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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

8.00 - 20.00 uur
8.00 - 20.00 uur
8.00 - 20.00 uur
8.00 - 21.00 uur
8.00 - 21.00 uur
8.00 - 20.00 uur
10.00 - 18.00 uur

Aalsmeerderweg 207, Aalsmeer

Samenwerken, vertrouwen, stabiliteit en eensgezindheid

CDA en VVD met D66 in nieuw college

Drie wethouders
Gekeken is om te komen tot een
college waarin alle partijen zich
vertegenwoordigd voelen. Met
Absoluut Aalsmeer, D66, PvdA
en GroenLinks hebben Robert
en Robbert-Jan gesprekken gevoerd en de vier fracties hebben allen een wethouderskandidaat naar voren geschoven. Robert van Rijn (VVD) en RobbertJan van Duijn (CDA) worden allebei zelf wethouder en via diverse
gesprekken en met goedkeuring
van alle partijen is uiteindelijk besloten om met Wilma Scheltema
(D66) een krachtig en compact
college te vormen.
Zorgvuldig proces
Het was geruime tijd stil rond
het formatie-overleg, maar deze stilte wijten de heren aan het
zorgvuldige proces dat bewandeld is. Er is nu een brede basis en niets lijkt meer in de weg
te staan om snel verder door te
pakken. Aan de slag met het college-programma, de portefeuilles verdelen en tot slot installeren van de wethouders. Binnen

kennen én dat zij hiervoor het
vertrouwen heeft gekregen van
de PvdA, GroenLinks en Absoluut
Aalsmeer.

23.0 Bestuur
Dat gekozen is voor drie wethouders wordt gerespecteerd, maar
andere opties waren natuurlijk ook mogelijk. “Bijvoorbeeld
twee fulltime en twee parttime,
waar naast een wethouder van
een maand, misschien wel eer- de ‘combi’ (D66, GroenLinks en
der, heeft Aalsmeer een nieuw PvdA) ook AA vertegenwoordigd
gemeentebestuur. “Een stabiele zou worden”, aldus Scheltema.
ploeg”, aldus Robert en Robbert- Hier is niet voor gekozen en geJan. “Wij hebben vertrouwen in noemde vier partijen vinden dit
deze samenwerking. We kunnen jammer, maar allen vinden het
niet wachten tot we kunnen be- terugwinnen van het vertrouwen
ginnen.”
van de inwoners het belangrijkste. “Als wij met 23.0 aan de slag
Nieuwe wethouders
gaan, laten wij de inwoners duiVoor Robbert-Jan van Duijn is delijk zien dat wij het anders wilhet wethouderschap al redelijk len doen.”
vertrouwd. Zo’n twee jaar nu bekleedt hij deze functie met veel Voor Aalsmeer
plezier en, volgens een groot De tijd dat de partijen elkaar in
aantal collega’s en inwoners, met de haren vliegen en ruzie magrote inzet en een flink hart voor ken, lijkt dus voorgoed voorbij en
‘zijn’ dorp. Dat Robert van Rijn gelukkig maar. Alle bestuurders
voor de functie van wethouder hebben lering getrokken uit deze
heeft gekozen, zal menigeen ver- periode en zien in dat samenwerbazen. Toch zijn baan in het on- ken en vertrouwen sleutelwoorderwijs verruilen voor een nieu- den zijn om Aalsmeer goed, stawe uitdaging? “Ik heb zin in de- biel en zoveel mogelijk eensgeze baan en ik had ook een leu- zind te besturen. De rode draad
ke baan”, zegt hij nuchter. Wilma vanaf de aanvang dit proces is
Scheltema wordt eveneens voor bouwen aan vertrouwen en in
het eerst wethouder en laat in deze lijn gaat koers gezet worden
een reactie weten het fantastisch naar de afronding tot een college
en bijzonder te vinden dat de for- en een gemeenteraad die open
mateurs met haar de vacante po- en transparant met elkaar sasitie van wethouder willen ver- menwerkt voor Aalsmeer(ders)!

Klankbordgroep opgericht

Gemeente werkt aan plan voor
renovatie bruggen Uiterweg
Aalsmeer - De gemeente werkt
aan een plan voor de renova-

tie dan wel vervanging van alle
bruggen in de Uiterweg. Om ie-

Borden aan Aardbeienbrug voor vaarverkeer. Foto: Nels de Vries

dereen hierbij te betrekken is een
klankbordgroep opgericht. Deelnemers van deze groep zijn diverse bewoners (via buurtvereniging
Ons Aller Belang), ondernemers
(via Ondernemend Aalsmeer en
Stichting Aalsmeer Westeinder
Promotie) en andere belanghebbenden.
Afgelopen jaar is nader onderzoek verricht naar de staat van
de bruggen en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden.
Een onderzoek naar een mogelijke verhoging van enkele bruggen loopt nog. Tijdens het onderzoek naar alle bruggen bleek de
draagkracht van de Aardbeienbrug onder de toegestane waarde is. Hierdoor mochten zwaarder

Nieuwe Meerbode

GEVRAAGD

De nieuwe wethouders Robert van Rijn (VVD) en Robbert-Jan van Duijn (CDA). In het midden de formateur Hans Démoed.

Aalsmeer - Er is goed nieuws te melden in bestuurlijk Aalsmeer. De
formateurs Robert van Rijn (VVD) en Robbert-Jan van Duijn (CDA)
zijn aan de slag gegaan met de volgende fase in het formatie-proces en ze zijn er uit. Witte rook dus. In goed overleg met alle raadsleden is besloten te kiezen voor drie wethouders en een zogenaamd 23.0 bestuur (Aalsmeer heeft 23 raadszetels). Over coalitie
en oppositie is niet gesproken, wel over het creëren van een stabiel gemeentebestuur waarin samen verder bouwen aan vertrouwen centraal staat. “Een andere bestuurstaal”, legt formateur Hans
Démoed uit. “Een bestuursstijl die vertrouwen en eensgezindheid
belangrijk vindt en waarin tegenstellingen kleiner worden.”

Hartelust

SINDS 1

Hoogvliet
Aalsmeerderweg nu óók
iedere zondag geopend!

Winkeldief en
inbreker

Aalsmeer - Op dinsdag 15 mei
om kwart over vijf in de middag is een winkeldief op heterdaad betrapt bij een super in de Beethovenlaan. De
40-jarige man zonder vaste
woon- of verblijfplaats wilde
de winkel verlaten zonder blikjes drinken voor een totaalbedrag van 6,35 euro af te rekenen. De man is door personeel
overgedragen aan de politie.
Bij verder onderzoek bleek dat
de winkeldief gezocht werd
door de politie Kennemerland
voor een inbraak in een kerk in
Hoofddorp vorig jaar juli. Aan
de hand van DNA en andere sporen is het signalement
van de inbreker vastgesteld.
De 40-jarige man is overgedragen aan de politie van Kennemerland.
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Groei en Bloei-boeket
voor Clazien Meivogel
Aalsmeer - Ieder jaar zet KMTP
Groei en Bloei tijdens de geraniummarkt een vrijwilliger in de
bloemen om hem of haar te bedanken voor de inzet voor zorg of
hulp aan mede-inwoners. De persoon wordt in het zonnetje gezet
met een moederdagboeket, maar
volgens voorzitter Wim van Vliet
kan voor dit bedankje ook een
man voorgedragen worden.
Dit jaar is mevrouw Clazien Meivogel in de schijnwerpers gezet.
Clazien heeft vele jaren gewerkt
als vrijwilliger met ouderen in het
zorgcentrum, is inzetbaar binnen
de Doopsgezinde Gemeente en
sinds enkele maanden heeft Clazien buren die gevlucht zijn uit
Syrië. De inwoonster helpt deze
buurtjes waar nodig en dat zij blij
zijn met hun actieve buurvrouw
werd tijdens de uitreiking duidelijk. De Syrische buurtjes waren
erbij en lieten in al heel goed Nederlands weten mevrouw Meivoverkeer en hulpdiensten geen gebruik meer maken van de brug.
Versterking
Om dit probleem op te lossen
heeft de gemeente direct versterkingen aangebracht onder
de brug. Op deze manier kan
het wegverkeer weer veilig gebruik maken van de brug. Helaas
is hierdoor de doorvaarthoogte
voor boten tijdelijk lager geworden. Om dit duidelijk te maken

gel en al haar hulp geweldig te
vinden. Het boeket werd dit jaar
uitgereikt door Leni Paul. Zij verving Miekje Hoffscholte die op
vakantie is, maar Lenie liet zien
eveneens een prima gastvrouw
te zijn. Ook vriendinnen en andere buren van Clazien Meivogel
waren bij het officiële moment en
begonnen na de overhandiging
van het boeket spontaan te applaudisseren.
“Ze heeft het dik verdiend”, aldus
een der aanwezigen. “Ze is echt
een speciaal mens.” Clazien bleef
nuchter onder alle belangstelling. Natuurlijk was ze blij met het
mooie boeket als dank voor haar
inzet. Op de foto wilde zij wel
met voorzitter Wim van Vliet en
Leni Paul, maar met daarbij ook
haar Syrische buurman. Elders in
de krant meer over de geraniummarkt en de braderie met veel foto’s om nog even na te genieten
van deze gezellige en zonnige zaterdag.
aan het vaarverkeer zijn borden
geplaatst om de gewijzigde situatie aan te geven.
Omvaren
De gemeente streeft er naar in
2019 te beginnen met de werkzaamheden aan de bruggen. Tot
zo lang blijft het dus omvaren voor
een groot aantal boten. Veel boten zijn nu namelijk (net)te hoog
en kunnen niet meer onder de verlaagde Aardbeienbrug doorvaren.
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14 mei 2018

‘KWF Wensboeket’ op
braderie groot succes!

INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland,
Laan v.d. Helende Meesters 8,
Amstelveen, tel. 020-4562000.
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 u., za. 9.00-17.00 u.
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-500814,
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.;
Einsteinstraat 95 Kudelstaart,
tel. 0297-327036, ma. t/m vr.
8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel.
0297-341963. ma. t/m vr. 8.3018.00 u.; za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl
Buiten de normale openingstijden
kan men terecht bij de
Dienstapotheek Amstelland
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland)
Laan van de Helende Meesters 8
Amstelveen, tel. 020-3455000,
ma t/m vr. 17.30-23.00 u.
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale
nachtapotheek Amsterdam,
tel. 020-5923315.
TANDARTS
In geval van klachten buiten de
praktijk-uren 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
ALARMNUMMER 112
www.112.nl

KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.
DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer,
tel. 0297-326734. Voor spoedgevallen buiten de openingstijden,
tel. 0297-560627.
www.dierenartsaalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en
Herenweg 9C Kudelstaart,
tel. 0297-324643;
Nokweg 12 Leimuiden,
tel. 0172-507400.
www.dap-westeinder.nl
Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer,
tel. 0297-346721,
www.ranzijndierenarts.nl
HULPDIENST
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en
Ouderenadvies, Parklaan 26a,
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.3012.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u.
op Parklaan 26a.
Inloop spreekuur ouderenadvies:
do. (oneven weken) 10.00-12.00
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige
hulp, tel. 0297-347510.

Aalsmeer - Op woensdag 9 mei
is onder grote belangstelling afscheid genomen van Aalsmeerder in hart en nieren Marcel Maarse. Marcel, al geruime tijd ziek,
was veel met zijn boot op de Poel
te vinden. Toen hij hoorde dat
hij niet meer beter kon worden,
zocht hij contact met Henk van
Leeuwen van Westeinder Rondvaart. Marcel besprak met Henk
zijn grote wens om na zijn overlijden nog een keer op de Poel te
kunnen varen omringd door zijn
kinderen, familie en goede vrienden. En zo geschiedde.
Met prachtig weer, alsof Marcel ‘aan de knoppen’ had gezeten in de hemel, vertrokken zij
met twee boten vanaf zijn huis de
zonovergoten Westeinder op.
Na een uur varen meerden zij aan
nabij de Open Hof kerk. Zijn kinderen en familie begeleidden
Marcel vervolgens met de loop-

koets verzorgd door Uitvaartzorg
De Meer uit Hoofddorp naar de
kerk waar een indrukwekkende
afscheidsplechtigheid volgde.
Aan het einde van de plechtigheid vormden alle aanwezigen
buiten de kerk een erehaag waardoor vrienden Marcel geschouderd naar de gereedstaande klassieke Volkswagen T2 bus brachten. Het was muisstil toen de
unieke rouwauto wegreed naar
het crematorium.
Tijdens de condoléance daarna
in ’t Baken werd veelvuldig gesproken over het bijzondere vervoer van Marcel in de boot, op
de loopkoets en in de klassieke
Volkswagen rouwauto. De uitvaartverzorgers van Uitvaartzorg
De Meer, Jacco van der Laarse en
Jaap van der Maarl, gaven aan dat
zij niet eerder bij één uitvaart zulk
divers vervoer mochten organiseren.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs
(VOA) van de samenwerkende
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator,
tel. 0297-321143 of
wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst Rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u.,
tel. 06-23121211
VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel. 0900-8844.

Kerkdiensten
Zondag 20 mei
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag 10u. Dienst met dhr Ernie
Wesselius.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag Geen dienst i.v.m. pinksterconferentie in Biddinghuizen. Op 27 mei Dienst 10u.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Hemelvaartsdag: 10u. Dienst
met ds. M. Hogenbirk. Zondag Diensten om 10u. met ds.
M. Hogenbirk en 16.30u. met
ds. M. Bot. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en zondagsschool
voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met ds. Liesbet Geijlvoet m.m.v. Doopsgezind
Kerkkoor. Collecte: Doopsgezinde Zending. Oppas op aanvraag: oppas@dgaalsmeer.nl
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag
Diensten om 10u. en 16.30u.
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan
247. Zondag 10u. Dienst met
ds. T.H.P. Prins m.m.v. Gospel
Unlimited.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. G.H. de Ruiter. Organist: R. van Delft.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 372. Zondag om 10u.
Dienst met ds. Z. de Graaf uit
Katwijk m.m.v. Song of Joy.
Organist: Th. Griekspoor.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

Bijzonder vervoer bij
uitvaart Marcel Maarse

brug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Martijn Piet.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in
het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag Diensten om 10u. met ds.
J.A.C. Weij en en 18.30u. met
ds. A.P. van Langevelde uit
Zoetermeer.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk,
Stommeerweg. Hemelvaartsdag: 9.30u.
Dienst. Zaterdag om 17u. in
Kloosterhof Viering met Nico Kuiper. Zondag in Karmelkerk om 9.30u. Viering m.m.v.
Karmelkoor en om 14u. Poolse
dienst met Krzysztof
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Heilige Maria van Egypte Kerk.
Russisch-orthodoxe diensten.
Zaterdag 17.30u. Avondgebed. Zondag 10u. Goddelijke
Liturgie.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met ds. P.J. Vrijhof m.m.v. mannenkoor Voc Humana.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds J.
van Dalen.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.
Zondag om 11u. Viering o.l.v.
parochianen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Zon-

Naar de boomgaarden met
Zonnebloem Aalsmeer
Aalsmeer - De Zonnebloem
heeft op 25 april een leuke middag georganiseerd voor ouderen.
Om 13.00 uur vertrok men met
twee bussen, zo’n 70 deelnemers
en vrijwilligers, richting Asperen
om onderweg te genieten van
de vele bloesembomen. Er is een
rondrit gemaakt door de mooiste
boomgaarden en de deelnemers
zijn door veel idyllische dorpen
en stadjes gereden waaronder de
oranje stad Buuren. Ook is onderweg nog genoten van een kopje

Jan wint bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos
van de OVAK is op woensdag 23
mei vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis aan de Gerberastraat.
Het kaarten op 9 mei is gewonnen door Jan van der Drift met
5476 punten. Op twee is Wil ter
Horst geëindigd met 5280 punten. Plaats drie was voor Wim
Spring in ‘t Veld met 5150 punten
op plek vier is behaald door Riet
Hoekman met 5101 punten.

koffie. Rond een uur of half zes arriveerden de bussen weer bij De
Waterlelie en zijn alle deelnemers
moe maar voldaan huiswaarts
gekeerd. Er wordt terug gekeken op een zeer geslaagde middag waar volop genoten is van al
het moois dat de Linge en omgeving te bieden heeft in dit jaargetijde. Mede door de RIKI stichting
heeft de Zonnebloem deze middag kosteloos kunnen aanbieden en dit werd en wordt zeer gewaardeerd door alle gasten.
Aanmelden bij de Zonnebloem
als gast of als vrijwilliger kan
door te bellen of te mailen naar
voorzitter Jos van der Laan: 0625448638 of jos.van.der.laan@
outlook.com.

Wandelen over
Zorgvlied

Amstelveen - Op maandag 21
mei (2e Pinksterdag) geven Marcel Bergen en Irma Clement (auteurs Wandelen over Zorgvlied)
een rondleiding over begraafplaats Zorgvlied. De rondleiding
gaat langs een groot aantal bijdag van 10 tot 11u. En dins- zondere historische en moderne
dag van 18 tot 21u. Kabel 99.0 graven die op Zorgvlied te vinden
en ether 105.9.
zijn. De auteurs geven uitleg bij
Begra Bijbelstudie
de uitbundige funeraire symbo- Bijbelstudie-avonden
op liek uit de negentiende eeuw die
maandag in gebouw Men- is aangebracht op de rijksmonudel, Zwarteweg 98. Op 21 mei menten van onder andere Oscar
geen studie.
Carré (1891), Sophia Knoll (1890)
Evangelisatiekring
en Adrianus Hartog van Banda
- Bijbelstudieavond op dinsdag (1873). Maar ook bij graven van
om de twee weken in Ont- bekende overledenen wordt stil
moetingsruimte Ons Twee- gestaan. Daarnaast vertellen zij
de Thuis, Jasmijnstraat 33. Zo- meer over de tuin- en parkaanmerstop.
leg en de monumentale bomen

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
12 mei startte KWF Aalsmeer een
nieuwe actie op de braderie, namelijk een mogelijkheid om een
‘KWF Wensboeket’ weg te geven.
Voor 2 euro kon men een wenskaart invullen met een wens voor
bijvoorbeeld iemand die ernstig
ziek is of was, of een wens voor
moeder voor Moederdag, of voor
een bejaarde buurman of buurvrouw of wie dan ook. De ingevulde wenskaarten werden in
een grote glazen pot gedaan en
aan het einde van de dag werden daaruit de wenskaarten getrokken van mensen waar de grote boeketten rozen bezorgd zouden worden. Iedereen die een
wenskaart had ingevuld kreeg
een roos mee en het was leuk om
te zien hoeveel er een wenskaart
hadden ingevuld, want menigeen liep met een roos in de hand
door de Zijdstraat.

actie schoot dat er een beetje bij
in. Uiteraard kan men zich alsnog
als collectant melden, graag zelfs,
via www.kwfaalsmeer.nl

Best heftig
Uiteindelijk werden er twintig
grote boeketten van elk 40 tot
45 rozen gemaakt die door vrijwilligers naar de gelukkigen werden gebracht. De reacties waren
fantastisch. Mensen kregen geheel onverwacht een groot boeket van iemand waarvan ze het
helemaal niet verwachtten. “Het
was soms best wel heftig om de
mensen te horen vertellen waarom ze een wenskaart invulden”,
aldus een van de KWF vrijwilligers. “Vaak vertelde men tijdens
het schrijven dat ging om iemand
die net gehoord had ernstig ziek
te zijn of iemand die net in scheiding lag en daar een steuntje
voor in de rug moest hebben en
meer van dergelijke verhalen vertrouwden ze ons toe”, vervolgt ze.
“Maar het was super om aan het
einde van de dag zo’n schitterend
boeket weg te kunnen geven”,
voegt een ander eraan toe.

Nieuwe Meerbode

Collectanten gezocht
Het was eigenlijk ook de bedoeling dat er collectanten voor de
KWF collecte in september zouden worden geworven, maar
door de drukte rondom de rozen

Verkoop Israëlproducten
Aalsmeer - Israël bestaat 70 jaar
en ter ere van de jubileum biedt
Israël-consulente Diny Wichers
speciale aanbiedingen aan tijdens de maandelijkse verkoop.
Deze vindt aanstaande zaterdag
19 mei plaats in ‘t Baken in de
Sportlaan 86 van 13.00 tot 16.00
uur. Bij aankoop van 25 euro of
meer wordt een uniek gastenzeepje cadeau gedaan.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 23 mei van
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en
ontmoeting. Gezelligheid onder
het genot van een kopje koffie of
thee. Tevens kunnen belangstellenden meedoen met quilten of
een ander handwerk. Samen iets
moois maken in vele kleuren en
vormen. Iedereen is hartelijk welkom in de Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-321636 of kijk op de website www.oosterkerk-aalsmeer.nl.
op de begraafplaats. Ook komen
moderne aspecten van Zorgvlied
aan de orde, waaronder het ondergrondse grafkeldercomplex
‘t Lalibellum en het Crematorion.
De rondleiding start om 14.00
uur en duurt tot ongeveer 16.00
uur. Verzamelen bij de witte kantoorvilla aan de Amsteldijk 273 in
Amstelveen. Deelname kost 10
euro per persoon en dit bedrag
is inclusief koffie of thee. Reserveren bij Zorgvlied kan telefonisch
via 020-5404927 of stuur en mail
naar zorgvlied@amstelveen.nl

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

Advertenties, redactie en
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang
Oplage: 17.700
Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden niet
in behandeling genomen. De
redactie behoudt zich het recht
voor brieven te weigeren dan wel
te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

