-
zorging en support. En alle vier de 
opa’s en oma’s komen naar Frank-
rijk om de (klein)kinderen aan te 
moedigen. Al met al een haast on-
mogelijk opgave en toch gaan Ro-
nald, Marjolein, Tim en Sanne de-
ze uitdaging met het hele gezin aan, 
want niets doen is geen optie. Wil jij 
Ronald, Tim en Sanne een duwtje in 
de rug geven? Steun dan hun ac-
tie op timfietstomhoog.nl of ronald-
ad6.nl.
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