17 mei 2018

Officiële Mededelingen
GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl
OPENINGSTIJDEN BALIE BURGERZAKEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag
is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur.
Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels.
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.
OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en
vergunningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden
zie www.amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel.
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 informatie over deze wijkoverleggen
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.
GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden.
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens ‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeenteinfo’s van de afgelopen maanden raadplegen.
AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met
een van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester
kunt u bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een
van de wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuilleverdeling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.
INSPREKEN IN DE COMMISSIEVERGADERING
OVER EEN GEAGENDEERD ONDERWERP?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in
de raad gesproken over een onderwerp dat de burger
persoonlijk of als lid van een organisatie aangaat. Burgers
kunnen de vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar
alleen in de commissievergadering kan een burger het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan.
In de raad is dat niet mogelijk. In de commissievergadering
krijgt een inspreker maximaal 5 minuten de tijd om de
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde volgt.
Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie
via griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 /
0297-387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van
de vergadering.
OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen,
schuldhulpverlening, jeugdhulp):
ma. di. do. vr.
08.30-12.00 uur
woensdag
13.00-16.30 uur
Telefonische bereikbaarheid Sociaal loket: 0297-387 575
ma. t/m do.
08.30-17.00 uur
vr
08.30-12.30 uur
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl
Brengen en ophalen van afval:
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.
SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297387575 of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten
en/of meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u
ervan uitgaan dat uw klacht of melding is opgelost.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan.
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt.
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer
worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl, onderdeel van www.overheid.nl.
- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie
over bekendmakingen per email.
- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor
Android-smartphones via Google Play.
- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog
op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevingsvergunningen opvragen en inzien.
VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld.
Bij een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht
binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Pinksteren
Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag)
is het gemeentehuis gesloten.
Inzamelen afval
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl
vindt u de gewijzigde inzameldagen.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze,
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Baanvak 16, 1431 LK (Z18-001988), het verlengen van een
afvoerpijp van het rookkanaal bij overdekt terras
- Machineweg 294, 1432 EV (Z18-001990), het realiseren
van een dakverhoging
- Hoofdweg148 kwek, 1433 JX (Z18-002037), het ombouwen van kantoren/showroom tot ruitersportwinkel
- Machineweg 12, 1432 ET (Z18-002090), het afwijken van
het bestemmingsplan t.b.v. kinderopvang
- Koningsstraat 213, 1432 PM (Z18-002118), het plaatsen
van dakkapellen aan de zijgevel
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/ aanvragen zijn
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd.
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
- Noordpolderweg 18, 1432 JH (Z-2018/010882), het uitbreiden van het bedrijfsgebouw d.m.v. een aanbouw
- Machineweg 203, 1432 ES (Z-2018/011393), het bouwen
van een aanbouw en het wijzigen van de gevels
- Beethovenlaan 96B (Z18-001042), het vervangen van bestaande stalen kozijnen door nieuwe aluminium kozijnen
- Dr. J. Wasscherstraat 42, 1432 PS (Z18-000970), het plaatsen van een dakkapel op de voorzijde van de woning.
Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Mr. Jac. Takkade 35, 1432 CB (Z-2017/062732), brandveilig
gebruik Renaissance hotel.
- Machineweg 12, 1432 ET (Z-2017/049006), brandveilig
gebruik t.b.v. kindercentrum Oostkroost.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende
stukken liggen met ingang van 18-05-2018 gedurende zes
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze
advertentie:
- Ecuadorlaan 21, 1432 DH (Z-2016/059140), het legaliseren van een bedrijfswoning in een bedrijfsgebouw, is van
rechtswege verleend. Verzonden: 04-05-2018
- Vlinderweg 64, 1432 MK (Z18-000966), het realiseren van
een uitbouw met daarin een dakraam. Verzonden: 08-052018
- Zwarteweg 88, 1431 VM (Z18-001036), het plaatsen van 1
verlichte gevelreclame Tupla uitgevoerd in losse doosletters. Verzonden: 07-05-2018
Geweigerde omgevingsvergunning,
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 weigeren. Tegen dit besluit
kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Herenweg 91, 1433 GX (Z18-000911), het slopen van een
woning. Het project is vergunningsvrij. Verzonden: 09-052018

TER INZAGE
t/m 17-05-18

t/m 17-05-18

t/m 24-05-18
t/m 24-05-18

t/m 01-06-18

t/m 01-06-18

t/m 08-06-18

t/m 11-06-18

t/m 14-06-18
t/m 14-06-18

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT
VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE
De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen
voor een vooroverleg.
EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan plaatsvinden.
Evenementenvergunning (aanvragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is
aangevraagd:
- Zwarteweg 90 1431VM (Z18-001442), Heatwave Festival
op 23 juni 2018, ontvangen 11 april 2018
- Zwarteweg 90 1431VM (Z18-002044), Zomerfestival
N201 op 30 juni en 1 juli 2018, ontvangen 9 mei 2018
COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij u naar de site van www.cbf.nl
WET GELUIDHINDER***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat op grond van artikel 83 lid 2 van de Wet Geluidhinder is
verzocht om vaststelling van hogere waarden vanwege het
werkzaamheden bushaltes op het perceel Aalsmeerderweg.
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken,
ligt gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op het gemeentehuis bij de afdeling Ruimtelijke Ordening
en Vergunningen. Als u tevens een mondelinge toelichting
wenst, dient u eerst een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. Afspraken kunnen worden gemaakt
op dinsdagen en donderdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een
afspraak maken kan via tel. 0297-387575. Een ieder kan met
betrekking tot deze verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende
bestuursorgaan. Hoe u dat moet doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie.

t/m 28-06-18

Aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing,
het besluit hogere grenswaarden en de
overige daarop betrekking hebbende stukken in afwijking van het bestemmingsplan
Uiterweg – Plasoevers 2005 – Kudelstaartseweg 60 (Z-2016/055626)
Liggen de vastgestelde bestemmingsplannen met bijbehorende stukken bestemmingsplan ‘Uiterweg 401 – wijziging woning en woonarken’ voorziet in de herinrichting van het perceel Uiterweg 401-403
(inmiddels hernummerd tot 401).
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Nieuw Oosteinde – Machineweg’
Ontwerpbestemmingsplan ‘3e herziening Schinkelpolder – Rietwijkeroordweg
66kwek/ Noordpolderweg 13’ met de daarop betrekking hebbende stukken
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten
van een woonhuis, Herenweg 91, 1433 GX
(Z-2017/060980),
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en
de bijbehorende stukken m.b.t. het oprichten van een woonhuis nabij Machineweg
208 (sectie B, nr. 9577, kavel 6), 1432 EV (Z2017/055448),
Het bestemmingsplan, het besluit hogere
grenswaarden (bijlage 3 behorende bij de
toelichting op het bestemmingsplan) en de
overige relevante stukken
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
bijbehorende stukken m.b.t. Uiterweg 180,
1431 AS (Z-2017/049049), het vervangen
van een woonhuis
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Mr. Jac. Takkade 21, Aalsmeer - Zaaknummer 2017/001958
Zakelijke beschrijving van de overeenkomst
tot kostenverhaal - Rietwijkeroordweg 66
- kwek/Noordpolderweg 13, Aalsmeer Zaaknummer 2018/008158
Verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. vaststelling van hogere waarden vanwege het werkzaamheden
bushaltes op het perceel Aalsmeerderweg.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze
rubriek staan officiële mededelingen en bekendmakingen
die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u
de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. U kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het
gemeentehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via
tel. 0297-387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken,
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde
bestuursorgaan.
** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen
en Handhaving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt
een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tijden
met een medewerker van de afdeling vergunningen voor
uw vragen over bouwen en vergunningen. Op grond van
artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereikbaar via het hoofdnummer: 0297-381777.
SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen:
tel. 0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl
VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de
Staatscourant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien
via www.officielebekendmakingen.nl.
Facebook “f ” Logo

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps
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Vrijdag en maandag livemuziek

Oude Meer - Het aankomend
weekend in The Shack is het podium weer gevuld met twee
voortreffelijke bands! Op vrijdag
18 mei staat de geweldige achtkoppige band Rob Klerkx & The
Secret op het podium. Vorig jaar
kon in The Shack al genoten worden van deze steengoeie band. In
The Shack is Rob Klerkx het meest
bekend als die meesterlijke drummer van undercoversessie als The
Black Crowes en Simple Minds,
en in Nederland toch vooral door
zijn werk als drummer van Moke.
Maar deze veelzijdig muzikant is
voornamelijk actief als liedjesschrijver, frontman en dé stem
van Rob Klerkx & The Secret, in recensies ook wel genoemd als een
van de beste en meest constante
bands die Nederland rijk is. Kortom een regelrechte aanrader en
de hoogste tijd om deze fantastische muzikanten te zien schitteren in The Shack!

cert van de JJ Sharp Band in The
Shack. Bezoekers hebben al vaker
mogen genieten van Jan Scherpenzeel en zijn muzikale maten,
en mede daarom heeft hij dit podium uitgekozen om zijn laatste optreden te doen met deze band! JJ Sharp (Jan Scherpenzeel) heeft een goed doorleefde
bluesstem, daarbij zijn de vocalen zeer treffend, goed verstaanbaar en waar het nodig is voelbaar en dat is niet bij alle blanke zangers merkbaar. In combinatie met heerlijk mondharmonicawerk weet hij het publiek in
extase te brengen. Naast gitarist
Bas van den Booren, bassist Hassan Abudaldah en drummer Jeffrey van Duffelen neemt Jan voor
deze speciale middag nog meer
muzikale versterking mee; op de
saxofoon Robbert Tuinhof en Eddy van de Bunte op Hammond/
piano. Een zeer verrassende XL
Bluesband op tweede Pinsterdag
in The Shack!

Golden Earring undercover
Zondag 27 mei weer een ongeevenaarde undercoversessie. Deze keer staat de muziek van Golden Earring centraal. Ook deze is
weer met een top line-up en met
niemand minder dan Martin van
der Starre aan het front.
The Shack is op vrijdag 18 mei
open om 20.00 uur. Rob Klerkx &
The Secret begint rond 21.00 uur,
entree is 10 euro. Maandag 21
mei, tweede Pinksterdag, open
om 15.00 uur. Aanvang JJ Sharp
band om 16.00 uur, entree 10 euro. Voor alle info: www.the-shack.
Maandag 21 mei, op tweede info. Adres: Schipholdijk 253b,
Pinksterdag, het afscheidscon- 1438 AC Oude Meer.

▲

The Shack: Rob Klerkx en
afscheid JJ Sharp band

17 MEI

Pater Moeskroen, O’G3NE en Party Animals

Kaartverkoop van start
voor 24e Feestweek
Aalsmeer - Het Feestweek-bestuur, bestaande uit René Martijn,
Dorine Strampel-Been, Roland
Hofman, Ruben Piet, Dave Strampel en Jelle Ruesink, heeft wederom een geweldig draaiboek
gemaakt voor de aankomende
Feestweek die gepland staat van
2 tot en met 8 september. Jelle vertelt: “We gaan op zondag
van start met de tentdienst in de
nieuwe tent. Schrik niet, de indeling blijft hetzelfde, maar we hebben een andere tentbouwer gevonden die voldoet aan de huidige veiligheidseisen. De maandag
staat in het teken van SPIE, dinsdag staat het nostalgische filmfestival op de agenda en woensdag overdag de fameuze kindermiddag. Woensdagavond staan
er twee Aalsmeerse bands op het
podium, maar we hebben ook Pater Moeskroen uitgenodigd, de
partyband die al dertig jaar een
begrip is in menig kroeg, feesttent of festival. Geheid een knaller. Jullie hebben trouwens de primeur!” Maar Jelle Ruesink heeft
nog meer nieuws: “Op donderdag komt onder andere O’G3NE.
De zingende zussen die vorig jaar
Nederland vertegenwoordigden
tijdens het songfestival. Er komen meer artiesten die avond
(houd hiervoor onze Facebook-

pagina goed in de gaten) en die
worden allen begeleid door de uiterst professionele Marcel Fisserband. Vervolgens staat op vrijdag
de seniorenmiddag gepland. Hier
komen Saskia en Serge optreden
en ’s avonds hebben we onder
andere de populaire rapper JeBroer geboekt. Zaterdag, tot slot,
komen de Party Animals naar de
feesttent. Een fantastische lineup toch?”
‘Early-birds’ kaarten
De passe-partouts zijn vanaf vandaag, donderdag 17 mei,
10.00 uur te koop via de website
www.feestweek.nl en bij Primera in Oost en kosten 37 euro vijftig exclusief fee. Jelle benadrukt
dat deze ‘early-birds’-kaarten vorig jaar binnen no time waren uitverkocht. “Om teleurstellingen te
voorkomen, moet je er echt snel
bij zijn.” Hierna gaan de reguliere kaarten in de verkoop à 17 euro vijftig (exclusief fee) per avond.
De bandjesavond op woensdag heeft de afwijkende entreeprijs van vijf euro in de voorverkoop en tien euro aan de deur.
Het feestweekbestuur ziet enorm
uit naar de vierentwintigste editie van de Feestweek Aalsmeer
op het Praamplein.
Door Miranda Gommans

Zaterdag blues, rock en vleugje jazz

Arthur Ebeling en Peer
Wassenaar in Bacchus
Aalsmeerse zangeressen op
tournee met Elvis Concert

Aalsmeer - Zaterdagavond 19
mei komen Arthur Ebeling en
Peer Wassenaar weer eens optreden in Bacchus. Het is alweer
twee jaar geleden dat Arthur en
Peer op het podium van het culAalsmeer - De redactie van de meiden te zien in Emmen, Hoorn turele café in de Gerberastraat
Meerbode is afgelopen zaterdag en Hengelo en nu zijn ze onder- stonden en nu keren ze terug
12 mei helemaal (op eigen kos- weg naar Zweden voor drie op- voor wederom een vlammend
ten overigens) naar Antwerpen in tredens. Hoe gaaf! Als ze terug- optreden!
België afgereisd om een bijzon- zijn van dit geweldige avontuur, Arthur Ebeling op gitaar en zang
der concert bij te wonen. The El- komen ze hun verhaal vertellen en Peer Wassenaar op contrabas.
vis Concert 2018 en het was ge- aan de krant. In Antwerpen wa- Twee muzikanten met een CV van
weldig, wat een goede zanger ren overigens meer Aalsmeerders een armlengte en een gemeenmet om zich heen toppers van om de meiden een hart onder de schappelijk verleden in de rock ‘n
muzikanten, waaronder twee riem te steken. Het was al met roll band Jump Dicky Jump in de
oudere mannen die nog met/ al een heel gezellig ‘Aalsmeers’ tweede helft van de jaren tachtig.
bij Elvis muziek gemaakt heb- avondje in Antwerpen.
Arthur’s Solo carrière is gestart in
ben. De reden om over de lands1988 en Peer is zeer frequent aan
grens te gaan, was echter om de
zijn zijde te vinden. Inmiddels zijn
twee zangeressen ‘aan het werk’
er zes CD’s uit.
te zien. Mieke van Trigt en Lenie
Reken aanstaande zaterdag op
Zuijderhoudt maken tien dagen
een mix van rhythm & blues, rock,
lang deel uit van deze Elvis concountry blues en een vleugje jazz.
certreeks en deze talenten woDe vrijwilligers van Bacchus zornen in Aalsmeer. De muzikanten
komen uit Amerika, Frankrijk en
Duitsland en de backing vocals
dus uit Nederland, uit het mooie
Aalsmeer. Tot 21 mei zijn Mieke
en Lenie tien dagen op tournee
met The Elvis Concert. In België
is opgetreden in Brugge en Antwerpen, in Nederland waren de

gen weer voor iets lekkers op de
tap en natuurlijk allerlei andere
(fris)drankjes. Bacchus in de Gerberastraat gaat open om 21.00
uur. Toegang: Uw Gift

Open NK Poker

Aalsmeer - Vrijdag 18 mei is The
Beach de locatie van een voorronde van het Open Nederlands
Kampioenschap Poker. Verspreid
over heel Nederland worden er
125 voorrondes gespeeld met
als doel het halen van de landelijke finale. Het Open Nederlands
Kampioenschap Poker maakt het

NIEUW:

Kindergitaar 1/4
€74,-

(diverse kleuren)
KOOPJE:

Plectrumkaartje
(4 stuks) €3,-

18 MEI

Eerste Energie Ontbijt in
buurthuis Hornmeer, Dreef 1
v/a 8.30u.
Opening nieuwe expositie in
wijkcentrum Voor Elkaer Kudelstaart om 14.30u
Voorronde NK poker in The
Beach, Oosteinderweg, 19u.
Koppelkaarten bij BV Hornmeer in buurthuis, Dreef 1
vanaf 20u.
Bandbrouwerij voor en door
muzikanten in N201, Zwarteweg vanaf 20.30u.
Rob Klerkx & The Secret live in
The Shack, Schipholdijk 253b,
Oude Meer vanaf 21u.

19 MEI

Expositie over bloemen in galerie Sous-Terre, Kudelstaartseweg om 15u. Te bezoeken
iedere zaterdag en zondag
van 13 tot 17u.
Expositie ‘Bevrijding en vergelding’ in Crash Museum in
fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. Fim over verzet om 13u.
Open van 11 tot 16u.
Opening seizoen Oosterbad,
Jac. Takkade 1 om 13u.
Verkoop Israël-producten in ‘t
Baken, Sportlaan 86 van 1316u.
Slotronde ZABO zaalvoetbal
met feestavond in De Bloemhof, Hornweg vanaf 19u.
Blind koppeltoernooi darten
bij Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Arthur Ebeling en Peer Wassenaar in Bacchus, Gerberastraat. Open vanaf 21u.

20 MEI

Historische Tuin open van 10
tot 16.30u. Ook maandag,
tweede Pinksterdag, van 13
tot 16.30u. Ingang Praamplein.

21 MEI

Amb8route in Kudelstaart
open van 10 tot 16u.
Klaverjassen in ’t Hofplein, Clematisstraat, 13.30 tot 16.30u.
Penalty toernooi bij SCW Rijsenhout van 13 tot 17u.
JJ Sharp Band in The Shack,
Oude Meer vanaf 16u.

15 MEI

Computerhulp Aalsmeer in ’t
Hofplein, Clematisstraat van
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag
en donderdag.
Taalpunt in Amstelland bibliotheek, Marktstraat van 11 tot
13u. Iedere dinsdag.
Historische Tuin open, ingang
Praamplein. Dinsdag tot en
met zondag 10 tot 16.30u.
Info-punt Kudelstaart in Place2bied, Graaf Willemlaan 1
open 12.30 tot 14.30u.
Bridgen in ’t Hofplein, Clematisstraat 16 van 13.30 tot 16u.
Sportinstuif voor 55+ in De
Bloemhof, 13.30 tot 15.30u.
Bloemschikken in wijkpunt
Voor Elkaer, Kudelstaart van
14.30 tot 16.30u.
Dartscompetitie in ’t Middelpunt, Wilhelminastraat. Start:
20u. Open vanaf 19.30u.

23 MEI

Inloop bij Oost-Inn van 9.30
tot 11.30u. in De Mikado, Catharina Amalialaan.
Koffie- en spelochtend voor
ouderen in Parklaan 26a van
10 tot 12u.
Walking footbal voor 60+ bij
FC Aalsmeer aan Beethovenlaan vanaf 10u.
OVAK-soos in het Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Vrij bridgen bij Onder Ons in
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade. Aanwezig: 19.15u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.
Lezing door Geert Buys in
wijkpunt Voor Elkaer, Kudelstaart vanaf 14.30u.

24 MEI

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart v/a
13.30u.
Oud-Hollandse spelletjes in
Voor Elkaer, Kudelstaart v/a
10u. Bloemschikken 14.3016.30u.
Debat leerlingen Alkwin met
leden Rotary in raadzaal, gemeentehuis vanaf 19u.

Zondag 27 mei op Nieuwe Meer

STAGE
MUSIC SHOP

mogelijk voor alle pokerliefhebbers om mee te doen aan een
laagdrempelig toernooi. Iedereen die mee wil doen, kan zich
via de website www.onkpoker.nl
inschrijven. Het kost iedere deelnemer slechts 12,50 euro aan inschrijfgeld om mee te doen. De
voorronde in The Beach aan de
Oosteinderweg 247a begint vrijdag om 19.00 uur.

Kaartsoos voor ouderen in
het Dorpshuis Kudelstaart v/a
13.30u.
Verkoop paling door Theo Rekelhof in zorgcentrum, Molenpad vanaf 14.30u.
Expositie in Oude Raadhuis,
Dorpsstraat 9. Te zien tot en
met 17 juni, donderdag tot en
met zondag tussen 14 en 17u.
Schilderijen van Afke Borgman in Gezondheidscentrum,
Drie Kolommenplein.
Expositie Tobias Rothe in gemeentehuis, Raadhuisplein.

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:

Westerngitaar
‘Motion’ €129,TIP:

Ook voor
onderhoud en reparatie
gitaren en violen

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

Carmen Gomes: ‘Souljazz
with a Bluesy touch’
Aalsmeer - Carmen Gomes sings
‘Souljazz with a Bluesy touch’ op
zondag 27 mei vanaf 16.00 uur
op de monumentale jachthaven
de Nieuwe Meer. Een half jaar
geleden zong Carmen Gomes in
cultureel café Bacchus de sterren van de hemel en nu komt ze
graag terug in Aalsmeer. In 2006
heeft de groep Carmen Gomes
Inc. zichzelf opnieuw uitgevonden met de komst van gitarist
Folker Tettero. Zijn bluesy sound
zorgt voor net het beetje gewicht
dat Gomes nodig heeft om haar
stem te kunnen laten leunen op
zijn akkoorden en riffs. Dat geeft

bassist Peter Bjørnild en drummer Bert Kamsteeg op hun beurt
weer meer vrijheid, zodat ze Gomes muzikaal uitdagen om tot
het uiterste te gaan. En dat merk
je. Haar op het conservatorium
geschoolde stem kan kreunen,
grommen en uithalen. Ze maakt
haar nummers persoonlijk en oprecht, maar tegelijkertijd uitdagend en meeslepend, vol passie
en energie. Alle nummers worden op zeer soulvolle wijze voor
het voetlicht gebracht. Toegang:
uw gift. Inlichtingen: Henny Essenberg tel. 0297-327698 en Pierre Tuning, tel. 0297-360355.
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Tweede Pinksterdag open
dag op Beeldeneiland

Ik Toon-maand in juni

(Solo)muzikanten voor
slotconcert gezocht
Aalsmeer - Na het succes van vorig jaar wordt er ook dit jaar in juni weer een landelijke Ik Toonmaand georganiseerd. Optredens van amateurverenigingen,
tentoonstellingen, kleurwedstrijden en workshops: Nederland
staat in juni weer in het teken van
kunst voor iedereen. In Aalsmeer
was vorig jaar het concert Muziek aan de Oever een groot succes, en dus bundelen de zangers,
zangeressen en muzikanten van
Aalsmeer ook dit jaar weer hun
muzikale kwaliteiten tijdens het
Slotconcert van Ik Toon op zaterdag 30 juni.
Grootse afsluiting
Zaterdag 30 juni eindigt de Ik
Toon-maand en dat verdient net
als vorig jaar een grootse afsluiting. Daarom organiseert Cultuurpunt Aalsmeer die dag een
slotconcert. Vanaf de ochtend zal
er in het gemeentehuis hard worden gewerkt aan een gevarieerd
repertoire; van de Sound of Music tot Coldplay en van Vangelis
tot Queen.
Onder leiding van dirigent Martin van de Brugge, zeer ervaren in
het leiden van dergelijke evenementen, zal er gedurende de dag
toegewerkt worden naar de presentatie die om 16.00 uur wordt
gegeven.

bij een koor of orkest zijn van harte welkom, en ook zangsolisten
die wat korte solofragmenten uit
het repertoire voor hun rekening
kunnen nemen mogen zich opgeven. Dit is dé kans om een keer
met een groot koor en orkest onder andere Do-Re-Mi of de Bohemian Rhapsody uit te voeren.
Deelname is gratis.
Voorbereiding
De deelnemers worden in de gelegenheid gesteld om zich extra goed voor te bereiden op deze muzikale happening. Op zaterdagmiddag 16 juni zijn de instrumentalisten welkom op de ‘inzeeprepetitie’ onder leiding van André Vulperhorst. En op vrijdagavond 22 juni zijn de zangers in
de gelegenheid om al kennis te
maken met hun repertoire. Aanmelden voor dit unieke evenement kan nog tot 1 juni door
een mail te sturen naar ajvulperhorst@cultuurpuntaalsmeer.nl.

Meer Ik Toon
Naast het Slotconcert staan tijdens de Ik Toon-maand nog veel
meer Aalsmeerse amateurkunstenaars in de spotlights. Voor
verschillende leeftijden en kunstdiscliplines is er in de maand juni
wat te beleven.
Bijvoorbeeld Amazing Amateurs
in de Etalage, waarbij de hele
Alle muzikanten welkom
maand in diverse etalages van
Leden van een aantal koren en winkelpanden kunst te bewonorkesten hebben hun medewer- deren is. Of het Kinderplein in
king al toegezegd, maar deze dag The Beach, waar diverse culturele
is ook toegankelijk voor zangers workshops voor kinderen te doen
en muzikanten uit de regio. Ook zijn, zoals dans en Ontdek je taartiesten die niet zijn aangesloten lent op een instrument.

Afgelopen zaterdag is de tentoonstelling ‘Bevrijding en Vergelding’ geopend in het Crash Museum door Nico Borgman. Zangeres Mandy Sleijpen zong hier twee liedjes over de oorlog. Foto: www.kicksfotos.nl.

Eenmalige vertoning in Crash Museum

Film over herinneringen
Nico Borgman aan de oorlog
Aalsmeerderbrug - In het nationale Jaar van Verzet 2018 wordt
op zaterdag 19 mei in het Crash
Luchtoorlog –en Verzetsmuseum
’40-’45 een film vertoond waarin
Nico Borgman vanuit zijn herinnering langs locaties in Aalsmeer
gaat, die in de Tweede Wereldoorlog belangrijk waren binnen het
verzet. De heer Borgman, 87 jaar,
stamt uit een verzetsgezin en zijn
ouderlijk huis was in de oorlog
een doorgangshuis voor onder
andere joodse vluchtelingen. Zijn
ouders ontvingen na de oorlog
van Prins Bernhard het Verzetskruis. In de film vertelt oud-wethouder Nico Borgman hoe hij als
jongetje de oorlog heeft beleefd,
wat hij thuis allemaal zag omdat
zijn ouders onderduikers hielpen en hoe bang hij was toen de
Duitsers het huis van zijn ouders
doorzochten. Als jongen hield hij
zich bezig met vreedzaam verzet
en zorgde voor geld, eten en onderduikadressen. De (eenmalige)
filmvertoning wordt bijgewoond
door wethouder Jop Kluis van
Aalsmeer, begint om 13.00 uur en
duurt circa 45 minuten. Na afloop
is er gelegenheid tot het stellen
van vragen aan de heer Borgman.
Daarna kan de nieuwe tentoonstelling ‘Bevrijding en Vergelding’
bekeken worden.
De toegangsprijs tot het Crashmuseum is 3,50 euro voor volwassenen en 1.50 euro voor kinderen
van 6 tot 12 jaar. Crash donateurs

Kudelstaart - Het Beeldeneiland
van kunstenares Femke Kempkes is open op tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, van 10.00
tot 16.00 uur. Er zijn beelden in
brons, steen, keramiek in de natuurlijke poldertuin te zien, doe
mee met de model- en portret
studies in klei, proef de zelf gebakken cake van siem en geniet
van een kop thee van verse kruiden uit de tuin. Verder is er wol te
koop van de eigen schapen, ligt
informatie klaar over de verschillende workshops en over projecten voor scholen. Bezoekers mogen deze dag ook zelf werken
Kudelstaart - Om precies 01.00 goede tweede (420 euro) een met natuurlijke materialen als klei
uur in de ochtend van Moeder- door de Rabobank aangeboden en steen.
dag kon voorzitter Arie de Vos hardhouten tuinbank. Dat was
van de stichting Kudelstaart voor tevens het hoogste bedrag voor Unieke plek
Kudelstaart het resultaat van de een product. Want de hoogste Het Beeldeneiland is het atelier
achttiende veiling bekendmaken. scores werden toch bereikt door van kunstenaar Femke KempDe opbrengst kwam met 17.856 aangeboden diensten. Een bar- kes en bevindt zich op een unieeuro ruim 1.900 euro (twaalf pro- becue voor vijftien personen, ke plek midden in de polder en is
cent) hoger uit dan vorig jaar. Het aangeboden door Nico van der
eindbedrag van 2018 kwam vrij- Schaft leverde 310 euro op.
wel precies overeen met het gemiddelde van de afgelopen acht- Gebruik toerbus
tien jaren.
Het dorpshuis Podium stelde de
grote zaal beschikbaar, inclusief
Burgemeester als kavel
honderd consumpties en geluid
Omdat burgemeester Jeroen No- door Richard van den Broek. Dit
bel verhinderd was, werd zijn kavel werd op 300 euro afgehaplaats zaterdagavond 12 mei in- merd. En voor 250 euro ging een
genomen door wethouder Ro- dag gebruik van een toerbus van
bert-Jan van Duijn. Die kreeg in- Van der Laan voor negentien perstructies van de veilingmeesters, sonen van de hand. En dat was inmaar toonde ook eigen initiatief clusief vrijwilligerchauffeur Aad
tijdens het biedproces. Toen de van der Hoorn.
biedingen op een door de burgervader te verrichten dienst Vroeg klaar
dreigden te staken rond de 400 Arie de Vos dankte na afloop de
euro, sprong hij erin met de me- tientallen vrijwilligers die de veidedeling: “Als ik 500 euro hoor, ling weer tot een succes wisten
dan kom ik zelf ook mee!” Dat te maken. Van lopers tot ophoudhielp, want uiteindelijk bracht dit sters en van notarissen tot veikavel het recordbedrag van 510 lingmeesters. Gert Ubink en Dick
euro op.
Venema slaagden erin om het op
de vroege zondagochtend kort te
Tuinbank en barbecue
houden. Arie de Vos: “we zijn in ja- Kudelstaart - Het einde van het
seizoen komt in zicht en dat is
Andere toppers waren, als een ren niet zo vroeg klaar geweest.”
voor het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaart ook de drukFoto’s: www.kicksfotos.nl
ste tijd van het jaar. In april zijn de
scholen in Kudelstaart bezocht
en kregen de kinderen uit groep
4 uitleg over de instrumenten en
de muziek die wordt gespeeld.
In navolging van dit bezoek is er
weer gestart met de acht-weekse cursus. Tijdens deze cursus krijgen de kinderen elke woensdagmiddag de mogelijkheid om op
de instrumenten te spelen en krijgen ze uitleg over muziek, wat
betekenen nou al die nootjes en
wat moet je dan doen. Zo kunnen ze eens vrijblijvend proberen of muziek misschien een leuke hobby zou kunnen zijn. De cursus is elke woensdagmiddag van

Kudelstaartse veiling:
Opbrengst 17.856 euro!

een plek voor rust, ruimte en veel
creativiteit. Femke begeleidt creatieve projecten van individuen,
bedrijven en scholen. Zo worden
teamtrainingen gegeven en artistieke projecten gerealiseerd. Zelf
werken op het Beeldeneiland kan
tijdens de werkplaatsdagen of
een losse workshop. In juli wordt
een werkweek georganiseerd in
Oudewater. Nieuwsgierig? Kom
proeven en ervaren op de open
dag op tweede Pinksterdag.
Met de boot
Het Beeldeneiland is te voet of
per fiets bereikbaar via het Jaagpad 9 in De Kwakel en er is de mogelijkheid om heen en weer te varen met de boot (met schipper).
Deze vertrekt aan het einde van
de Dwarsweg in Kudelstaart. Mail
voor meer informatie naar Femke via: post@femkekempkes.nl of
bel 06-26154104.

Drukke weken voor het
Show- en Jachthoornkorps

Zintuigen op scherp in de rozenkas

13.30 tot 1415 uur en inschrijven
kan via de website van het korps.
Allerlei activiteiten
De komende weken zal het korps
weer veel gaan spelen bij allerlei activiteiten. Vrijdag 25 mei de
avondvierdaagse van Lelystad,
donderdag 31 mei de avondvierdaagse in Badhoevedorp. Zaterdag 2 juni in Aalsmeer bij DownTown Ophelia in de Ophelialaan.
Woensdag 20 juni staat het korps
met een kraam op de jaarmarkt in
Kudelstaart en op vrijdag 29 juni speelt het korps bij de avondvierdaagse in Vleuten. Genoeg te
doen dus en dat is toch waar de
leden het voor doen. Kijk voor
meer informatie omtrent het cursusaanbod op de website: www.
showjachthoornkorps.com.

Historische Tuin open
met Pinksteren
Foto: Monic Persoon
hebben gratis toegang, evenals
veteranen met een veteranenpas.
Het museum is iedere zaterdag
geopend van 11.00 tot 16.00 uur
en is gevestigd in Fort Aalsmeer
aan de Aalsmeerderdijk 460 in
Aalsmeerderbrug.
Radio Velddagen
Het Crash museum organiseert
op zaterdag 26 en zondag 27 mei
de Radio Velddagen. Tijdens dit
weekend wordt er geprobeerd
om met militaire apparatuur uit
de Tweede Wereldoorlog radioverbindingen te maken met radioamateurs in Nederland en
de rest van de wereld. Zaterdag
en zondag open van 11.00 tot
16.00 uur. Kijk voor meer informatie over de collectie van het museum en het werk van de Crash
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 op de website www.
crash40-45.nl, op Instagram of de
facebookpagina

Aalsmeer - Het voorjaar startte
koud en nat. Gelukkig lijkt het tij
gekeerd. De Historische Tuin ziet
er prachtig uit. Bloeiende planten in alle kleuren van de regenboog komen voorzichtig op. De
rozenkas verdient een extra aanbeveling. Wat een feest om hier
rond te lopen. Alle rozenbedden
staan even strak. Met dank aan
de vrijwilligers die liefdevol hun
taak uitvoeren. De intense geuren komen je tegemoet zodra je
de rozenkas binnenstapt. Alle zintuigen op scherp. Om blij van te

worden. Naast de beleving op
de Tuin kunnen bezoekers thuis
ook nagenieten van al dit moois
door een voorjaarsplant van eigen bodem aan te schaffen. Zondag 20 mei is de Historische Tuin
geopend van 10.00 tot 16.30
uur. Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, is er een extra openstelling van 13.00 tot 16.30 uur.
Donateurs,
museumkaarthouders en kinderen tot 12 jaar gratis toegang. De Historische Tuin
Aalsmeer is bereikbaar via de op- Aalsmeer - Het Interkerkelijk
Koor Song of Joy uit Kudelstaart
haalbrug aan het Praamplein.
is door de kerkenraad van de Hervormde Gemeente AalsmeerOost uitgenodigd om haar medewerking te verlenen aan de Pinksterkerkdienst op eerste Pinksterdag om 10.00 uur. Song of Joy zal
een zestal liederen zingen onder leiding van hun dirigent Hilbert Kamphuis en onder begeleiding van Theo Griekspoor op piano. De liederen die Song of Joy
zal zingen staan allemaal in het
teken van Pinksteren en passen
goed in de liturgie.
Het belooft dan ook een mooie
en feestelijke dienst te worden.
Na de uitvoering met Pinksteren
treedt Song of Joy nog één keer

Song of Joy in Oosterkerk
op dit seizoen, op dinsdagavond
12 juni. Dat betreft de traditionele afsluiting van het zangseizoen
met een optreden in een verzorgingshuis, dit jaar in het Kloosterhof.
Song of Joy bestaat tegenwoordig uit 48 leden en heeft het afgelopen jaar een kleine groei in
ledenaantal door mogen maken. Alle partijen zijn goed bezet, maar voor zangliefhebbers is
er altijd plaats, zeker bij de mannen. Heeft u belangstelling om te
zingen of wilt u Song of Joy uitnodigen om medewerking te verlenen aan een kerkdienst? Ga dan
naar de website www.songofjoy.
nl of neem contact op met de secretaris via 06-22507107.
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Veel belangstelling voor
plannen Zeilfort
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 12 mei presenteerde Zeilfort Kudelstaart haar plannen
onder grote belangstelling aan
ruim 120 aanwezigen. Uitgenodigd waren de ligplaatshouders
en de directe buren van Fort Kudelstaart. De locatie was de poterne zaal van Fort Kudelstaart.
Na een introductie door demissionair wethouder Jop Kluis, werd
in ruim anderhalf uur een uiteenzetting gegeven over de plannen
van Zeilfort Kudelstaart.
Met de aanwezigen werd interactief gecommuniceerd over ieders ideeën, belangen en zorgen.
Ook werden vele vragen van betrokkenen in een uitgebreide sessie beantwoord. Na afloop was er

Poster van ingestuurde foto’s

een gezellige zomerse borrel op
het terras en gelegenheid tot napraten.
De initiatiefnemers Martijn de
Liefde en Hedde Stegenga: “We
zijn positief verrast door alle enthousiaste reacties van iedereen.
Het is duidelijk dat Aalsmeer en
Kudelstaart verheugd zijn dat
eindelijk een echt initiatief vorm
krijgt voor Fort Kudelstaart.”
Op 23 april stelde Zeilfort Kudelstaart zich al kort voor aan de
Dorpsraad Kudelstaart op uitnodiging van voorzitter Jaap Overbeek. Aldaar waren zo’n zeventig
enthousiaste geïnteresseerden
aanwezig. Geïnteresseerden kun- Aalsmeer - Begin mei was weer
nen zich op de website www.zeil- de uitreiking van ‘De Blauwe Vlag’.
Dit exclusieve eco-label wordt
fort.nl aanmelden.
jaarlijks uitgereikt aan meer dan
3.500 stranden en jachthavens in
ruim 30 landen in Europa, ZuidAfrika, Marokko, Nieuw Zeeland,
Canada en het Caribische gebied.
In Nederland zijn er 123 jachthavens die de Blauwe Vlag mogen
voeren, drie ervan zijn gevestigd
in Aalsmeer.
Wethouder Jop Kluis: “Ik ben
erg trots dat de drie Aalsmeerse jachthavens, Kempers Watersport, jachthaven Stenhuis en
Watersportvereniging Aalsmeer
(WVA), dit jaar wederom de Blauwe Vlag hebben gekregen. Dit
geeft aan dat er serieus gewerkt
wordt aan een duurzame waterbeleving in Aalsmeer.”
De Blauwe Vlag is een internationale milieuonderscheiding, die
jaarlijks wordt toegekend aan
stranden en jachthavens die aan
Amstel weer naar Kudelstaart. Zo de campagne deelnemen en aanontdek je de omgeving per fiets
en bezoek je bijzondere locaties.
Aan de route doen Visserijbedrijf
Rekelhof, Pottenbakkerij ‘Patch of
Heaven’, Atelier Ada Gons Goosen, Greet Rekelhof Atelier 13b,
beeldeneiland Femke Kempkes,
Zuivelboerderij Vrouwenakker,
Bollenkwekerij Koster, Zeepatelier Uzepia en theetuin [H]eerlijk
mee.

Uitreiking blauwe vlag
aan drietal jachthavens

Deuren lokale ambachtslieden open

Open dag Amb8route
Kudelstaart - Prachtige lentedagen! Lammetjes in de wei, fluitekruid in de bermen; tijd voor een
mooie fiets- of wandeltocht. En
dan ook nog met de mogelijkheid een bezoek te brengen aan
lokale ambachtslieden! Maandag
21 mei, op tweede pinksterdag,
kan een bezoek gebracht worden bij ambachtelijke plekjes in
Kudelstaart en omgeving. Negen
lokale ambachtslieden stellen deze dag hun deuren en werkplaatsen open voor publiek. Een kijkje in de keuken van de palingroker, de zeepmaker, de tekenaar,
de beeldhouwer, de kaasmaker,
de bloembollenkweker, de pottenbakker, etc.

Kortingsbonnen
Er is een prachtige fietsroute uitgezet langs alle ambachtslieden
van ongeveer 15 kilometer. De
routekaart is te koop bij alle deelnemende locaties en bij restaurant Oevers en café Op de Hoek,
Extra ambachten
beide aan de Kudelstaartseweg,
Op veel lokaties zijn bijzondere voor 3,50 euro. Beide lokaties zijn
extra ambachten te bewonderen. vanaf 10.00 uur geopend. De rouDe oude boerderij van boer Pe- tekaart bevat behalve de platteters, ooit de laatste koeboer van grond en de contactgegevens
Kudelstaart, wordt door kunste- van de deelnemers informatie
naar Cathy van de Meulen gete- over de omgeving ook intereskend. Zo wordt cultureel erfgoed sante kortingsbonnen! De routevast gelegd. Bij de theetuin wordt kaart is geldig voor 2 personen en
het ambacht weven getoond. Op kinderen fietsen gratis mee! De
het beeldeneiland wordt portret- extra ambachten en horeca onkunst getoond; je kan model ko- derweg wordt op een speciaal inmen zitten of zelf een poging wa- legvel bij de routekaart gevoegd.
gen. De kinderen kunnen kralen
maken van rivierklei die gebakken worden in het houtvuur. Bij Uniek en bijzonder
de bloembollenkweker staan de De Amb8route is een initiatief van
dahlia’s in bloei! Bij het tekenate- lokale ambachtelijke ondernelier kan je djembee spelen, haken mers. Doel is mensen van dichten een handmassage ondergaan. bij en veraf kennis te laten maken
Bij de zuivelboerderij is een nieu- met de unieke lokale ambachten
we lichting kalfjes te knuffelen en en de bijzondere natuur en infrabij visser Rekelhof zijn wel heel structuur van de poldergebieden
bijzondere vangsten te zien…
in de regio. De fietsroute is ook
Van 10.00 tot 16.00 uur staan buiten de open maandag te made deuren van de verschillen- ken, op de routekaart staan de
de werkplaatsen en ateliers deze openingstijden per lokatie aandag open.
gegeven. Uniek is dit weekend
De Amb8route bestaat uit een dat alle deelnemers aan de Ambfietsroute langs alle deelne- 8route hun werkplekken tegelijk
mers en voert door het dorp Ku- open stellen! Kijk ook op de webdelstaart, langs de Westeinder en site www.amb8route.nl of facede Drecht via het Jaagpad aan de book voor meer informatie.

Eerlijke handel met
Fair Trade producten

getoond hebben schoon en veilig te zijn. Ze moeten hierbij aan
diverse criteria voldoen. Het doel
van het Blauwe Vlag Programma
is om overheden, ondernemers
en recreanten blijvend te betrekken bij de zorg voor schoon en
veilig water, mooie natuur en een
gezond milieu. Het mogen voeren van een Blauwe Vlag is een
erkenning voor de inspanningen
die de strandgemeente of jachthavenbeheerder op dit gebied
heeft geleverd. Voor de toerist is
de Blauwe Vlag internationaal het
herkenning- en kwaliteitssymbool voor goede schone stranden met goede waterkwaliteit en
veilige en schone jachthavens.
De Blauwe Vlag is een initiatief
van FEE (Foundation for Environmental Education). FEE is een onafhankelijk internationaal netwerk van organisaties uit inmiddels 59 landen die zich inspannen
op het gebied van natuur- en milieuvoorlichting.

Rick de Rijk van AH wint
Joppe biertapwedstrijd
Aalsmeer - In café Joppe vond afgelopen woensdagavond 9 mei
de (bijna) jaarlijkse biertapwedstrijd plaats. Het was druk en gezellig, maar er was ook spanning
bij de achttien deelnemers. Een
kleine helft minder deelnemers
dan voorgaande keren overigens,
maar mogelijk is de vakantieweken voor scholen hier debet aan.
Het aantal bezoekers was er niet
minder om. Volle bak! De deelnemers hadden fans (collega’s, vrienden en familie) meegenomen en
ook zij waren best gespannen en
natuurlijk enthousiast voor ‘hun’
biertapper.
Talent
De deelnemers werden beoordeeld door een acht-koppige ju-

ry bestaande uit Nienke, Dirk, Jan,
Elmer en Ron namens Joppe en
drie medewerkers van Heineken.
De biertapwedstrijd is gewonnen
door Rick de Rijk. De medewerker van AH was blij en best verrast.
Een dag ervoor had hij voor de
wedstrijd ‘even’ geoefend in Joppe
en enkele biertjes getapt. En dan
winnen! “Blijkbaar heb ik er talent
voor”, aldus een nuchtere Rick. Natuurlijk was hij bijzonder blij en
met een glimlach van oor tot oor
werd de bokaal in ontvangst genomen. Zal Rick de supermarkt
verruilen voor een baan achter de
bar? Op twee is medewerker Kelvin geëindigd en op drie oud-medewerkster Stella. Ook zij kregen
een mooie prijs van Heineken en
Joppe als aandenken.

Inschrijven tot en met dit weekend!

Verkiezing Ondernemer
en Starter van het Jaar
Aalsmeer - Heeft u een bedrijf of
kent u een bedrijf dat u wilt nomineren voor de Verkiezing Ondernemer en Starter van het jaar 2018?
Tot en met dit weekend is het nog
mogelijk om in te schrijven voor
deze verkiezing die dit jaar voor
vijfde keer wordt gehouden. Dit
jaar zijn er drie categorieën:
- Onderneming klein:
minder dan 20 werknemers
- Onderneming groot:
vanaf 20 werknemers
- Starter van het Jaar

Deelname biedt mooie kansen en
u ontmoet andere genomineerden en juryleden. Alle deelnemers komen namelijk bijeen tijdens één voorronde op donderdag 13 september, waar de jury
de genomineerden voor het eerst
zal beoordelen. De verkiezing
wordt afgesloten met een feestelijke finale-avond op vrijdag 2 november in Studio’s Aalsmeer. Zowel voor de twee categorieën Onderneming van het Jaar als voor
de Starter van het Jaar zijn er prij-

Aalsmeer - De eerste internationale FairTrade week van 2018 is
weer afgelopen. De Werkgroep
FairTrade Gemeente Aalsmeer
heeft ook aandacht besteed aan
deze week. Er was een fotowedstrijd met het thema #stand4fairness aan verbonden. Er zijn leuke
foto’s gestuurd, waarvan een poster is gemaakt.
De Werkgroep wil FairTrade producten onder de aandacht brengen in Aalsmeer dat immers een
FairTrade Gemeente is. FairTrade
betekent betere prijzen en fatsoenlijke werkomstandigheden
voor boeren en werknemers. Dus
eerlijke handel! De medewerkers
van de Werkgroep roepen daarom aankopen zelf te verbeteren.
En zeg nou zelf. Een jeans of shirt
waarvoor de maker een faire prijs
heeft gekregen draagt toch een
stuk plezieriger? Een eerlijk kopje
koffie of thee drinkt ook veel lekkerder! De bloemen die eerlijk geteeld zijn, kleuren mooier en de
reep chocolade gemaakt van cacao onder eerlijke handelsvoorwaarden, is nóg verslavender.

Het aanbod FairTrade producten
is enorm, wereldwijd zijn er meer
dan 35.000 producten te koop.
Keus genoeg dus! Wanneer iedereen kiest voor FairTrade, staan
men allemaal op voor eerlijkheid!
Meer informatie is te vinden op
de website: www.fairtradegemeenten.nl. Ook via de contactpersoon van de Werkgroep in
Aalsmeer is informatie te verkrijgen via: jbkooij@kabelfoon.nl.

Nieuwe vlaggen met een
Aalsmeers tintje
Aalsmeer - Heeft u ze al zien hangen? De nieuwe vlaggen in de
vlaggenmasten in Aalsmeer Centrum. De vlaggen wapperen op
zes plekken in het centrum en zijn
eigendom van de stichting Ondernemersfonds Meer Aalsmeer
(voorheen winkeliersvereniging
Aalsmeer Centrum). De foto’s op
de vlaggen zijn gemaakt door de
Aalsmeerse fotografen Arjen Vos
en Kick Spaargaren. Op verzoek
van de stichting hebben zij verschillende Aalsmeerse plaatjes
ingestuurd.
Het bestuur van Meer Aalsmeer
heeft hieruit een selectie gemaakt voor de nieuwe vlaggen. De stichting Sinterklaas in
Aalsmeer verzorgt sinds dit jaar
de vlaggenwissels zodat de vlaggen er het hele jaar tip top bij
hangen. Hiermee spekken zij de
kas voor de jaarlijkse Sinterklaasintocht in november. Een mooie
Aalsmeerse samenwerking waar
iedereen trots op kan zijn.

nanciële bijdrage aan het ondernemersfonds Meer Aalsmeer. Het
geld wordt gebruikt om de positie van het centrum te versterken,
bijvoorbeeld door de aankleding
te verfraaien, door promotiecampagnes op te zetten en door activiteiten te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan de feestverlichting in de straten in de donkere
maanden van het jaar, de tachtig
bakken met Geraniums die onlangs weer zijn opgehangen aan
de lantaarnpalen door het hele
winkelgebied, de organisatie van
de verschillende markten, leuke
klantenacties, gezamenlijke advertenties en natuurlijk de mooie
vlaggenmasten in het centrum.

Verfraaien Centrum
Iedere ondernemer in het centrum, van kleine zelfstandige tot
grootwinkelbedrijf, levert een fi-

Promotie evenementen
De middelste vlaggenmasten
kunnen gehuurd worden voor
de promotie van verschillende
Aalsmeerse evenementen. Zo
komen eind augustus twee weken lang de vlaggen van Vuur
en Licht in de vlaggenmasten te
hangen. Ook interesse in deze
mooie promotie voor een evenement? Stuur dan een mail naar info@meeraalsmeer.nl.

zen beschikbaar. Alle winnaars
ontvangen een cheque van 1.000
euro (Onderneming groot) en
750 euro (Onderneming klein) en
500 euro (Starter van het Jaar), die
wordt gedoneerd aan een goed
lokaal initiatief naar keuze van de
winnaar. De winnaars worden beloond met een blijvende herinnering in de vorm van een bokaal en
hebben het recht om twee jaar
lang het vignet ‘Onderneming of
Starter van het Jaar’ te mogen ge-

bruiken. Daarnaast zullen de genomineerden speciale aandacht
krijgen in de lokale media, zal er
op de avond van de uitreiking
een filmpje van de drie finalisten
in iedere categorie worden vertoond en worden de finalisten in
overleg door de gemeente aangedragen voor de Verkiezing van
de Beste Onderneming in NoordHolland 2018. Meer informatie
en aanmelden via de website:
www.ondernemendaalsmeer.nl.
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Op 27 mei voorjaarsmarkt

Veel lammetjes en geitjes
op de kinderboerderij
Aalsmeer - In de meimaand
staan er bij de jarige kinderboerderij Boerenvreugd leuke evenementen op de planning. Gisteren,
woensdag 16 mei, is een schaapscheerfeest gehouden. Het was
er prachtig weer voor en vele
(jeugdige) inwoners kwamen een
kijkje nemen. De kinderboerderij
een dezer dagen (nog) een keer
bezoeken, is een aanrader. Er zijn
de laatste weken veel lammetjes
en geitjes geboren op de kinderboerderij. Altijd leuk om deze jon-

ge dieren te ontmoeten. De voorjaarsmarkt staat gepland op zondag 27 mei. Deze dag zal er een
leuke markt op het boerderij-terrein zijn. In de gezellige kraampjes zijn allerlei leuke artikelen te
koop. Een leuke dag voor het hele
gezin, noteer de datum maar vast
in de agenda.
Kinderboerderij Boerenvreugd
ligt in het Hornmeerpark aan de
Beethovenlaan 118 en is, met uitzondering van maandag, dagelijks geopend.

Geraniummarkt en braderie laten
Aalsmeer Centrum bruisen!

Flora, Sursum Corda en Historische Tuin

Collecte voor Oranje Fonds
Aalsmeer - In Aalsmeer en Kudelstaart wordt van 22 tot en met
26 mei gecollecteerd voor een socialer Nederland. De muziekverenigingen Flora en Sursum Corda en de stichting Historische
Tuin doen deze week mee aan
de Oranje Fonds Collecte. Met
de opbrengsten steunen de drie
projecten die bijvoorbeeld eenzaamheid en armoede bestrijden
in Noord-Holland. Daarnaast kunnen zij hiermee hun eigen organisaties draaiende houden.
In Nederland zijn veel mensen die
om verschillende redenen niet
goed mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat
zij geen sociaal netwerk hebben
en eenzaam zijn, in armoede leven of een beperking hebben.
Het Oranje Fonds vindt dat niemand zich buitengesloten zou
moeten voelen en steunt projecten die mensen met elkaar verbinden. Verenigingen en stichtingen zorgen voor die verbinding.
Daarom gaan zij tijdens de Oranje Fonds Collecte langs de deuren
om geld op te halen.

vrijwilligers, of noodzakelijk onderhoud bekostigen. De andere helft van de opbrengst wordt
door het Oranje Fonds besteed
aan sociale projecten in NoordHolland. Denk hierbij aan projecten die eenzame mensen koppelen aan een maatje of die mensen
met schuldenproblematiek helpen hun financiën weer op de rit
te krijgen.

Aalsmeer - De jaarlijkse geraniummarkt op het Raadhuisplein
en de braderie in de Zijdstraat afgelopen zaterdag 12 mei mogen
een groot succes genoemd worden. Massaal waren inwoners en
bewoners uit de regio naar het
Centrum gekomen om mooie
planten te scoren voor de tuin of
het terras en lekker rond te slenteren in de winkelstraat op zoek
naar leuke koopjes. Verkeersregelaars waren ingezet om de vele bezoekers van en naar het plein
te begeleiden en dit was nodig,

Elke euro goed besteed
Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer)
zijn voor rekening van het Oranje Fonds. De afdracht van de volle
collectebussen wordt in de meeste plaatsen verzorgd door de RegioBank. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen volledig
besteed aan organisaties en projecten die Nederland socialer maken. Dat maakt de Oranje Fonds
Collecte uniek.

Niemand buitensluiten
Het Oranje Fonds streeft ernaar
dat niemand zich buitengesloten voelt en iedereen mee kan
doen in de samenleving. DaarOpbrengst
om steunt het jaarlijks duizenden
Deelnemende organisaties mo- projecten die mensen met elkaar
gen de helft van de opbrengst verbinden. Die steun bestaat uit
houden en besteden aan een ei- geld, aandacht en advies. Koning
gen doelstelling. Hiermee kun- Willem-Alexander en Koningin
nen ze bijvoorbeeld iets extra’s Máxima zijn het beschermpaar
doen voor hun doelgroep of hun van het Oranje Fonds.
Collecte Oranje Fonds in Aalsmeer. Foto: Bart Homburg

Weer verkiezing Super
Juf en Meester op radio

Aalsmeer - Er komt weer een
heuse verkiezing aan van de lokale radio. ‘Let’s Go’ gaat namelijk op
zoek naar de Super Juf en Meester, maar ook de Super Held. Verder bespreekt Ester Sparnaaij met
docent en coach Annette Weers
intuïtieve ontwikkeling op donderdag 17 mei. Annette is opgeleid voor het basisonderwijs,
maar haar nieuwsgierigheid naar
mensen maakte dat zij besloot
een opleiding ‘intuïtieve ontwikkeling’ te volgen, waarin nu lesgeeft. Heb jij een leuke vraag
voor Annette? Die mag je mailen
te Tromp en Rogier Kerner met naar esther@radioaalsmeer.nl.
63.75%, 2e Jan-Pieter en Mien Korenwinder met 58.75% en 3e Wil ‘Let’s Go’ telt af
Jongkind en Agneet van der Goot Het aftellen naar de Junior Pramet 56.25%. In de B-lijn: 1e Cock menrace op zaterdag 16 juni is nu
Aalsmeer - Er werd op 9 mei voor van der Maarl en Herman van der echt begonnen! Ben jij al druk aan
de eerste keer vrij gebridged bij Peet met 60.00%, 2e Jan en Jel- het knutselen om jullie praam er
BC Onder Ons. Met 23 paren was ly Breetvelt met 58.33% en 3e het mooist, leukst en origineelst
de opkomst redelijk te noemen. Lies Talsma en Frank van Dijk met eruit te laten zien? Vrijdag gaat
Ook uit Hoofddorp wisten de men- 56.67% Iedere woensdag kunnen Kim de organisatie van de leukste
sen de Crown Studio’s weer te vin- liefhebbers vrij komen bridgen bij race het hemd van het lijf vragen.
den. In 2 lijnen werd gezellig ge- Onder Ons in Studio’s Aalsmeer Verder won een tijd terug groep
kaart om de eer en om de planten. aan de Van Cleeffkade. Aanwezig 8a van de Jozefschool de wedDe uitslag in de A-lijn: 1e Ariet- voor inschrijving om 19.15 uur.
strijd ‘Hoe word ik een Milieu-

Vrij bridgen bij
BC Onder Ons

want het was heel druk op de
weg met auto’s van en naar het
Praamplein en het Lidl-plein. Een
groot aantal bezoekers had gelukkig wel gehoor gegeven aan
de oproep om op de fiets of lopend te komen of te kiezen voor
de parkeergarage van de Studio’s
om files te voorkomen. Per auto
komen was ook eigenlijk niet nodig, want de bakfietsers van KiKa
brachten alle tuinaankopen persoonlijk bij de nieuwe eigenaars
thuis. Reken maar dat deze dames en heren vele kilometers ge-

de présence. Verder in de kraampjes een divers aanbod aan kleding, schoenen, boeken, serviesgoed, sieraden, beelden en onder
fietst hebben. Er werd dankbaar andere potten.
gebruik gemaakt van de bezorgHet Molenplein was omgetoverd
dienst.
Kika had op het Raadhuisplein tot foodplein met een groot terook zelf een stand en verkocht ras in Ibiza-stijl en hier is flink geplanten, groenten en natuurlijk bruik van gemaakt. Heerlijk even
de inmiddels bekende KiKa-be- wat eten en drinken na een paar
ren. KiKa was niet het enige goe- uurtjes slenteren. Best een goed
de doel dat gesteund kon wor- idee om vaker op bijvoorbeeld
den op deze zonnige, warme za- een zomerse zaterdag het Molenterdag. Paulien Helpt verkocht plein deze functie te geven… Geplanten voor financiële hulp aan raniummarkt en braderie: Twee
een kindertehuis in Mexico en in toppers die het Centrum lieten
de Zijdstraat gaven enkele deel- bruisen. Heel geslaagd! Met foto’s
nemers aan de Alpe d’Huze acte nog even nagenieten.

held’ van Stichting Milieubende.
De prijs was het schrijven van een
lied en een clip maken. De leerlingen komen alles over deze belevenis vertellen.
Net als vorig is er weer een Super Verkiezing. Dit jaar gaat Radio Aalsmeer niet alleen op zoek
naar de Super Juf en Meester,
maar ook naar de Super Held! Er
zijn heel veel redenen te bedenken waarom iemand deze titel
verdient en daar is Kim naar op
zoek. Laat haar weten waarom
jouw meester of juf de titel verdient, en waarom iemand dé Super Held moet worden. Opgeven
kan te mailen naar letsgo@radioaalsmeer.nl, of breng het live
langs tijdens de radiouitzending
van ‘Let’s Go’. Aanmelden kan tot
en met vrijdag 8 juni. De Super
Uitzending met de bekendmakingen is op 22 juni.
‘Op weg naar Down Town’
Rob en Aran van restaurant Oh
waren afgelopen zaterdag te gast
in ‘Op weg naar Down Town’. Vo-

rig jaar bij Down Town Ophelia
lieten zij de gehele dag 25 mensen met een verstandelijke beperking meewerken in hun restaurant. Laurens mocht zelfs blijven en helpt nog steeds een dag
in de week in de keuken! Komende zaterdag ontvangen Kim
Maarse en Dennis Wijnhout Festus en Laurens. Misschien kent
u ze nog van vorig jaar, toen lieten de heren een zelfgeschreven
rap horen tijdens Down Town Radio. Dennis en Kim hopen natuurlijk ook dat Festus en Laurens nog
even wat voor de luisteraars willen rappen. En ze hebben een primeur!
‘Door de Mangel’ en mode
Afgelopen maandag was als 211e
gast conceptueel fotograaf Frank
Karssing in ‘Door de Mangel’. In
de Aalsmeerse talkshow noemde hij zichzelf energiek, chaotisch en positief. Frank werd geboren aan de Oosteinderweg en
na korte uitstapjes naar NieuwZeeland en Amsterdam, woont
hij nog steeds in zijn geboorteplaats. De creatieveling heeft ook
een nieuwe gast gevonden. Hij
heeft een energieke Aalsmeerse ondernemer uitgenodigd voor
maandag 21 mei om plaats te nemen in de studio: Christiaan Sij-

nen. “Hij probeert het winkelende
publiek weer te betoveren en hij
is hard bezig de Zijdstraat weer
een vrolijke straat te maken.” De
presentatoren Elbert en Mylene
zullen allerlei vragen voorleggen
aan Christiaan. Als luisteraar ook
een vraag? Mail deze dan naar
info@radioaalsmeer.nl of bel tijdens de uitzending naar de studio. Radio Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM in de ether, 99.0
FM op de kabel, digitaal radiokanaal 868 (Caiway) en via www.radioaalsmeer.nl.
In 2017 werden Jantine Kiep (l) en
Merel Meijdam tot Super Juffen
verkozen op Radio Aalsmeer.
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Ondernemersklimaat stimuleren

Marcel Pannekoek: ‘Zaai
levert een goede basis’
Aalsmeer - Marcel Pannekoek, de
energie bespaar specialist van de
regio, is vanaf het begin een Zaailing geweest die op een positieve manier kritisch is blijven kijken
naar dat wat Zaai bood en biedt
aan de startende ondernemer. Hij
zou ook zomaar een goede leraar
geweest kunnen zijn. Zijn betrokkenheid én de wil om de mensen
wijzer te maken gebeurt op een
sympathieke manier. Hij straalt
(zelf )vertrouwen uit. Met zo’n
houding win je als startende ondernemer nog niet direct de hele wereld maar wel een flink deel.
“Als ondernemer en als mens
moet je in de spiegel durven kijken, in jezelf blijven investeren. Er
gebeurt in een snelle tijd te veel
om ons heen, wanneer je je daarbij aanpast kom je sterker tevoorschijn.” Het laatste half jaar heeft
Marcel geïnvesteerd in nieuwe
diensten en producten. Zijn bedrijf Energie Aalsmeer vaart daar
wel bij.
Bespaar mogelijkheden
Pannekoek focust zich voornamelijk op Aalsmeer. Veel bespaar
mogelijkheden aanbieden in een
geconcentreerd gebied. Hoewel
zijn bekendheid toch ook buiten de dorpsgrens begint door te
dringen. Wat doet Marcel Pannekoek nu precies? Hij houdt zich
bezig met zakelijke besparingen
waarin hij zich gespecialiseerd
heeft in energiekosten. Hetgeen
betekent dat hij alles wat met
energie (gas, elektra, zonnepanelen, slimme meters, enz.) te maken heeft onderzoekt. Hij vergelijkt contracten en bemiddeld in
duurzame investeringen. Vervolgens zoekt hij uit welke aanbieding en/of een combinatie daarvan het beste past bij de afnemer.
Met zijn werk weet hij honderden
maar meestal duizenden euro’s te
besparen.
“Veel mensen denken dat energie alleen om het afsluiten van
een contract gaat. Maar eigenlijk is dat maar een gedeelte van
het verhaal. De overheid gaat bedrijven verplicht stellen om zo
een goed inzicht te krijgen in het
verbruik. Dit doe je met het juiste meedienst-contract en met het
installeren van slimme verbruiks-

meters. Verduurzamen gaat ook
over waar ga je in investeren, niet
alleen door scherper in te kopen
maar ook minder verbruiken. Het
is mijn expertise om in de juiste
deal te bemiddelen. Goed onderhandelen in voorwaarden is belangrijk. De energietransitie en de
juiste keuzes daarin vragen veel
tijd. Hierin ben ik energiepartner
voor veel lokale bedrijven.”
Marcel werkt samen met ZZP’ers.
“Ik huur hun technische kennis in.
Eén van hen is een oud Zaailing.”
Invloed van Zaai
“Na anderhalf jaar ben ik benieuwd hoe het met de oorspronkelijke intervisiegroep gaat. Het
is mooi dat wij elkaar weer gaan
zien. Het was de bedoeling dit
vaker te doen, maar het brak de
meesten aan tijd. Ik verwacht
dat ieder gegroeid is in ervaring.
Het doel van Zaai is het ondernemersklimaat te stimuleren. Je
leert niet bang te zijn voor concurrentie. Ik kan mij daar goed in
vinden. Door internet is alles zo
transparant geworden, het is beter de ander iets te gunnen en samen te werken. Zaken doen blijft
mensenwerk, de chemie moet
kloppen. Je moet iets voor elkaar
kunnen betekenen.” Marcel Pannekoek was een inspiratiebron
voor zijn lichting en zal dit blijven
voor een nieuwe lichting. Zoveel
gelooft hij in Zaai. “Als startende
ondernemer moet je je goed laten coachen. Zaai levert daarvoor
een goede basis, want ook Zaai
groeit.”
Voor meer informatie: Kirsten Verhoef (project-organisator) en bereikbaar via 0297-366182 of via email kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Dit Pinksterweekend

Proefvaart weekend bij
Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - Het komend Pinksterweekend organiseert Jachthaven Poelgeest uit Oegstgeest
een Antaris, Maril en Maxima
Proefvaart weekend! Tijdens dit
weekend is het mogelijk vrijblijvend kennis te maken met deze sloepen en tenders. Poelgeest
staat al jaren bekend vanwege de
super luxe Antaris en Maril sloepen en heeft dit jaar haar assortiment uitgebreid met de Maxima tenders. De sloepen en tenders van Maxima worden geleverd met Honda buitenboordmotoren en Vetus dieselmotoren in
afmetingen van 4,85 tot 6,30 meter. Deze boten onderscheiden
zich in comfort en gebruiksgemak voor een zeer scherpe prijs.
Van de Friese sloepenbouwer
Maril ligt de dit jaar uitgekomen
7Nxt klaar voor een proefvaart.
De 7Nxt is de grotere broer van
de in 2016 gelanceerde 6Nxt. Beide modellen zijn uitermate populair en combineren eigentijdse lijnen met een klassieke en elegante vormgeving. Kenmerkend voor
de nieuwe Maril serie is de functionele deur in de spiegel welke toegang biedt tot het geïntegreerde zwemplateau. Midscheeps zijn een makkelijk toegankelijke koelkast en spoelbak
ingebouwd. De breedte gecombineerd met het vlakke onderwaterschip zorgt voor veel stabiliteit
en vaarcomfort.

Naast de nieuwe Maril liggen
ook de immens populaire Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar voor een
proefvaart. Met deze vernieuwende modellen heeft Antaris
zeer veel succes. Al vijf jaar achtereen is de maximale productie
gedraaid.
Voor de snelle beslisser is het mogelijk nog deze zomer met één
van deze prachtige sloepen het
water op te gaan. Poelgeest heeft
diverse uitvoeringen op voorraad
en nog enkele in aanbouw.
Wilt u ook eens kennis maken
met deze prachtige boten? Kom
dan langs op het Pinkster Proefvaart weekend. De vloot ligt
klaar op zaterdag 19 en maandag 21 mei van 11.00 tot 17.00
uur en zondag 20 mei van 13.00
tot 17.00 uur bij Jachthaven Poelgeest aan de Hugo de Vrieslaan 1
in Oegstgeest. Kijk voor meer informatie op www.poelgeest.nl.

Activiteiten overzicht

Tom en Moniek Takes hebben het contract getekend met Marten van
Maastrigt, directeur ESA.

Tom en Moniek nieuwe
pachters Oude Veiling
Aalsmeer - Tom Takes en Moniek
Takes-Visser zijn de nieuwe pachters van de horeca in De Oude
Veiling. Deze week is het contract
met ESA getekend. In september
gaan Tom en Moniek starten met
deze nieuwe uitdaging en ze hebben er veel zin in.
Moniek is een echte Aalsmeerse
en Tom is hier 7 jaar geleden komen wonen, en wil hier niet meer
weg. Beide zijn van jongs af aan
werkzaam in de horeca. In 15 jaar
hebben zij veel geleerd en nu willen ze graag met al hun ervaring
een plek creëren waar iedereen
zich op zijn gemak voelt. De twee
Aalsmeerders willen er alles aan
doen om er voor Aalsmeer te zijn,
daarom staan zij open voor sug-

gesties en ideeën. Voor vragen,
opmerkingen en natuurlijk reserveringen kan een mail gestuurd
worden naar restaurant@deoudeveiling.nl. Restaurant De Oude
Veiling is er voor koffie met gebak, lunch, diner en een gezellige borrel. Het restaurant is zeven
dagen per week open. De komende tijd wordt er nog hard gewerkt
aan de verbouwing van De Oude
Veiling. Tom en Moniek gaan vol
enthousiasme aan de slag met de
samenstelling van het menu en
alle andere dingen die erbij komen kijken. Meer informatie over
De Oude Veiling is te vinden op
www.deoudeveiling.nl. De officiele opening staat gepland voor
september.

Vooges over volkoren!

Dineren in Voor Elkaer
in Kudelstaart
Woensdag 23 mei, een heerlijk
3 gangendiner met o.a. een
huzarenslaatje, oma’s draadjesvlees + vleesjus, rode kool
met appel, frisse komkommersalade, aardappelpuree en
griesmeelpudding met bessensap voor maar € 9,- Voor reserveringen tel. 0297-820979.

Hollandse week in Wijkpunt
Voor Elkaer in Kudelstaart
Dinsdag 22 mei
van 10.00-12.00 uur is er een
muzikale bingo met erg leuke
Vrijdag 25 mei
prijzen. De kosten zijn € 2,50
Diner thema avond
Dinsdag 22 mei
Gebonden aspergesoep,
van 14.30-16.30 uur
stokbrood met kruidenboter, workshop schilderen met
heerlijke vers gestoofde,
Retrokleuren o.l.v. Henk van
asperges met hollandaisesaus, Utrecht. Kosten: € 5,beenham en gekookte ei,
Woensdag 23 mei
voorjaarssalade, krieltjes met lezing door Geert Buys, incl.
verse tuinkruiden, koffie of
koffie of thee met een panthee met Hollandse boterkoek nenkoek. Inloop 14.00 uur,
en appeltaart met slagroom
start lezing 14.30 uur.
voor €19,50 euro. Voor reserDonderdag 24 mei
veringen tel. 0297-820979.
oud hollandse spelletjes ochtend vanaf 10.00 uur. En in de
Partnergroep
middag is er bloemschikken
Zorgt u voor een partner met van 14.30-16.30 uur.
bijvoorbeeld dementie? Dat
vrijdag 25 mei
zorgen kan een zware belasoptreden van het
ting zijn. Deelnemen aan een vissersvrouwenkoor ‘‘Haring
gespreksgroep kan helpen
met ui’’. De kosten zijn
om de dagelijkse praktijk wat € 6,- incl. een traktatie haring.
te verlichten. Vrijdag 25 mei
Aanvang: 14.30 uur.

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Aalsmeer - Elke nacht staan de
broodbakkers bij bakkerij Vooges
vol passie de broden te bakken
waar zij zo trots op zijn. Stuk voor
stuk echte vakmensen die werken volgens vertrouwde recepten met eerlijke en zo duurzaam
mogelijk geteelde ingrediënten
waarvan de bakkers de herkomst
weten en die bij voorkeur uit de
regio betrokken worden.

Volkoren folder
Deze week vindt u bij de krant
een prachtige folder van Vooges.
Hierin staan de vele voordelen
van volkoren brood en de Westeinder broden. De echt oplettende lezer, spot wel een foutje achterop de folder. De winkels van
Vooges zijn op zaterdag open tot
16.00 uur en niet, zoals in de folder vermeld, tot 15.00 uur.

Gezond
Vooges streeft naar zo gezond
mogelijk brood, de volkoren broden zijn een mooi voorbeeld hiervan. Het fijn volkoren, grof volkoren en Allinson brood wordt gemaakt met 100% tarwe volkorenmeel. De Westeinder broden zijn gecreëerd door variaties te maken met andere graansoorten en zaden waarvan de bekendste: mais, spelt, mout, rogge, haver, zonnepitten lijnzaad
en pompoenpitten. Iedere graansoort geeft zijn eigen karakter en
smaak aan het brood maar altijd
op basis van tarwe volkorenmeel.

Heerlijke aanbiedingen
Wie iets meer moeite doet voor
vers brood wordt bij Vooges de
komende twee maanden extra
beloond. Bij besteding vanaf 2
euro krijgen de klanten gratis zes
volkoren bollen van 17 tot en met
27 mei en in de week van 28 mei
tot en met 2 juni worden de klanten bij besteding vanaf 2 euro getrakteerd op gratis zes verse witte bollen. Voor Pinksteren biedt
Vooges, een aanrader, een Pinksterslof met Amarene kersenspijs voor 5,25 euro. Een week later is het welbekende bosvruchtentaartje in de aanbieding voor Aalsmeer - Dit jaar organiseert
Paula met haar vriendinnen voor
7,25 euro.
de achtste keer een verkoop van
brocante, vintage en andere leuVolle tas met lekkers
Vanwege het succes van eerdere ke tweedehands spullen.
keren biedt Vooges van 3 tot en Voorgaande jaren was de kerstmet 8 juni ook weer een volle tas fair een groot succes en bezochmet lekkers aan voor slechts 9,95 ten veel mensen de verkoop.
euro. Hiervoor krijgen de klanten Een goede reden voor de vrienzes volkoren bollen, zes krenten- dinnen om dit jaar eens een fair
bollen, een half suikerbrood, een tijdens de Pinksterdagen te orgahalve ontbijtkoek, brood naar niseren.
keuze en twee keer een overheer- De vele brocante, vintage, retro
lijke mergpijp XL. En wie thuis
komt met de volle tas vindt als
verrassing ook nog een handig
blocnote, pen en een zadelhoes.
Om teleurstelling te voorkomen
is het aan te raden deze volle
tas met lekkers wel van te voren
te bestellen. Dit kan in alle winkels van Vooges vanaf nu en via Aalsmeer - Wat een gezelligheid
de webshop www.bakkerijvoo- tijdens de eerste goede doelen
ges.nl. Doen hoor! Een geweldi- bingo in Vleghaar eind maart.
ge en heel betaalbare mogelijk- Onder de bezielende leiding van
heid om kennis te maken met alle spreekmeester Jeroen Brussee en
lekkere, eerlijke en gezonde pro- spelleider Nils Verbeek werden
ducten van brood & banketbak- vijf ronden gespeeld waarin de
deelnemers schitterende prijzen
ker Vooges!
konden winnen, deels geschonken door de Aalsmeerse middenstanders en restauranthouders,
waaronder een handdoekenset,
gourmetschotel, zwemshort, damesslippers, messenset, paashazen, bier, wijnen, schoonheidsproducten en zelfs een Makita boormachine en diverse heerlijke dinerbonnen. Met ook nog
eens drie schitterende hoofdprijzen (een racedag voor twee personen op Zandvoort, twee kaar-

“Geen concessies”
“Hoewel wij onze broden al jaren volgens deze filosofie bakken
worden onze klanten zich ook
steeds meer bewust van het feit
dat volkoren producten en met
name brood echt gezond zijn,
maar ook dat niet al het brood
is wat het lijkt, wij doen absoluut geen concessies”, legt eigenaar Wim Engel uit. En hij vervolgt: “Vanaf deze week vervangen wij onze luxe zachte tarwe
bollen die we altijd maken met
50% tarwebloem en 50% tarwe
volkorenmeel door luxe zachte volkoren bollen. De volkoren
bollen maken we met uitsluitend
tarwe volkorenmeel. Het bolletje
wordt hierdoor iets compacter,
maar nog veel voedzamer en gezonder doordat er meer vezels in
zitten. Door het gebruik van melk
in plaats van water en het toevoegen van roomboter blijven
de bolletjes lekker zacht en smakelijk.”

van 10.15-11.45 uur
bent u van harte welkom.
Gebouw Irene, Kanaalstraat
12 in Aalsmeer. Voor meer
informatie tel. Ellen Millenaar
(06-22468574).

Aan de Kudelstaartseweg, in Aalsmeer

Pinksterfair met brocante
en tweedehands spullen
en leuke tweedehands items worden in de tuinkamer, in tenten en
in de tuin aan het water getoond.
Dit alles kan zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 mei bewonderd worden. Op alle dagen
staan de deuren van 10.00 tot
16.00 uur weer open. Iedereen is
van harte welkom. Koffie en thee
staan klaar. Adres is Kudelstaartseweg 36. Parkeren kan in de omgeving en op het naast gelegen
surfeiland.

1e goede doelen bingo
Vleghaar succesvol
ten voor het komende van Vlietfeest en de finale van de Danceclassics) waren de deelnemers er
op gebrand om de bingokaart vol
te krijgen! Dankzij de opkomst
van vele deelnemers heeft Vleghaar een cheque ter waarde van
550 euro kunnen overhandigen
aan het lokale goede doel, Boerenvreugd. Vanwege het 25 jarige
bestaan en de sociale functie van
de kinderboerderij wil Vleghaar
hen graag in het zonnetje zetten! Angelique, JP, Barbara, Chinook, Nils en Jeroen bedanken
alle sponsoren en deelnemende
bingospelers voor hun bijdrage
en enthousiasme en hopen dat
van dit festijn net als de muziekquiz en wijnproeverijen een traditie gaat worden.
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Eenmalige subsidie van OSA

Aantal kavels vrij

Cheque voor kindertehuis
op de Filippijnen

Volkstuinen in De Kwakel
De Kwakel - Volkstuinieren mag
zich verheugen in een al maar
groeiende belangstelling. Niet in
de laatste plaats door de moestuinpotjes actie van de landelijke grootgrutter. Wat zou het leuk
zijn om de volgende stap te maken van de huiskamervensterbank naar een heus stukje moestuin in de buitenlucht.
Om de drukte en de stres enigszins het hoofd te bieden is het
heerlijk om bezig te zijn met Moeder Natuur en met alles wat die
ons te bieden heeft. Volkstuinieren heeft inmiddels al lang niet
meer het stoffige imago van tientallen jaren geleden voor alleen
maar 65-plussers. Steeds meer
jonge mensen en dan vooral ook
gezinnen met jonge kinderen ervaren het moestuinieren als een
opvoedkundige must. En dat niet
alleen, wie rondscharrelt op een
volkstuincomplex ervaart al snel
de bijzondere sfeer, de hulpvaardigheid en de heerlijke eigenwijsheid van het volk dat tuiniert.

len dan de natuur om te bouwen
naar huizen, kantoren en bedrijventerreinen. Het arsenaal aan
volkstuingrond is de laatste jaren
dan ook aanzienlijk geslonken,
terwijl de belangstelling er voor
alsmaar groeide. Volkstuinvereniging ‘Achter de Vuurlijn’ prijst zich
gelukkig met de beschikbaarheid
van maar liefst 15.000 vierkante
meter ongerepte volkstuingrond
omsloten door water in een per- Foto’s: www.kicksfotos.nl
fecte rustgevende omgeving en
gelegen in een gebied tussen
de Vuurlijn en de Boterdijk in De
Kwakel. Het complex biedt plaats
aan zo’n 50 hobbytuinders en is
vanaf de openbare weg vrijwel
niet zichtbaar.

Huren of rondleiding
Door omstandigheden is de laatste maanden een gering aantal
kavels vrijgekomen en er is dus
weer de mogelijkheid om een
stukje volkstuin te huren. Voor
informatie, een bezoekje of een
rondleiding kunt u een afspraak
maken met de eigenaar van het
Groeiende belangstelling
complex de heer Dikkeboom,
Volkstuinverenigingen ervaren tel. nr. 06 51362996 of raadpleeg
echter steeds meer de enorme voor meer actuele informatie de
druk van gemeentes en project- website van de volkstuinvereniontwikkelaars die niets liever wil- ging: www.achterdevuurlijn.nl
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Lustrum-editie zomerrit
in no-time volgeboekt

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
was de inschrijving voor de lustrumrit van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap, die gereden
gaat worden op zondag 3 juni.
Middels deze krant en social media werd de inschrijving aangekondigd met de mededeling dat
het wel eens snel zou kunnen
gaan. Reeds om vier uur stonden
de eerste deelnemers ongeduldig te wachten wat er zou gaan
komen. Vele waren op de brommer gekomen. Met het inschrijven van de rit was het mooi om
voor Joppe ‘brommers te kieken’. Met deze keer zelfs een elektrische Zundapp. Stipt om vijf
uur werden de formulieren uitgedeeld aan de vele wachtende bromnozems. Hoewel nozems, dat zijn volgens het woordenboek brommende jongeren,
niet geheel klopt. De gemiddelde
leeftijd is ruim boven het woord
‘jongeren’. Binnen een kwartier
waren de formulieren op en werden de eerste teleurstellende gezichten zichtbaar, te laat, vol is vol.
Dat er zo veel animo is voor een
mooie zondagmiddagtocht op je
oude bromfiets steunt de organi-

satie erg. Kim, Joost, Jan en Dirk
genieten iedere keer weer van de
lachende en enthousiaste deelnemers. De zomerrit op zondag
3 juni gaat opnieuw over weggetjes waarvan je werkelijk het bestaan niet wist. Nu zorgen dat je
oude bromfiets picobello in orde
is, vol getankt en gepoetst. Over
twee weken is het al zover. Verzamelen op 3 juni om 11.30 uur bij
Joppe en de start is om 12.00 uur.
Om ongeveer 17.00 uur komen
de bromfietsen Aalsmeer weer
inrijden en parkeren ze voor het
café in het Centrum waar dan opnieuw een bonte ploeg van 100
deelnemers trots hun oude fietsen graag laten zien aan de ‘kiekers’
‘Geen club’
Maar, er is meer in bromfiets
Aalsmeer. Morgen, vrijdag 18
mei, vertrekt de Aalsmeerse
‘Zündapp we zijn geen club’ (met
één Kreidler) met 25 bromfietsen
voor het Pinksterweekend naar
het altijd mooie Garderen. Maandagmiddag komt deze ‘geen club’
weer terug bij The Beach aan de
Oosteinderweg.

Aalsmeer - Vorige week heeft
penningmeester Stef Holling van
Ontwikkelings-Samenwerking
Aalsmeer een cheque van 450
euro overhandigd aan Danielle
van Vliet en kinderen van de Hervormde Gemeente in Aalsmeer.
Danielle heeft met anderen en
veel kinderen zakjes met rijst verkocht. De opbrengst was 450 euro en dit bedrag is door OSA verdubbeld. Het geld gaat worden
besteed aan voeding voor een
kinderhuis op de Filippijnen. Dit

subsidie bedrag voor voedsel is
eenmalig aangezien OSA alleen
duurzame projecten subsidieert,
maar omdat hier kinderen actief bij zijn betrokken maakt OSA
voor deze keer een uitzondering.
De heer Joop Stroes, eveneens
vertegenwoordiger van deze actie, is kort geleden op bezoek geweest bij het kinderhuis. Meer informatie is te vinden op www.bahayaurora.nl. Kijk voor meer informatie over OSA op www.osaaalsmeer.nl of bel 0297-321509

Tocht 80 kilometer door Aalsmeer

Doe mee met de Ride
for the Roses
Aalsmeer - Het is al weer drie jaar
geleden dat de Ride for the Roses in Aalsmeer startte en finishte. Na Twente en Lansingerland
is de Haarlemmermeer dit jaar de
startlocatie op 9 september 2018.
Wist u dat er bij onze buren ook
prachtige routes zijn te fietsen?
Meedoen aan de Ride for the Roses is naast een dag lekker toeristisch of sportief op de fiets natuurlijk ook nog eens mooi voor
het goede doel: KWF. Schrijf in
voor de Ride for the Roses via de
website: www.ridefortheroses.nl.

tes: 25, 50 en 100 kilometer. De
deelnemers enquête van 2017
gaf aanleiding voor het instellen
van een nieuwe afstand van 80 kilometer, waarmee het aantal afstanden in 2018 op vier komt. De
25 en 50 kilometer blijven binnen de gemeente Haarlemmermeer, de 100 kilometer lange pelotonstocht gaat naar het zuiden,
deels door het groene hart en
de nieuwe 80 kilometer afstand
Aalsmeer - De Biljartvereniging huis in haar nieuwe onderkomen
voert vanuit Vijfhuizen, om Schiphield afgelopen zaterdag open aan de Oosteinderweg 287f (bij
hol heen, onder andere door
Aalsmeer. De 80 kilometer is een
Zaai). De club beschikt over vier
door deelnemers gewenste alterwedstrijdtafels, een gezellige bar
Goed doel
natief voor de 100 kilometer lanen een kleine keuken. Er wordt
De Ride for the Roses wordt in ge pelotonstocht.
door de circa 75 leden wekelijks
2018 voor de 21e keer georganiprofessioneel (competitie) gebilseerd en is daarmee één van de Attracties bij de buren
jart, maar er is ook ruimte voor
oudste fondsenwervende sport- In buurgemeente Haarlemmervrij biljarten. Dit kan iedere zaterevenementen van ons land. Er meer zijn mooie routes uitgezet.
dagmiddag. De open middag is
wordt gefietst om geld in te za- Het Kunstfort bij Vijfhuizen, het
goed bezocht, maar alsnog een
melen voor onderzoek naar her- gemaal bij Crucquius, het Haarkeer binnen lopen, mag. Graag
senkanker.
lemmermeerse Bos en De Kaag
zelfs, de Biljartvereniging hoopt
Elk jaar wordt bij zo’n 1.200 men- zijn bijzondere passages op de
meer leden (mannen en vrouwen
sen een kwaadaardige hersentu- korte afstanden. De 80 kilometer
vanaf 18 jaar) te mogen verwelmor vastgesteld. De overlevings- voert als gezegd door Aalsmeer
komen. Voor meer informatie kan
kans is niet groot. Glioma is een en deelnemers fietsen onder aneen mail gestuurd worden naar
van de meest ernstige vormen dere langs de watertoren, de
voorzitter@biljartaalsmeer.nl.
van hersenkanker en professor dr. Westeinderplassen en het Fort
Foto: www.kicksfotos.nl
Elly Hol heeft een aanknopings- bij Kudelstaart. De 100 kilomepunt gevonden voor onderzoek ter voert door het Groene Hart en
in relatie tot glioma in het nano- doet Leiderdorp, Alphen aan den
skelet, dat een rol speelt bij terug- Rijn, Nieuwkoop en Leimuiden
keer en uitzaaiing van tumoren. aan. Kortom, voor ieder wat wils!
Dr. Hol verwacht door dit onderzoek met haar team in het UMC Inschrijven!
Utrecht de basis te leggen om de- Inschrijven kan via de website
Aalsmeer - Voor iedereen die wil matieavond.” Denk je na over het
ze processen te remmen of zelfs van de Ride for the Roses: www.
weten hoe je zonder aardgas kunt verduurzamen van de eigen wote stoppen.
ridefortheroses.nl. De Ride for
wonen, organiseert Stichting Si- ning? Staat een verbouwing gethe Roses is een prachtig eveneenergie woensdagavond 30 mei pland? Of een nieuwe keuken? Is De filmploeg van het nieuwe NTR programma ‘Voor de Vorm’ met in het Nieuwe afstand
ment en de moeite waard om in
een informatieavond. Deskun- de verwarmingsketel aan vervan- midden Christien Meindertsma (presentatie) en Aafje Nijman (trendwat- Wij kennen de Ride for the Roses te schrijven. Doet u dat ook met
digen leggen uit welke alterna- ging toe? Dan is het goed om je cher). Daan Arens (geluid), Albert Stokkers (camera), en zittend Tim van als een evenement met drie rou- uw vrienden en familie?
tieven er zijn, hoe die werken en nu alvast te oriënteren op alter- Gils (regie).
wat het gaat kosten. Aalsmeer- natieve vormen van verwarmen
se woningeigenaren, die de stap en koken. Welk verwarmingssyal hebben gemaakt, zullen deze steem je ook kiest, het begint alavond vertellen over hun erva- tijd bij het goed isoleren van je
ringen.
huis.
Ulla Eurich van het onafhankelij- “Het hoeft echt niet allemaal teke Energieloket Sienergie: “Aard- gelijk”, aldus Ulla Eurich. “Siener- Aalsmeer - Dinsdag 15 mei wer- het GTC met planten, bloemen,
gas heeft Nederland welvarend gie helpt je een goed stappen- den in het Waterdrinker Green potten en volop inspiratie gekogemaakt, maar ook grote proble- plan te maken, zodat je de inves- Trade Center (GTC) opnames ge- zen als achtergrond voor haar
men bezorgd. Denk aan de aard- teringen gefaseerd kunt doen en, maakt voor een aflevering van verhaal over trends op het gebied
bevingen in Groningen. De aard- niet onbelangrijk, geen maatre- een nieuw programma van de van kamerplanten. “Voor kamergasvoorraden slinken en in de gelen treft waar je later spijt van NTR, ‘Voor de Vorm’. Dit program- planten moet je bij Waterdrintoekomst zal aardgas heel duur krijgt. Dankzij de samenwerking ma zal gaan over vormgeving en ker zijn”, vertelde zij het producworden. En dan is er het milieu- met de gemeente doen wij dat alledaags design. Iedere afleve- tieteam. En zo is Aafje op dinseffect: fossiele energiebronnen volstrekt onafhankelijk en gratis ring wordt een ander object be- dag 15 mei tussen de planten in
handeld: wijnglas, bh, fiets, snea- het GTC geïnterviewd door topzijn zwaar belastend voor het mi- of tegen zeer lage kosten.”
lieu. Steeds meer woningeigena- De informatieavond van Siener- ker. Dit keer is het de beurt aan ontwerpster Christien Meindertsren voelen de verantwoordelijk- gie op woensdag 30 mei begint de kamerplant. Voor deze afleve- ma. Hier laat zij voorbeelden zien
heid om op termijn af te stappen om 20.00 uur en wordt gehou- ring werd ook gefilmd bij de vei- van de plant in het interieur om (met Green Café) oogt vriende- wordt gepresenteerd door Chrisvan aardgas. Maar hoe moet dat den in buurthuis Hornmeer aan ling, bij een kweker en in de Hor- de trends goed te kunnen toe- lijk en nodigt echt uit om te gaan tien Meindertsma en zal vanaf 14
oktober iedere zondagavond (8
dan? Aan het Energieloket krij- de Dreef 1. De avond is gratis toe- tus in Leiden.
lichten. Met een paar steekwoor- zitten.”
weken lang) op televisie bij NPO
gen we steeds meer woningeige- gankelijk. Belangstellenden kunden omschrijft Aafje het GTC als:
2 te zien zijn. De kamerplant komt
naren met vragen hierover. Daar- nen zich opgeven via info@si- Trendwatching en design
“Ruim, veel inspiratiepunten, we- Uitzending
Trendwatcher Aafje Nijman heeft relds en echt van nu. De entree Het programma ‘Voor de Vorm’ in aflevering drie of vier aan bod.
om organiseren we deze infor- energie.nl.

Biljartles tijdens open huis

Informatieavond
‘Wonen zonder aardgas’

Trendwatcher Aafje Nijman
bij Green Trade Center
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Bijeenkomst verduurzamen
appartementengebouwen
Aalsmeer - De gemeente nodigt bestuursleden van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) uit
voor een informatiebijeenkomst
over het verduurzamen van appartementsgebouwen die in handen zijn van VvE’s. De Gemeente
heeft de ambitie om in 2040 vrij
te zijn van fossiele brandstoffen.
Mede daarom heeft de gemeente in 2017 het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer opgericht, dat
tot doel heeft om initiatieven te
stimuleren die bijdragen aan het
verminderen van het gebruik van
fossiele energie en opwekken van
duurzame energie.

dens de informatiebijeenkomst
krijgen de VvE’s uitleg over het
Duurzaamheidsfonds, de Nationale Energiebespaarlening voor
VvE’s, informatie over landelijke
subsidies en informatie over zonnepanelen. De informatiebijeenkomst is op maandag 11 juni van
14.50 tot 18.00 uur, inloop vanaf
14.30 uur, in het gemeentehuis
op het Raadhuisplein 1. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan
via vvebijeenkomst@aalsmeer.
nl, o.v.v. naam en adres van de
VVE en namen van de bestuursleden die komen. Voor inhoudelijke vragen over het Duurzaamheidsfonds en de bijeenkomst
Programma
kan contact opgenomen worden
Veel VvE’s denken al na over met Carina Dijkhuis, Aanjager
maatregelen om gebouwen te Duurzaamheidsfondsen Amstelverduurzamen, zoals gevelisola- veen en Aalsmeer, via c.dijkhuis@
tie, HR++ glas of zonnepanelen, amstelveen.nl. Meer informatie
maar weten niet welke maatre- over het Duurzaamheidsfonds is
gelen zij moeten kiezen en hoe te vinden op www.aalsmeer.nl/
dit gefinancierd kan worden. Tij- duurzaamheidsfonds.

Maatschappelijke discussie over luchtvaart

Manifest LBBL aangeboden
aan Kamercommissie IenW
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag
15 mei is het manifest LBBL aangeboden aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat.
Met de aanbieding van een manifest over de ontwikkeling van
de luchtvaart aan de Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) treedt het onlangs
opgerichte Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) naar
buiten. Het LBBL verenigt bewonersgroepen rond de zes Nederlandse luchthavens. Het Cluster Vertegenwoordigers Over-

leg (CVO) van de Omgevingsraad
Schiphol (ORS) werkt mee in het
LBBL omdat het de maatschappelijke discussie over de luchtvaart
wil stimuleren. Ook wil het voorkomen dat bewonersgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld.
De komende tijd zullen samen
met andere groeperingen activiteiten worden ontplooid om de
keuzes over de toekomst van de
luchtvaart en de gevolgen daarvan onder de aandacht te brengen. Kijk voor meer informatie
op www.bewonersoverlegschiphol.nl

Met hartslag
naar ziekenhuis

Brug heeft water nodig...

File door storing aan de
Aalsmeerderbrug
Aalsmeer - De Aalsmeerderbrug
over de Ringvaart heeft dinsdagmiddag 8 mei een flinke poos in
storing gestaan door het warme
weer. De brug delen gingen niet
helemaal terug in het wegdek.
Om het euvel te verhelpen is gestart met het nat spuiten van de
brug. De verwachting rond half
vijf was dat het nog wel enkele uren zou kunnen gaan duren
voordat er weer verkeer over de

brug zou kunnen. Even na vijf uur
kon de brug gelukkig weer open
gesteld worden voor het verkeer.
Al het verkeer richting Aalsmeer
werd omgeleid. De politie kreeg
hierbij hulp van medewerkers
van de provincie. Het leverde flinke files op vanuit Hoofddorp en
Schiphol. Het verkeer richting
Schiphol kon na koeling van de
brug wel al vrij snel verder rijden.
Foto: VTF - Vivian Tusveld

Aalsmeer - Het bootseizoen is
geopend. “Je verwacht het misschien niet, maar ook daar zit
brandgevaar”, aldus de brandweer van Aalsmeer. “Vooral als
je een gasfles meeneemt aan
boord.”
Aalsmeer - Donderdag 24 mei van het debat op basis van argu- Het is handig om elke drie jaar
vindt er in de raadzaal van het ge- menten blijkt toch wat anders te een inspectie te laten uitvoeren.
meentehuis in Aalsmeer een de- zijn dan het nemen van een ma- Regelmatig alle slangen en aanbat plaats tussen leerlingen van nagementbeslissing waarbij je op sluitingen controleren is sowieso
het Alkwincollege en een dele- basis van autoriteit een beslissing een aanrader. “En”, zo vervolgt de
gatie van de Rotary Aalsmeer-Uit- kunt afdwingen. De leerlingen brandweer: “Voldoende ventilatie
hoorn. In de vorm van een Lager- van het Alkwincollege wonnen is onwijs belangrijk om een koolhuisdebat, bekend van TV, zul- het debat dan ook. Donderdag 24 monoxide vergiftiging te voorkolen de beide ploegen met elkaar mei zal te zien en te horen zijn of men.
de degens kruisen. De leerlin- de Rotarians geleerd hebben van
gen van het Alkwincollege krij- het vorige debat en hun techniegen op school les in debattech- ken hebben aangescherpt. De juniek en argumenteren. Vorig jaar ry bestaat uit een docent van het
dachten de leden van de Rotary Alkwin, de griffier Olaf van Kolck
dat hun praktijkervaring in ma- en een lid van de Rotary met ponagement en bedrijfsleven wel litieke ervaring. Het debat begint
voldoende zou zijn om het debat om 17.00 uur na een welkomstte winnen. Zij kwamen echter van woord door een afgevaardigde
een koude kermis thuis. Het voe- van B&W. Belangstellenden zijn
ren van een debat en het winnen van harte welkom.

Debat leerlingen Akwin
en Rotary in raadzaal

Aanwezig bij Stenhuis
Handige tips, maar de brandweer
van Aalsmeer maakt het nog een
stukje veiliger. Aanstaande zaterdag 19 mei zijn brandweerlieden
aanwezig bij jachthaven Stenhuis
aan de Uiterweg. Ze geven allerlei superhandige adviezen en
voorzien bezoekers van een gratis rookmelder.
Aanmelden voor een bezoek is
wel een vereiste en dit kan via
0297-325081 of stuur een mail
naar info@jachthavenstenhuis.nl.
Bron en foto: Brandweer Aalsmeer

Politie zoekt getuigen!

Insectenhotel Stokkeland
door brand verwoest
‘Grap’ het in gemeentehuis
Aalsmeer - Is deze ‘grap’ in het
gemeentehuis iemand al eens
opgevallen? De kamers, links en
rechts van de burgerzaal, zijn
voorzien van cijfers. Grote, niet
te missen, cijfers boven de toegangsdeuren. Er hangt ook een
bord met 4½, maar er is geen
deur of wel? Stiekem toch een
kamer achter deze plek waar de
brandblusser en de brandslang
hangen… Op facebook gevraagd
of het misschien een knipoog

was naar de Harry Potter films of
dat dit het kamertje is waar bezoekers naar gestuurd worden als
de gemeente het echt niet meer
weet. Er kwamen diverse leuke reacties, maar de leukste was
van Coos Buis: “Raak je bij 4 buiten zinnen, dan blussen en koelen we je bij 4½ en maken we bij 5
de zaak rond!” De gemeente overigens wel een mail gestuurd en
gevraagd van wie deze humor is.
Het antwoord volgt…

Aalsmeer - Bij de politie is
maandag 14 mei aangifte gedaan van een poging tot oplichting. Een inwoner kwam aan het
Aalsmeer - Op maandag 14 bureau met een rekening van
mei even voor half zes in de een telefoonbedrijf. Er zou langochtend zijn de hulpdiensten durig gebeld zijn naar een ver
gealarmeerd voor een onwel land en hiervoor moest 90 eupersoon in de Snoekbaars- ro afgerekend worden. De brief
straat. Een 67-jarige bewoner was voorzien van een postzebleek een hartinfarct te hebben gel uit Duitsland en de rekegehad. Agenten zijn direct met ning zou betaald moeten worreanimatie gestart en met suc- den aan een bedrijf in Praag. Er
ces. De inwoner is met hartslag is navraag gedaan, de rekening
vervoerd naar het ziekenhuis.
blijkt nep. Let goed op. Regelmatig proberen oplichters geld
buit te maken met brieven en
mails over te betalen rekeningen, bekeuringen, etc. Niet intrappen. Altijd onbekende post
eerst goed checken!

Gereedschap
en snorfiets
gestolen

Kudelstaart - Op maandag 14
mei is tussen één uur ‘s nachts
en zes uur in de ochtend ingebroken in een schuur bij een woning in de Proosdijstraat. De dieven zijn er vandoor gegaan met
een grote hoeveelheid gereedschappen. Ook is een snorfiets
van het merk Quest gestolen.
De snorfiets is beige van kleur
en het kenteken is F-530-BT.

Inbrekers
rennen huis uit

Brandweer: Check je boot!

Aalsmeer - In de nacht van
woensdag 9 op donderdag 10
mei is het insectenhotel op het
Stokkeland vernield. Door brand
is het huis voor insecten compleet verwoest. Rond kwart voor
twee in de nacht kreeg de brandweer een melding te gaan naar
een brandje in het Centrum. Helaas kon de brandweer niet voorkomen dat het hotel, dat uit veel
(droog) hout bestaat, volledig in
as werd gelegd.
Hoe de brand is ontstaan, is nog
niet geheel duidelijk. Brandstichting wordt door de politie niet
uitgesloten. Daarom bij deze een

oproep voor getuigen, die meer
informatie kunnen geven met betrekking tot de brand. De politie is bereikbaar via 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.
Respectloos
De reacties van inwoners op deze zinloze vernieling liegen er
niet om. De meesten zijn behoorlijk boos en vragen zich af wie
nou zoiets moois kapot maakt.
“Respectloos, triest en walgelijk”, wordt gezegd. En: “Waarom
doen mensen zoiets, we hebben
de insecten juist zo hard nodig!”
Dat het insectenhuis in brand is

Rekening blijkt
oplichting

Aalsmeer - Op donderdag 10
mei is in de avond ingebroken
in een woning aan de Rietwijkeroordweg. Even voor negen
uur kwamen de bewoners thuis
en troffen het toegangshek
open aan. Direct daarop zagen
zij een aantal mannen wegrennen en in een auto stappen. De
wagen, zwart van kleur, scheurde weg richting de Bosrandweg. Om binnen te komen hadden de dieven de achterdeur
geforceerd. De gehele woning
is doorzocht. Vooralsnog worden geen spullen vermist.

Fiets gestolen

Aalsmeer - Tussen donderdag
10 en maandag 14 mei is vanaf
de Zwarteweg een fiets gestolen.
De fiets is van het merk Batavus
en opvallend oranje van kleur.

Naar ziekenhuis
na val van
steiger
Aalsmeer - Op dinsdag 15 mei
om acht uur in de ochtend
heeft een ongeval plaatsgevonden bij een bedrijf aan de
Oosteinderweg. De hulpdiensten kregen de melding dat een
persoon van grote hoogte was
gevallen. De politie, ambulancedienst en traumaheli zijn ter
plaatse gegaan. De man bleek
van een steiger te zijn gevallen
door mogelijk een epileptische
aanval. De man is met spoed
naar het ziekenhuis vervoerd.

Boormachine
weg na inbraak
Kudelstaart - Op zondag 13 mei
is tussen zes uur en half tien in
de avond ingebroken in een woning aan de Gravin Aleidstraat.
Via de achterdeur hebben de
dieven zich toegang tot het huis
verschaft. Ontvreemd zijn een
playstation, een boormachine en sieraden. De bewoner is
waarschijnlijk de inbreker tegen
gekomen. Onderweg naar huis
zag hij een man fietsen met een
boormachine waar hij een zelfde exemplaar van heeft. Een signalement van de inbreker is niet
bekend.

Korfbalcompetitie

Zege VZOD 2 op MIA 4
Kudelstaart - Na een reeks overwinningen stond er deze week
een gewaagde tegenstander,
MIA uit Amersfoort, op het programma voor het tweede team
van VZOD/FIQAS. In de uitwedstrijd kwamen de Kudelstaartse
korfballers net te kort en verloren
toen met 22-16. Het reserveteam
zit nu echter in een goede flow
en was van plan dat ook tegen
MIA te laten zien. Onder een heet
en fel zonnetje begon de tegenstander scherp aan de wedstrijd.
VZOD 2 keek daardoor al snel tegen een 0-2 achterstand aan en
kwam de gehele eerste helft niet
dichterbij dan één doelpunt verschil. Pas vlak voor het rustsignaal wist VZOD/FIQAS de stand
gelijk te trekken: 8-8. Na een tactische vakwissel zag het er in de
tweede helft aan de kant van de
thuisploeg wat rommelig uit. MIA
maakte hier handig gebruik van,
waardoor VZOD wederom achter

kwam te staan: 8-10. De vakwissel kreeg vervolgens wél het gewenste effect; de vakken waren
beter in evenwicht en werden efficiënter, resulterend in een goede fase voor VZOD/FIQAS. Langzaamaan kwam de thuisploeg
dichterbij en de achterstand werd
omgebogen in een voorsprong.
VZOD zou deze voorsprong in het
laatste kwartier niet meer weggeven en bepaalde de eindstand op
15-12.
Aankomend weekend zijn de
korfballers vrij in verband met
Pinksteren. Op zaterdag 26 mei
zal ZKC’31, zowel bij het eerste
als tweede team, op bezoek komen. VZOD/FIQAS 2 begint haar
wedstrijd om 14.00 uur, waarna
het eerste om 15.30 uur aan de
beurt is. Het eerste team van de
Kudelstaartse korfbalvereniging
heeft afgelopen zaterdag een forse nederlaag moeten incasseren.
Van ODIK werd verloren met 8-30.

gestoken, staat voor het merendeel van de inwoners vast. “Er zal
geen kortsluiting zijn ontstaan in
het insectenhotel. Stelletje etters,
wat daar nou de lol van is, zal ik
nooit begrijpen. Moeten ze eens
doen met hun spullen”, aldus een
boze reactie.

geren met brommers te hebben
gezien op het Stokkeland. Een
groepje van zes tot acht jongens
en meiden. Er brandde toen echter nog niets. Of zij iets met de
vernieling te maken hebben, is
niet bekend. Het politie-onderzoek naar de dader(s) is in volle
gang.
De meeste inwoners zeggen verder te hopen dat het initiatief genomen wordt voor een nieuw insectenhotel.

Onderzoek
Een getuige heeft de politie gemeld rond kwart voor twaalf
woensdagavond een groep jon-

kinder- en jeugd
Startschot wethouder
voor verkeersexamen

Meer dan 450 leerlingen
Bij het praktische verkeersexamen wordt een route uitgezet
met speciaal geplaatste verkeersborden. Op verschillende punten in het parcours houden vrijwilligers, vaak ouders van leerlingen van andere scholen, in de

gaten of de fietsers zich aan de
verkeersregels houden. In totaal
doen meer dan 450 leerlingen uit
Aalsmeer en Kudelstaart dit jaar
mee aan het examen. Alle basisscholen in gemeente Aalsmeer
doen mee aan het praktisch verkeersexamen.
Belangrijk
Wethouder Verkeer Robbert-Jan
van Duijn: “Het is heel belangrijk
dat kinderen weten hoe ze veilig zijn in het verkeer en dat ook
in de praktijk oefenen. Voor de
leerlingen die volgend jaar naar
het voortgezet onderwijs gaan
is dat zeker belangrijk. De veiligheid van kinderen in het verkeer
staat voorop. Dit verkeersexamen
draagt daar aan bij.”

Wethouder Robbert-Jan van Duijn gaf op 15 mei het startschot voor het
examen van leerlingen van de scholen Triade Zuid en Hornmeer.

Dance Improvement Aalsmeer

Eerste plaats Selena op NK
Aalsmeer - Dit weekend was
het een enorme drukte voor de
Aalsmeerse dansers van Dance
Improvement. Met drie belangrijke events waren ze dit weekend
super actief én erg succesvol! In
Haarlem bij het Nederlands Kampioenschap, georganiseerd door
Dance Competions, presteerde zij
zich met diverse dansers in verschillende categorieën: In de categorie Solo’s behaalde Selena
Bernhard de eerste plaats en is
Nederlands Kampioen onder 10
jaar. Jada eindigde op plaats twee
en Dean wist vierde te worden. In
de categorie Duo’s kregen Jaimy
en Lotus het brons voor de derde plaats uitgereikt. Bij de Crews
pakte zowel team Turbulance als
team Back 2 Basic het zilver.
EK in Duitsland
Ook op het Europees Kampioenschap dat gehouden werd in Kalkar in Duitsland waren twee dansers van DI aanwezig. Mara en
Kelcey hebben keihard getraind
om hier een goede prestatie neer
te zetten in hun categorie Duo’s
U16 Advanced. En met succes, de
meiden dansten zich in de top 10.
Een super mooi resultaat!
Bat Mitswa
En op de Bat Mitswa (een Joods
feest voor een kind dat de leeftijd van 12 bereikt en daarmee

verantwoordelijk wordt onder
de Joodse wet) van Jade de Bruin
opende diverse jonge dansers
van Dance Improvement deze
bijzondere gebeurtenis, natuurlijk samen met Jade. Een parel
voor het oog!
Aalsmeer kan trots zijn op haar
dansers die mooie resultaten hebben behaald en enthousiast terug kunnen kijken op een prachtig seizoen! Dat belooft wat voor
alles wat nog komen gaat! Tijdens
de eindshow van Dance Improvement op 24 juni aanstaande kunnen de dansers vóór de zomervakantie nog aan hun familieleden, vrienden en kennissen laten
zien hoe zij zijn gegroeid en welke prestaties zij hebben verricht.
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krant

Workshop schilderen op
stof voor kinderen

Alle basisscholen in gemeente doen mee

Aalsmeer - In samenwerking
met Veilig Verkeer Nederland
(VVN) organiseert de gemeente Aalsmeer op 15 en 17 mei het
praktisch verkeersexamen in
Aalsmeer. Nadat de leerlingen
een theoretisch examen hebben
afgelegd, volgt het praktijkexamen. Doel hiervan is dat basisschoolleerlingen van groep 7 en
8 leren zich op een veilige manier
door het verkeer te bewegen.
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Super leuk en gezellig
35e Voetbalkamp RKDES
Kudelstaart - Zoals al 35 jaar
lang, ging op Hemelvaartsdag
het voetbalkamp bij RKDES van
start. Het thema van dit jaar was
het Wilde Westen. Alle deelnemers waren ingedeeld in 28 groepen en iedere groep kreeg een
naam gerelateerd aan dit thema.
Voor het eerst sinds 35 jaar kon
‘slechts’ een maximum van 336
kinderen zich inschrijven. Dit in
verband met het feit dat er anders eventueel te grote groepen
zouden ontstaan en de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. Na het maken van
de mascotte vlag en een gezamenlijke aftrap begon het actieve gedeelte voor de kinderen op
de velden.

waarbij fanatiek werd gestreden
om de eer en natuurlijk de overheerlijke taart. Zaterdag startte de dag om 13.00 uur met een
gezamenlijke lunch en de Penalty bokaal. Aansluitend was weer
een dag vol fun met heel veel
waterspelletjes en opblaasspelen! Met zo’n 26 graden was dit
een heerlijke verkoeling voor iedereen. Om 17.00 uur stonden
er voor iedereen pannenkoeken
klaar. Na het avondeten konden
de jongste groepen genieten van
een optreden van een Clown en
voor de oudere kinderen stond er
een stormbaan buiten.

Playbackshow
Om 19.00 uur was iedereen gedoucht en omgekleed voor de
Escape room en Speelkasteel
playbackshow! Liefst 28 acts kwaDe voetbalschoenen konden aan men er voorbij! Aansluitend de
en er werd fanatiek meegedaan. prijsuitreikingen en toen was het
Op deze donderdag waren er al- klaar met de pret. Doodmoe maar
lerlei voetbalspelen in combina- zeer voldaan gingen de kinderen
tie met niet-voetbal gerelateerde op huis aan. Het was wederom
spelen. Na het patat eten werd de een geweldig, super leuk en gedag afgesloten met een avond- zellig kamp! Dit was mede te danspel. De oudste groepen hadden ken aan het fantastische weer. Op
zelfs een heuse Escape room op naar 2019 met hopelijk wederom
het RKDES terrein! De tweede dag prachtig weer en even zoveel aniwas deels op locatie. De jongste mo. RKDES bedankt iedereen die
groepen gingen naar Het Speel- in welke vorm dan ook een bijkasteel in Hoofddorp, de middel- drage heeft geleverd om deze
ste groepen naar zwembad De drie dagen tot een succes te maMeerkamp en de oudste groepen ken. Extra dank gaat uit naar de
gingen los bij Polder Sport in De leiders, smeerploeg en alle menKwakel. De andere helft van de sen die ervoor gezorgd hebben
dag werden weer leuke (voetbal) dat alle begeleiding en kinderen
spelletjes gedaan. Vrijdagavond van een natje en een droogje zijn
was het ouder-kind mix toernooi voorzien.

Aalsmeer - Hou je van zelf kleding ontwerpen? Kom dan naar
de workshop schilderen op stof
op de zaterdagen 19 en 26 mei
van 13.00 tot 14.30 uur. Er worden figuren en handletters op katoen geschilderd. De deelnemers
maken een ontwerp en schilderen dit op een blouse, een tafello-

per of een kussensloop. De workshop wordt gegeven door Annefie van Itterzon bij de Werkschuit
Aalsmeer in de Baccarastraat. De
kosten per persoon zijn18 euro
voor twee lessen inclusief de loper en het sloop!
Graag per mail aanmelden bij:
annefie 87@hotmail.com

Jeugdschaken

Vakantiemalaise bij AAS
Aalsmeer - Voor het eerst van dit
seizoen was de opkomst wat tegenvallend bij het jeugdschaken
bij AAS afgelopen vrijdag. Kennelijk waren veel leerlingen nog op
vakantie.
Maar de echte die hards waren
er wel en zorgden voor drie interessante partijen tijdens de 25ste
speelronde. Jasper versloeg met
zwart Christiaan en staat nu met

Christiaan gedeeld tweede op 2
punten van koploper Luuk. Rune
deed goede zaken door Dylan te
verslaan en staat nu met Sam gedeeld vierde.
Wat lager op de ladder zette Kai
zijn opmars voort door van Bryan
te winnen. Kai staat nu op plaats
zestien, Bryan op plek vijftien.
Hekkensluiters tot nu toe zijn
Evie,Dean en Pieter.

Op 23 en 24 juni in Ahoy Rotterdam

Ritmische Gymnastiek
groep Omnia naar NK
Hockey voor jeugd

Laatste stokstaartjestraining bij Qui Vive
De Kwakel - Het was weer een
mooi gezicht de afgelopen weken op zondagochtend bij Qui
Vive. In totaal 35 kinderen van 4,
5 en 6 jaar oud waren druk in de
weer met hockey. Afgelopen zondag 13 mei was het helaas alweer
de laatste stokstaartjestraining
van dit blok. En wat een gezellige afsluiting hadden de kinderen
met elkaar. Er werd weer met een
gezellige warming up begonnen. Vervolgens maakten de kinderen kennis met het spelen van
echte wedstrijdjes en wat deden
ze dat allemaal goed. Ook mochten ze allemaal op doel schieten
waar een echte keepster stond.
Ondanks de regen waren er allemaal enthousiaste kinderen op
veld 2 te zien.
Na de limonade was het tijd voor
de diploma uitreiking, want alle kinderen hadden de afgelo-

pen weken zo hun best gedaan
dat ze allemaal natuurlijk wel een
diploma verdiend hadden. Maar
ook de jeugdtrainers: Anouk, Annabel, Britt, Daan, Jasmijn, Julia, Marlou, Mart, Merel, Timo en
Wout verdienden een groot applaus, want ook zij stonden er iedere zondagochtend om de stokstaartjes te laten ervaren hoe leuk
hockey is. Verder werd hoofdtrainer Steven even in het zonnetje gezet. Hij zorgde er ieder blok
weer voor dat de kinderen door
allerlei leuke oefeningen in aanraking kwamen met hockey. Helaas heeft Qui Vive afscheid van
de trainer moeten nemen, maar
natuurlijk is hij uitvoerig bedankt
voor al zijn inzet.
In september start de hockeyvereniging weer met een nieuw blok
van acht trainingen. Opgeven
hiervoor kan via de website van

Aalsmeer - Zaterdag 12 mei wa- mooi synchroon bewogen. Dat
ren de kwalificatiewedstrijden heeft geresulteerd in een vierde
voor het NK voor ritmische gym- plek en daarmee zijn zij gekwalinastiek groepen uit de eerste di- ficeerd voor het NK in Ahoy Rotvisie. Groepen uit heel Nederland terdam in het weekend van 23
reisden deze dag af naar Den en 24 juni. Tijdens dit grote eveBosch. Van SV Omnia 2000 deden nement vinden er finales plaats
Noor Cleveringa, Senna Busker- in maar liefst 9 disciplines van
molen en Madelief Riepe mee en de gymsport. Op dit sportpodiLyvana Garrelts van RDGA. In hun um van Nederland halen de besleeftijdscategorie, pre-junioren, te gym-, turn-, spring,- en danstadeden elf groepen mee. Ze heb- lenten alles uit zichzelf voor een
ben een zeer goede hoepeloefe- nationale medaille en dit gaan de
ning laten zien waarbij ze al het meiden van Omnia natuurlijk ook
materiaal hebben gevangen en doen. Heel veel succes!

Qui Vive. Kinderen die eerst een
keer willen kijken om te zien wat
hockey precies inhoudt zijn welkom aan de Vuurlijn.

Enkele stokstaartjes zijn zo groot
geworden dat zij na de zomervakantie op de woensdag mogen
starten bij de Benjamins.
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ZABO-competitie

Voetbal jeugd

Zaalvoetbal slotronde in
De Bloemhof zaterdag
Aalsmeer - De 42e jaargang van
de plaatselijke ZABO zaalvoetbal competitie wordt zaterdagavond 19 mei afgesloten met
de slotronde. De veertiende en
laatste speelronde van het seizoen 2017/2018 wordt gespeeld
in sporthal de Bloemhof aan de
Hornweg. Buiten de sportieve
eer staat er nauwelijks nog wat
op het spel. De kampioen alsmede de top 3 van de ranglijst is bekend en daar zal geen verandering meer in komen. Alleen de
zaalvoetbalploegen van Football
Fanatics en LEMO gaan in een
rechtstreekse zaalvoetbalpartij
uitmaken wie als vierde eindigt
in de ranglijst. De volgende wedstrijden staan op het programma
bij de afsluitende speelronde: LEMO tegen Football Fanatics om
19.00 uur. Polonia Aalsmeer tegen Bolas Underwear om 19.45
uur. Met & Co tegen Amsec Piller om 20.30 uur en Koning Nieu-

Tweede plaats SCW JO13-1
op internationaal toernooi

Rijsenhout - Het was een fan- maken. SCW gooide hoge ogen,
tastisch weekend! De JO13-1 van kwam ongeslagen door de pouvoetbalvereniging SCW vertrok lewedstijden heen en eindigde in
om 12.00 uur op Hemelvaartsdag de finale uiteindelijk in een dernaar het zuiden van België voor by tegen de JO13-1 van HoofdStand vooraf: Polonia Aalsmeer
deelname aan het Internationa- dorp. Aangemoedigd vanuit een
13-32, Met & Co 13-28, Bolas Unle Euro Sportring Toernooi in Po- vol stadion door vele naar België
derwear 13-24, Football Fanatics
peringe.
afgereisde ouders, broers, zussen
13-18, LEMO 13-18, Amsec Piller
13-13, IBH Aalsmeer 13-10, Ko- FCA speelster Laure speelde een prima wedstrijd en scoorde fraai de ope- Een uitstekende organisatie zorg- opa’s en oma’s werd er helaas verde voor vier onvergetelijke da- loren, maar kijkt iedereen tevrening Nieuwendijk 13-7.
ningstreffer 0 – 1
gen die mede mogelijk gemaakt den terug op een onvergetelijke
zijn door sponsoring en door de ervaring en natuurlijk op de toch
Prijsuitreiking
inzet van het elftal zelf. Zo is er ook mooie tweede plaats!
Na afloop van de laatste wedstrijd
een doelpuntenactie op touw Speciale dank aan alle sponsors,
vindt in de kantine van sporthal
gezet en zijn er lege flessen op- afgereisde fans, de begeleiding
de Bloemhof de prijsuitreiking
gehaald om alle activiteiten, zo- van de vaders en natuurlijk de
plaats. Alle deelnemers ontvanals een Highrope parcours, La- drijvende krachten Don Philippi
gen een prachtige trofee en de
sergamen en Karten, mogelijk te en Mathijs van den Burg.
kampioen van dit seizoen, Polonia Aalsmeer, krijgt de Zabo-wisselbeker uitgereikt. Na het offi- Aalsmeer - Zaterdag 12 mei drinkpauze. Ook na deze pauze
ciële gebeuren begint om circa speelden de FCA MO15-1 mei- bleven de FCA meiden sterk voet22.30 uur een kleine feestavond. den laat in de middag een uit- ballen. Vleugelspeelster Maud,
Alle deelnemers, Zabo-suppor- wedstrijd in Amsterdam tegen die in de eerste helft al een doelters en overige sportliefhebbers Buitenveldert sc. MO15-4. Speel- punt had gemaakt, had waarzijn van harte welkom om hierbij de de warmte de meiden parten? schijnlijk de smaak te pakken en
De wedstrijd begon met slordig scoorde in de 21e minuut de 0-5.
aanwezig te zijn.
voetbal, vooral in de passing. Na In de 25e minuut werd de mooi20 minuten floot de scheidsrech- ste treffer van de wedstrijd geter voor een drink pauze. Het spel scoord door FCA speelster Melisveranderde na deze korte pauze sa R. Met een super uitgekiend
nog niet veel en het leek naar een schot verraste zij de Buitenvel0-0 ruststand te gaan. Leek, want dert keepster met een hoog
6 minuten voor de rust brandden schot in de voor haar korte hoek:
FCA meiden los en scoorden in 0-6. In de 28e minuut soleerde
die tijd drie mooie doelpunten: FCA speelster Ilonca langs diverLaure 0-1, Maud 0-2 en Inge 0-3. se Buitenveldert speelsters en
‘slechts’ vierde. Op vijf Vincent Na de rust gingen de FCA mei- scoorde beheerst de zevenklapBeukman, zes Ben van Dam, ze- den vrolijk verder met scoren. In per voor FCA: 0-7.
ven Gerben de Vries en op acht de 18e minuut benutte FCA vleu- Een super mooie overwinning
Sebastiaan Dolk. In de verliezers- gelspeelster Ricky haar snelheid voor de meiden! Zaterdag 19 mei
ronde werd Kees de Lange eerste, en scoorde fraai de 0-4.
speelt FCA MO15-1 tegen de kopFranklin Dolk tweede, Hans Dolk Na deze goal floot de scheids- loper Roda ’23 Rksv. Succes!
derde en Henk v/d Stroom vier- rechter nog eenmaal voor een Verslag en foto: Ruud Meijer
de. De volgende dartsavond is
op dinsdag 22 mei en begint om
Swift 4 - S.C.W. 2
14.15 u Aalsmeer - Een prima scheids- van hun aanvalsdrift was daar. In
20.00 uur in het Middelpunt aan
V.E.W. 3 - S.C.W. 3
13.30 u rechter, twee ploegen die wilden de vijf en vijftigste minuut was
de Wilhelminastraat 55. Het is de
S.C.W. 4 - Hertha 2
14.30 u voetballen en redelijk weer; wat doelman Veldman kansloos op
op één na de laatste dartsavond,
S.C.W. 5 - B.S.M. 3
13.00 u wil je nog meer. De FC Aalsmeer de inzet van DIOS aanvaller Darihet seizoen loopt ten einde. Dan
A.F.C. 45+1 - SCW 45+1 14.45 u zou zondag 13 mei alles uit de us Broxterman: 3-2. Het zou toch
even een andere ontspanning
SCW 35 +1 - HBC 35+1 14.30 u kast moeten halen tegen DIOS uit niet waar zijn. Maar het was Daan
zoeken en hopelijk genieten van Zaterdag 19 mei:
Nieuw Vennep. En daar is ze voor Vaneman die alle twijfels weg
een heerlijke zomer, zodat er op 4 F.C.AALSMEER
100% in geslaagd. Reeds in de ne- nam door tien minuten voor tijd
september met veel energie weer Vitesse Delft 1 - F.C.A. 1 14.30 u Zondag 20 mei:
16.15 u F.C.AALSMEER
gende minuut kwam de thuisclub de stand op 4-2 te brengen, maar
begonnen kan worden met dar- Swift 3 - F.C.A. 2
F.C.A. 4 - Swift 10
14.30 u F.C.A. 1 - Kickers’69 1
14.00 u op voorsprong, het was te dan- dat was ook mede te danken aan
ten.
W.V.-H.E.D.W. 17 - F.C.A.5 15.15 u F.C.A. 2 - Ankara Spor 2 11.30 u ken aan het uitstekende voorbe- doelman Rinse Klinkenberg, een
F.C.A. 6 - Olympia.H. 5
14.30 u F.C.A. 3 – F.C.A. 4
11.30 u reidende werk van Tristan Jong- stuiterbal en vooral een glad geFCA 45+1-Buiksloot 45+1 14.30 u D.I.O.S. 6 - F.C.A. 5
14.45 u kind die de bal bij Daan Vaneman worden ondergrond deden de
Vrouwen
bracht, die op zijn beurt geen goalie misgrijpen.
United/DAVO V1 - FCA V1 14.00 u R.K.D.E.S.
moeite had de doelman van DI- Dat was de elfde wedstrijd voor
F.C.A. V2 – Wartburgia V6 12.00 u RKDES 1 – Stompwijk 1 14.00 u OS, Rinse Klinkenberg, te passe- FC Aalsmeer zondag die ongeslaR.K.D.E.S 2 - Zaanlandia 2 11.00 u ren: 1-0. Al met al een heerlijk rug- gen eindigde. Een mooie prestaS.C.W.
R.K.D.E.S. 5 – S.D.Z. 5
12.00 u gensteuntje. Het was Mark Schut tie. Aalsmeer staat nu op de vijfde
Robinhood 1 - S.C.W. 1 15.00 u RKDES 6 – Hoofddorp10 12.00 u die tien minuten later de stand op plaats in deze derde klasse. Aan2-0 bracht. Uit een onoverzichte- staande zondag 20 mei wacht
lijk heen en weer getrap voor het een taai duel. Kickers’69 uit Leivan Huffel de bal van de doellijn
voor koffie, thee en inschrijving. doel wist hij het laatste tikje te muiden komt op bezoek in de
haalde. In de daaropvolgende
Adres: Dreef 1.
geven. Maar dat was nog geen Beethovenlaan. Aanvang wedaanval werd de vrije trap na een
De uitslag van Het koppelkaarten reden om al te denken ‘we zijn er strijd is 14.00 uur.
overtreding van Aalsmeer in een
op vrijdag 11 mei is gewonnen al’ en dat deden de mannen van Theo Nagtegaal
doelpunt omgezet. De vrijstaandoor Kees Meekel en Corry Bal- trainer Marco Bragonje wel en dit
de Neal Arnoldus (!) kon frank en
vrij inkoppen: 1-0. De achterhoe- Aalsmeer - Komende vrijdag 18 der met 5477 punten. Op twee werd afgestraft. Het was Jordy Verlies voor RKDES
de stond even in de slaapstand. mei is er weer koppelkaarten bij zijn Theo Nagtegaal en Chris van Vrolijk die met een prachtig doel- Voor RKDES geen gejuich. De
Het was voor Aalsmeer zaak om buurtvereniging Hornmeer. Te- Wijhe geëindigd met 5408 pun- punt de stand op 2-1 wist te tillen. Kudelstaarters hebben zondag
de ruststand op 1-0 te houden en vens vindt deze avond de prijsuit- ten en plaats drie was voor Frits Er was een strafschop voor nodig 13 mei in de uitwedstrijd tegen
dat lukte ook. Er waren nog een reiking van het klaverjaskampi- de Jong en Co Eikelenboom met voor de 3-1. Joost van der Zwaard ASC verloren met 2-0. Aanstaanpaar kansjes in de laatste minu- oenschap van het afgelopen jaar 5290 punten. De poedelprijs is maakte er met een prachtig doel- de zondag 20 mei moeten de viten, maar de kracht ontbrak voor- plaats. Aanvang kaarten 20.00 uitgereikt aan Marja van Schip en punt 3-1 van. Met deze stand zieren weer op scherp. Stompbrak de rust aan. De tweede helft wijk’92 komt op bezoek aan de
in om het A.R.C. lastig te maken. uur, zaal open vanaf 19.30 uur Ria Moller met 3232 punten.
gaf een meer en meer aanvallen- Wim Kandreef. De wedstrijd beDe FC kwam na de rust beter in
der DIOS te zien, en het resultaat gint om 14.00 uur.
het spel. Arbitraal zat het de FC
niet mee. Delano Kluft verving in
Mooie wedstrijd FCA zondag met winst! Foto: www.kicksfotos.nl
de 51ste minuut de geblesseerde Marten Baars. Aalsmeer kreeg
kansen, maar doelpunten zijn
schaars de laatste tijd. A.R.C. liet
zien hoe het wel moet. In de 64e
minuut was het Luuk Samsom na Aalsmeer - Afgelopen vrijdag de- meisjes, die meededen aan de
gerommel in de FC defensie die den Sietske de Bruin en Noëlle eerste B-competitiewedstrijd. Dit
de 2-0 op het scorebord bracht. Vos van AV Aalsmeer mee aan het resulteerde in een clubrecord, bijAalsmeer kwam in de 67ste mi- Amsterdams Baan Circuit. Zon- na clubrecord’s en weer vele pernuut terug in de wedstrijd toen dag was het de beurt voor de AVA soonlijke records. Noëlle liep vrijdagavond bij de D-meisjes een
Berry Kramer de bal met de linkervoet in de uiterste bovenhoek Tara van AV Aalsmeer in actie op de mooie tijd van 20.87s op de 150
meter wat een clubrecord beteknalde: 2-1. Slecht verdedigen 200 meter.
kent. Bij het verspringen en op
van spits Michal Kocon (!) op de
de sprint kwam ze ook dicht in de
achterlijn gaf A.R.C. de bevrijdenbuurt van de bestaande records.
de 3-1. Het was Luuk Samsom die
Dat belooft nog wat dit jaar. Sietshet afmaakte en de wedstrijd was
ke, niet helemaal fit, haalde toch
gespeeld. Over en weer waren er
persoonlijke records bij het konog wel kansen.
gelstoten en op de 80 meter.
Zondag deden Tara Ozinga, Ju- eerste wedstrijd van het jaar en sa bij het kogelstoten en speerNa 90 minuten was A.R.C. de telia Hoekstra, Lisa Kraan, Yrsa moesten de meiden weer even werpen, Tara bij de 100 meter
rechte winnaar. Komende zaterRademaker en Lotte Zethof mee wennen. Toch hebben ze pri- horden en de 200 meter en voor
dag 19 mei speelt FC Aalsmeer
bij de B-competitie. Sietske was ma gepresteerd, want de mees- Lotte op de 100 meter. Op 10 juni
uit tegen Vitesse Delft. Aanvang
helaas vanwege ziekte afgehaakt. ten zijn nog C-junior en moes- is de tweede competitiedag. De
wedstrijd 14.30 uur. Locatie:
Op het laatste moment moesten ten dus tegen oudere meisjes meiden hebben beloofd om dan
Henk van Riessenlaan 2 in Delft
hierdoor nog wijzigingen in het strijden. Persoonlijke records wa- nog meer persoonlijke records te
(Tanthof ).
team aangebracht worden. Ver- ren er voor Yrsa bij het kogelsto- gaan halen en wie weet zelfs wel
der was het voor de meesten de ten, Julia bij het speerwerpen, Li- een clubrecord.
Jack van Muijden
wendijk tegen IBH Aalsmeer om
21.15 uur. De toegang is gratis bij
de ZABO en publiek is welkom.

Voetbalwedstrijd tegen Buitenveldert

FC Aalsmeer MO15-1
scoort zevenklapper

Dinsdagavond in het Middelpunt

Raymond v/d Weiden
eerste bij het darten
Aalsmeer - Er was aardig wat animo deze week om te darten, ondanks de meivakantie. Daardoor
is er ook wat meer concurrentie
en moet goed gespeeld worden
om de eerste plaats te veroveren.
Dit lukte Raymond v/d Weiden
prima. Hij moest de strijd aan
gaan tegen Victor van Schie, die
ook best wel oké speelde. Victor
wist veel punten te scoren, maar
het gooien van de dubbels ging
niet geheel naar wens. Raymond
daarentegen wist ze wel te raken
en pakte hiermee de hoogste eer.
De tweede plaats was voor Victor,
op drie Anno Knol, en ondanks
dat Peter Bakker een mooie uitgooi had van 108, werd hij

Voetbal

Zondagteam wint met 4-2 van DIOS

FCA Aalsmeer voor elfde
keer op rij ongeslagen

Wedstrijden
veldvoetbal

3-1 Verlies FC Aalsmeer
zaterdag bij A.R.C.
Aalsmeer - Het zit FC Aalsmeer
zaterdag de laatste wedstrijden
niet mee. De vele personele problemen maken het trainer Cor
van Garderen elke week weer
moeilijk. Bij de vele blessures zijn
in wedstrijd tegen A.R.C. zaterdag 12 mei Wouter Winters (lichte hersenschudding) en Marten
Baarse (enkel) bijgekomen. Het
spel wordt er niet beter op, maar
aan inzet en karakter ontbreekt
het niet. Dat houdt het team elke
keer nog op de been.
FC Aalsmeer begon behoudend
met twee spitsen om A.R.C. (doet
nog mee om het kampioenschap)
op te vangen en dat lukte prima.
Cor van Garderen liet rechtsback
Daniel Buijnink van A.R.C. vrij om
de aanval op te zetten. Meestal kwam dan de lange bal op
links bij de snelle Neal Arnoldus.
Van hem kwam het meeste gevaar. Maar achterin stak het vooral aan het begin van de wedstrijd
goed in elkaar. De eerste echte
kans was voor Aalsmeer. Op een
voorzet van Marten Maarse kreeg
de vrijstaande Michal Kocon alle
tijd om aan te leggen. Zijn schot
ging over. Het was toch de middag niet voor de spits. Er lukte
hem weinig. Paul Verburg moest
in de 20ste minuut invallen voor
de geblesseerde Wouter Winters.
De beste kans voor de FC kwam
in de 24ste minuut. Goed opkomen van Berry Kramer (prima
partij) met perfecte voorzet op
het hoofd van Michal Kocon. Hij
kopte over. A.R.C. was de bovenliggende partij. Veel gevaar leverde het niet op tot in de 29ste
minuut uit een gevaarlijke situatie voor het Aalsmeer doel Daan

Koppelkaarten
BV Hornmeer

AVA-meisjes actief op het
Amsterdams Baan Circuit
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90-Jarig Oosterbad opent
zaterdag haar deuren!
Regio - Aanstaande zaterdag 19
mei wordt traditioneel de vlag
weer gehesen voor het negentigste seizoen van Het Oosterbad. Dit zal worden gedaan vanaf 13.00 uur door zoveel mogelijk oud-badmeesters en -badjuffen die hebben geholpen om
dit unieke natuurzwembad deze
mooie leeftijd te laten bereiken.
Allen hijsen een stukje van de
vlag, als laatste de huidige badjuf Loekie Brommer-Lucassen, die
ook dit jaar weer de algehele leiding op zich neemt. Na dit officiele gedeelte mogen de kinderen
weer hun allereerste plons van
dit seizoen nemen. De eerst tien
zwemmertjes verdienen een gebakje. Ook kan deze middag gebruik gemaakt worden van de
mogelijkheid om abonnementen
tegen een aangepast tarief te kopen, informatie te verkrijgen over
de zwemlessen en gezellig te genieten van het nieuwe terras.
Er is weer enorm veel werk verricht voordat het zwembad
zwemklaar was. Er is enorm hard
gewerkt door veel vrijwilligers,
waarvoor hulde! In dit jubileumjaar gaat Het Oosterbad twee

Druk weekend atleten AV Aalsmeer

Veel persoonlijke records
in Edam, Vught en Utrecht

goede doelen sponsoren, het eigen natuurzwembad en de stichitng Heart4Children die helpt
weeskinderen in Oeganda onderdak en scholing te geven.

Badeendenrace
Op zaterdag 2 juni vindt de spectaculaire badeendenrace plaats.
Deze badeenden, met allen een
uniek lotnummer, zijn te koop Foto’s: www.kicksfotos.nl. Mooie aanval en grote teleurstelling.
op allerlei adressen in Aalsmeer
en uiteraard ook in Het Oosterbad. Om 14.00 uur zullen dan een
paar duizend badeenden te water worden gelaten. De eenden
die het eerst over de finish komen, maken kans op prachtige
prijzen, beschikbaar geteld door
Aalsmeerse ondernemers.
Aalsmeer - VOC en Bevo HC heb- zes bekertitels steken. Alleen Sitben in Almere de NHV-beker ge- tardia en KRAS Volendam hebben
Midzomernachtzwemmen
Zet ook 22 juni in de agenda, wonnen. Voor 2000 toeschou- met zeven overwinningen in de
want dan wordt de 90e verjaar- wers won VOC de landelijke be- eindstrijd meer NHV-bekers in de
dag van het zwembad gevierd kerfinale bij de dames door Vir- prijzenkast staan. Voor Aalsmeermet naast midzomernachtzwem- to/Quintus met 31-36 te verslaan. coach Bert Bouwer was het verBevo HC was de sterkste bij de he- lies een grote tegenvaller. Een zemen een hapje en een drankje.
Er is dus weer genoeg te doen de- ren door na een spannende strijd ge zou voor de oud bondscoach
ze zomer aan de Mr Jac Takkade met 27-28 van FIQAS Aalsmeer te van het Nederlands Damesteam
1. Kijk voor al het actuele nieuws winnen.
een bijzondere betekenis krijgen.
op facebook en de website www.
Precies veertig jaar geleden was
Voor het eerst voor Bevo HC
hetoosterbad.nl.
Bouwer als speler van Sittardia
Bevo won na een spannend du- winnaar van de eerste NHV-beker
el met Aalsmeer voor de eerste die in sportpaleis Ahoy in Rotterkeer in de clubgeschiedenis de dam werd gehouden.
NHV-beker. Bij vijf eerdere pogingen in de eindstrijd van de natio- Aalsmeerse fans
nale handbalbeker in 2001, 2004, Ook FIQAS voorzitter Mike van
2005, 2007 en 2008 ging het mis. der Laarse is teleurgesteld. “Ik
De laatste keer en in 2004 ver- ben er vreselijk ziek van”, zegt hij
loor de Limburgse formatie van in een reactie. “Tien minuten voor
Aalsmeer. Tien jaar later kon Be- tijd kwamen we op voorsprong
vo HC eindelijk revanche nemen en toen hadden we door moein de bekereindstrijd. De ploeg ten duwen. We scoorden vier keer
van Jo Smeets had het groot- op rij niet en Bevo wel twee keer.”
ste deel van de wedstrijd het ini- Lovend is Van der Laarse over de
tiatief en had bij 8-11 voor het fans. “Ik heb geweldig genoten
eerst een positieve marge van van de Aalsmeerse fans. Ruim
drie doelpunten. Aalsmeer kwam duizend man was afgereisd naar
knap op gelijke hoogte (13-13) Almere. Zo leuk.”
en nam daarna zelfs voor de eerste keer een voorsprong na een Best-of-three
treffer van Wai Wong. Nog voor Voor Bevo HC was de bekerfinade pauze herstelde Bevo HC zich le de laatste wedstrijd van het
door drie treffers op rij van Sas seizoen. FIQAS Aalsmeer gaat
Wouter, Sybren Stijweg en Niels zich opmaken voor de best-ofPoot. Robin Boomhouwer teken- three finale om het landskampide voor de 15-16 ruststand.
oenschap tegen OCI LIONS. De
Amstelveen - Op zondag 20 en dacht om de prestaties van de dieerste wedstrijd voor dit kampimaandag 21 mei organiseert AV verse onderdelen te kunnen ver- Omgedraaid
oenschap is aanstaande zaterStartbaan voor de achttiende keer gelijken. Een tijd op een sprint is Direct na de hervatting kwam dag 19 mei (15.00 uur) in Sittard.
de Pinkstermeerkamp waar ruim immers wat anders dan een aan- Bevo HC door een geslaagde ac- “We gaan met bussen naar Lim250 atleten van verenigingen uit tal meters bij het verspringen. De tie van Pim Augustinus op 15-17 burg”, vervolgt Van der Laarse alhet hele land aan meedoen. Dit punten van alle onderdelen wor- en tot acht minuten voor tijd was weer strijdbaar. Wie Aalsmeer wil
jaar doet bijna de hele top 10 van den aan het eind bij elkaar opge- het verschil tussen beide teams steunen en toejuichen, dient snel
het NK bij de senioren van 2017 teld. Diegene met de meeste pun- nooit meer dan één doelpunt: een plaats in de bussen te resermee! Daarnaast doen er veel ta- ten is de winnaar.
25-24. Hierna volgde een sterke veren. “De kaartverkoop hiervoor
lentvolle junioren uit het hele land
periode van Bevo HC en in een gaat super hard, dus wees er snel
mee. Twee dagen topatletiek bij Pupillen
mum van tijd was de wedstrijd bij, vol is vol”, aldus Mike tot slot.
AV Startbaan dus.
Op zondag, eerste pinksterdag, is omgedraaid. Na doelpunten van De wedstrijd thuis in De Bloemhet nog drukker als ook nog eens Sas Wouter, Sybren Stijweg, Niels hof tegen Lions is op zaterdag 26
Meerkamp
ruim 100 pupillen een tweekamp Poot en Niek Jordens en sterk mei vanaf 14.30 uur en ook voor
Bij een meerkamp worden de ver- doen. Deze tweekamp bestaat uit keeperswerk van Markus Ham- dit duel is snel een kaartje kopen
schillende onderdelen in twee da- een 60 meter sprint en een 600 merschmidt was de basis gelegd een aanrader. Meer informatie op
gen gedaan. De meerkamp va- meter. Wil je ook eens bijna alle at- voor de bekertriomf: 25-28. In de de website en op facebook.
rieert van een zes-kamp voor de letiek onderdelen, waaronder ook slotfase kwamen de Aalsmeerjongste junioren meisjes tot een polsstokhoogspringen, van dicht- ders via Samir Benghanem en
zeven-kamp voor de senioren bij zien? Kom dan kijken op een Remco van Dam nog knap terug
vrouwen en een tien-kamp voor van de Pinksterdagen bij AV Start- tot 27-28, maar de tijd ontbrak
de senioren mannen. De meer- baan. Het adres is Startbaan 1a in om op gelijke hoogte te komen
kamp bestaat uit loop-, spring en Amstelveen. De wedstrijden be- en een verlenging af te dwingen.
werponderdelen. Voor ieder on- ginnen iedere dag om 10.30 en du- Voor Bevo HC was Dario Polman
derdeel is een puntentelling be- ren tot het einde van de middag.
de grote man met acht doelpunten. Niek Jordens voegde
Foto: Victor Waasdorp. Afsluitende 800 meter senioren vrouwen bij het daar vijf fraaie treffers aan toe.
NK 2017 in Utrecht.
Bij Aalsmeer waren Robin Boomhouwer (zes goals) en Tim Bottinga (vijf keer raak) goed op dreef.

Handbal bekerfinale

NHV-beker net niet voor
FIQAS Aalsmeer

18e Pinkstermeerkamp
bij AV Startbaan

Ben de Leur veteranenkampioen schaken
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag
12 mei is Ben de Leur (AAS) ve-

teranenkampioen van de Leidse Schaak Bond geworden. Van

ter te volbrengen met een verbetering van het persoonlijke record
met ruim 11 seconde, 2:06,85 minuten. Graeme (2e plaats JC) die
in de zelfde serie startte als Wessel (5e plaats JB) liep mede dankzij het haaswerk van Milan ook
naar een ruime verbetering van
zijn persoonlijke besttijd: 2:13,25
minuten. Later op de avond was
het de beurt aan Nienke van Dok,
Thijmen Alderden (3e plaats JA)
en Eva van Ee op de 1500 meter. Met ruim 100 deelnemers
die werden verdeeld over zes series was het Thijmen die van start
mocht gaan in de snelle tweede
serie. Het kwam uit dat de serie
op maat was gemaakt voor het
verwachte eindresultaat. Thijmen wist van start tot finish het
tempo goed te volgen welke ook
voor hem een persoonlijk record opleverde met 3 seconde:
4:14,14 minuten. Een paar series
later was het de beurt aan Nienke
(1e plaats MB) die een constante vlakke race liep waar ze de verzuring over de laatste 200 meter
niet ten koste liet gaan van het
tempo. De 4:53,05 minuten betekende niet alleen een aanscherping van het persoonlijk maar
ook van het clubrecord bij de Bjunioren. Tot slot was het de beurt
Harry Schulting Games
aan Senior Eva van Ee (7e plaats
Milan Biesheuvel koos op Hemel- Senioren) ) die een goede eervaartsdag voor de traditionele ste 1500 meter liep. Met een tijd
Harry Schulting Games in Vught. die een fractie boven de prognoDe B-junior had zijn zinnen ge- se lag mag ook zij met de 5:18,07
zet op het verbeteren van zij per- minuten tevreden terug kijken.
soonlijke record op de 800 meter. Na een sterke eerste 400 me- Wessel Heil van AV Aalsmeer met
ter kon Milan het tempo nog lang startnummer 440.
hoog houden wat resulteerde tot
aanscherping van zijn persoonlijke record tot 2:07,37 min.
Trackmeeting in Utrecht
Hoe anders dan in Edam kan het
op vrijdag 11 mei tijdens de eerste Trackmeeting in Utrecht zijn.
Onder geweldige omstandigheden 15 graden en windstil was
het de perfecte avond voor het
neerzetten van scherpe tijden. De
spits werd afgebeten door Graeme ’t Hoen en Wessel Heil waarbij
Milan Biesheuvel fungeerde als
haas voor Graeme. Na een snelle
start wist Wessel solo zijn 800 me-

Nu inschrijven voor Tour De Kwakel
De Kwakel - Terwijl Tom Dumoulin in Italië vecht om zijn Giro-titel te verdedigen, begint men
in De Kwakel al weer te denken
aan de Tour de France. Het belooft een ronde te worden waarin Nederland van het Grand Départ in de Vendée tot de finish op
de Champs-Élysées meedoet om
de ritzeges en eindklassementen.
Voor degene die kans willen maken op de bekers en truien in de
Tour de Kwakel is het zaak zich
snel op te geven. De deelnemers
van vorig jaar dienen zich voor
1 juni te melden. Degene die dit
niet doen of dit jaar niet meer
mee willen doen zullen worden
vervangen door afvallers van vorig jaar en renners op de reservelijst. Opgeven kan via Whatsapp,

Facebook, Twitter, e-mail (tourdekwakel@gmail.com) of telefonisch (06-37322476). De Tourdirectie rekent weer op een sportieve en gezellige maand juli.

spel dat ook remise werd gehouden. In de zesde ronde trof Ben
te voren had Ben weinig hoop, kende varianten. Ben ging all-in, zijn clubgenoot Ad van den Berg,
want het Louis Blok toernooi op kwam ver, maar niet ver genoeg, speler van AAS 1. Een hevig geHemelvaart ging, om het kort en een nul dus. In ronde vier wacht- vecht begon en Ben kwam steeds
bondig te zeggen, bagger. Er wa- te Pa Piket (de vader van GM Je- beter te staan na een onverantren 35 oudere jongeren naar het roen), jarenlang een sterke Mees- woorde winstpoging van Ad. De
Denksport Centrum Leiden geko- terklasse speler. Joop offerde een partij werd daarna beheerst door
men voor dit PK. De eerste ronde stuk en Ben verdedigde hardnek- Ben uitgeschoven. De zevende en
was tegen een zwakkere speler, kig. Zwart ging steeds meer tijd laatste ronde ging de ontknoping
maar er werd zeer moeizaam ge- gebruiken en had de klok zelfs van dit spannende toernooi brenwonnen. In ronde twee ging het vergeten, waardoor Ben het punt gen.
beter tegen de sterkere speler Ed kon opeisen in een zeer tweesnij- Op bord 1 hield Peter Poncin
Noorddijk, dat was dus 2 punten. dige stelling. De volgende vijf- (AAS) de verrassende koploper
Daarna schoof in ronde drie Erik de ronde bracht Sander Hilari- Niek van der Maat op remise. Ben
van Oosterom aan, een landelij- us, weer met zwart en weer een moest op bord 2 tegen de sterke
ke speler en het werd Konings- Konings-Indiër, nu de Magonov- Bert Houweling, die geheel overIndisch. Erik speelde een variant variant. Ben kwam zeer slecht te speeld werd door Ben. Op bord 3
die tegenwoordig minder vaak staan, maar wit had veel tijd ge- speelden Erik Oosterom en Kees
voorkwam en rond zet 15 was bruikt en in een laatste wan- Scherpenisse een zware strijd die
Ben uit de theorie. Konings-In- hoopspoging wist Ben af te ruilen door Erik werd gewonnen.
disch is zeer scherp met lange be- naar een theoretisch remise eind- Daarmee eindigden Erik, Niek en

Ben met 5.5 uit 7 op de eerste
plaats. Als enige 60+ van de drie
werd Ben Veteranenkampioen.
Overall winnaar en seniorenkampioen werd Erik. En een half SBB
puntje voor Niek, die wel een geweldig toernooi speelde.
Door Ben de Leur

Grote tegenvaller
Door het verlies blijft Aalsmeer op

Leidse Schaak Bond

Aalsmeer - Voor de atleten van
het AV Aalsmeer Running Team
was het een week die in het teken stond van een tweetal wedstrijden. Afgelopen dinsdag werd
de jaarlijkse 2000 meter gelopen in Edam. Een wedstrijd welke
nog als test wordt gezien voor de
middellange afstand lopers, helaas was het de hitte die de wedstrijd en daarmede de resultaten bepaalde. Voor bijna alle atleten gold dat de eerste kilometer sterk werd gelopen waarna
het verval op de tweede kilometer groter was dan vooraf ingeschat. Dat het weer niet op iedereen invloed had bleek uit de sterk
lopende Gregory ’t Hoen, die vanaf het begin tot het eindpunt zijn
tempo vast kon houden en hiermee ook nog eens een persoonlijk record wist te behalen. Persoonlijke records werden ook behaald door Gregory ‘t Hoen, Milan
Biesheuvel, Thijmen Alderden en
Eva van Ee.
Eindstand: Nienke van Dok (B-Junior) 7:08,54; Eva van Ee (Senior)
7:45,03; Graeme ’t Hoen (C-Junior) 7:22,90; Milan Biesheuvel (BJunior) 6:30,99; Gregory ‘t Hoen
(B-Junior) 6:50,14; Thijmen Alderden (A-Junior) 6:10,86
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Poeloversteek start van
Westeinder Water Week

Sven Vismans wil pieken
op EK beachvolleybal

Aalsmeer - De legendarische zes
kilometer lange zwemtocht van
Leimuiden naar Aalsmeer gaat
dit jaar plaatsvinden op woensdagavond 27 juni. De start is om
19.00 uur bij jachthaven Kempers.
De inschrijving is nog niet gesloten, dus (oud) Oceanus-zwemmers en triatleten en leden van
andere zwem en triathlonverenigingen kunnen nog inschrijven
tot 10 juni. Met de Poeloversteek
wordt het startsein gegeven voor
de Westeinder Water Week.

Aalsmeer - Het beachvolleybalseizoen is afgelopen weekend
weer gestart met de eerste ronde van de DELA Eredivisie Beach
op het strand van Vlissingen. Amsterdammer Sven Vismans sloeg
meteen toe en won met zijn partner Jannes van der Ham het openingstoernooi. “Een hele belangrijke zege richting de wildcard
voor het EK in eigen land. We zijn
dan ook enorm trots.” Als hij even
terug gaat in de tijd, de zomer
van 2015, verschijnt er een grote
glimlach op zijn gezicht. Vismans
speelde toen op de Amsterdam
Dam het WK beachvolleybal. Eén
van de hoogtepunten in zijn carrière tot nu toe samen met de nationale titel in 2016 en meerdere
eredivisie titels in 2017.

trainers van de jeugd triathlon
en het wedstrijdzwemmen. Deze zwemmers moeten ook met
een verplichte oranje boei om je
middel en een felle badmuts op
zwemmen. Aanmelden kan via
email: poeloversteek@gmail.com.
Inschrijven en betalen kan tot 10
juni, maar wacht niet tot het laatste moment in verband met het
maximaal aantal deelnemers. Dat
is voor 6 kilometer 55 starters,
voor 3 kilometer 30 starters en
voor de kortere afstanden rond
de 50 starters en is afhankelijk
6 en 3 Kilometer
van beschikbare boten. Vol is vol
Ook is er weer een halve afstand, en de inschrijving is geregistreerd
de 3 kilometer. Deze deelne- als de betaling is ontvangen.
mers worden met de boot vanaf
de jachthaven naar het 3 kilome- Eigen risico!
ter startpunt gebracht om vanaf De definitieve informatie voor de
daar hun tocht te starten en rich- 6 en 3 kilometer ontvangt iedeting het surfstrand te zwemmen. re deelnemer een week voor het
Zoals bekend, is een veiligheids- evenement, maar veel staat al op
zwemboei verplicht.
de Oceanus website. De organiEen wetsuit is (streng) aan te ra- satie neemt maatregelen om een
den, maar voor de ‘echte’ buiten- veilige en sportief evenement te
water zwemmers niet verplicht. organiseren. Hierbij kan de wedDe deelnemers aan de 6 en 3 ki- strijdleider de beslissing nemen
lometer worden in een touringcar om eventueel de wedstrijd aan
van het surfstrand in Aalsmeer te passen, vanwege bijvoorbeeld
naar de start in Leimuiden ge- weersomstandigheden of een
bracht.
deelnemer niet toe te laten aan
de wedstrijd of uit de wedstrijd
Prestatietocht
te halen bij twijfel over gesteldVoor alle Oceanus leden (jong en heid van de atleet. Ondanks deouder) wordt een 750 meter pres- ze maatregelen blijft de deelnatatietocht georganiseerd door de me op eigen risico!

Darten in Dorpshuis Kudelstaart

Blind Koppel Toernooi
bij Poel’s Eye zaterdag
Kudelstaart - Het seizoen van
de dartclub Poel’s Eye is gelukkig
nog niet helemaal afgelopen. De
vijftien ‘gewone’ speelavonden
(op de vrijdagen) zijn inderdaad
gespeeld, maar er resteert nog
één zaterdag toernooi, namelijk
het Blind Koppel Toernooi aanstaande zaterdag 19 mei. Bij dit
toernooi hoeft men niet met de
ogen dicht te gooien, maar wordt
elke darter vier ronden lang blindelings gekoppeld aan een dartsmaat en twee tegenstanders. Dit
‘darters roulatie systeem’ werkt
sfeer verhogend, want bijkans iedereen komt elkaar vroeg of laat
tegen als mede- of tegenstander.
Elke wedstrijd wordt er drie legs
gespeeld, zodat iedere darter nul
tot drie punten kan verdienen. Na
vier wedstrijdronden wordt de
stand opgemaakt en gaan er 16
darters naar zowel de winnaarals de verliezerronde. Ook in het

knock out systeem herhaalt de
darters carrousel zich tot er uiteindelijk twee winnaars per ronde over blijven. Een medestander is bovendien extra handig
als je nog niet zo goed kunt rekenen. Kortom, dit toernooi is de
perfecte afsluiter van het seizoen
voor de regelmatige deelnemer
én voor debutanten. Het leuke
is ook dat het toernooi regelmatig vol verrassingen zit. Zo bereikte Rob Braam vorig jaar de finale
van de winnaarronde, een prestatie die hij graag zou willen herhalen, of misschien zelfs wel verbeteren. Jong, oud, man en vrouw
zijn zaterdag van harte welkom
in het Dorpshuis van Kudelstaart.
De inschrijving sluit om 20.00 uur,
deelname kost vier euro en de
minimum leeftijd is 15 jaar. Kom
gerust een keertje darten. Meer
informatie is te vinden op www.
poelseye.nl.

Staand van links naar rechts: Alex Cardozo de Bastos, Martijn Kievit, Jay
Nabibaks, Boyd Huzemeijer, Roy Jagerman, Dex van Klingeren, Rody
Moen en Marein Sprangers. Zittend van links naar rechts: Bram Buskermolen, Ershad Yari en Björn van den Berg. Niet op de foto: Jorre van Beek

Basketbal: U 18 kampioen!
Aalsmeer - Door vooral een uitstekende tweede helft van de voorjaarscompetitie zijn de jongens
U 18 van Basketbal Vereniging
Aalsmeer zeer verdiend kampioen
geworden. Dat leek er aanvankelijk niet op. De eerste uitwedstrijd
tegen Maple Leaves werd ternauwernood gewonnen en vervolgens werd thuis met 4 punten van
Lisse verloren. Tegen O.G. en Rebound ’84 kroop het team met
56-53 en 52-44 door het oog van
de naald, maar in februari begon
het team heel erg goed te spelen.
Apollo werd met 74-37 terug naar
Amsterdam gestuurd en directe concurrent Rebound ’84 werd
in Schagen met maar liefst 5939 weggespeeld. Er volgden nog
twee mooie overwinningen en
daarna was koploper Lisse aan de
beurt. In een bloedstollend spannende wedstrijd wist Aalsmeer, in
een goed gevulde Lissense sporthal, na verlenging, met 52-48 te
winnen. De laatste drie wedstrijden werden met groot vertoon
van macht gewonnen (waaronder
59-29 tegen Maple Leaves en 5123 tegen O.G.) en omdat Lisse nog

Gerard en Lies winnen
vlucht vanuit Laon
Aalsmeer - Zaterdag 12 mei was
de eerste vlucht voor het Midfond kampioenschap. De duiven
werden om 07.30 uur gelost met
een zwakke ZZO wind, dus het
kon weer eens hard gaan. Doordat de wind weer in de ZO hoek
zat, gingen de duiven net als vorige week richting de kust en moeten dan weer terug vliegen. Maar

het werd al met al toch weer een
mooie vlucht met een gemiddelde afstand van 304 kilometer en
mooi vliegweer. Om 10.43.40 uur
klokte Gerard en Lies v.d. Bergen
in Kudelstaart de 16-018 en dit
was de snelste van de vereniging
met een snelheid van 1558.146
meter per minuut (93½ kilometer per uur). Comb. Van Ackooy

Hecht collectief
Het kampioenschap is allereerst
het resultaat van een goed ingespeeld team van talentvolle basketballers, maar de rol van trainer en coach Bram Buskermolen
en stand-in/assistent Ershad Yari
moet hierin zeker genoemd worden. Ondanks wat interne strubbelingen aan het begin van het
seizoen wisten zij van het team
een hecht collectief te maken. Het
is heel jammer dat een paar spelers van het team om verschillende redenen hun basketbal-carrière in ieder geval tijdelijk beëindigen. De andere spelers zullen samen met een aantal nog meer
ervaren spelers en opnieuw onder leiding van Bram Buskermolen een sterk U 22 team gaan vormen. Het bestuur en technische
commissie van Basketbal Vereniging Aalsmeer zien het volgend
seizoen met veel vertrouwen en
reëel hoge verwachtingen tegemoet.

Owen Geleijn vijfde in Flevotour

De ‘r’ is uit de maand,
renners geven vol gas!

Aalsmeer - Nu de ‘r’ uit de maand
is kunnen wielrenners weer naar
hartenlust kilometers malen. Jordy Buskermolen uit Kudelstaart
was vijf dagen onderweg in de
Luxemburgse Flèche du Sud
en Nils Eekhoff koerste afgelopen weekeinde door Overijssel
en Belgisch Henegouwen. Ook
Owen Geleijn draait weer rondjes na zijn dubbele val in de Vredeskoers. Van dit trio scoorde de
herstelde Geleijn afgelopen zaterdag het beste resultaat: vijfde in de Flevotour, een klassieker
De finalisten van vorig jaar; van links naar rechts: Rob, Marco, Bak en voor junioren. De strijd werd beslist in de sprint van 19 koplopers.
Remco met op de voorgrond Peter (hoogste uitgooi).
Eerder vorige week werd Geleijn
achtste in het districtskampioenschap tijdrijden in Zeewolde. Na
veertien kilometer was hij een
dikke minuut trager dan winnaar
Wessel Krul.

Postduivenvereniging de Telegraaf

een wedstrijd onverwacht verloor
mochten de Aalsmeerders zich de
terechte kampioen noemen.

Wedstrijdkilometers
Jordy Buskermolen van Team
Monkey Town legde de afgelopen dagen van alle ‘locals’ de
meeste wedstrijdkilometers af.
Na vijf etappes in de Flèche du
Sud stond zijn teller zondag op
676. De semiprof uit Kudelstaart
beëindigde de race op plek 94.
Hij handhaafde zich in vier ritten in een omvangrijk peloton
dat om de prijzen kon sprinten.
In de selectieve heuvelrit op vrijdag moest hij plaats nemen in de
‘bus’ en verloor te veel tijd voor
een mooi klassement.
Premie
Nils Eekhoff zorgde in de Profuit Hoofddorp werd tweede en
Comb. Van Leeuwen & Van Grieken uit Aalsmeer derde. De uitslag van de vlucht vanuit Laon
(Frankrijk) met 464 duiven en 17
deelnemers:
1. Gerard & Lies v.d. Bergen
Kudelstaart

ronde van Overijssel heel sneaky
voor de eerste ontsnapping van
de dag, azend op een mooie premie. Nadat hij het extraatje had
geïncasseerd liet hij zich inlopen
en vervolgde zijn weg tot aan de
finish in het peloton. Achter een
25 man sterke eerste groep eindigde de Sunweb-renner als 29e,
twee minuten na winnaar Piotr Havik. Een dag later miste de
sterk rijdende Eekhoff een reële
kans op een ereplaats in de Grand
Prix Criquielion door een val, drie
kilometer voor het einde. Hij kon
de race wel uitrijden als 91e. De
overige resultaten van het weekeinde zijn: John Tromp vierde bij
zestigplussers in Deventer, nieuweling Benjamin Wessels 24e in
Ronde van Woerden.

Zo snel mogelijk plaatsen
Dit jaar staat voor de ambitieuze Amsterdammer maar één doel
centraal: het EK in eigen land. Samen met Van der Ham zet hij alles op alles om de wildcard voor
dat toernooi te veroveren. “Het is
glashelder, we willen ons via de
eredivisie zo snel mogelijk plaatsen voor het EK. Dat we in Vlissingen meteen hebben gewonnen, is een enorme opluchting.
We hebben er enorm naar toegewerkt en dan laat je het meteen
zien. Een beloning voor het harde
werken van de afgelopen maanden.” Er is nog 1 ticket te verdienen voor het DELA EK Beachvolleybal wat van 15 tot en met 22
juli plaatsvindt in Nederland. De
beste vier resultaten van acht Eredivisietoernooien zijn bepalend.
“Wij gaan er vol voor en willen zo
snel mogelijk zekerheid. We hopen na Vlissingen ook de toernooien in Zutphen (19 en 20 mei)
en Arnhem (26 en 27 mei) te winnen, zodat we er dan al bijna zeker van zijn. We hopen voor het
EK ook nog wat internationale
toernooien te kunnen spelen.”
Professionele trainer
Zo ver is het nog niet, eerst moet
er gepresteerd worden in de DELA Eredivisie Beach. Vismans en
Van der Ham werken sinds zes
weken met een professionele trainer/coach: Mered de Vries.
“We hebben bewust de keus gemaakt om ons budget te besteden aan een trainer. Met Mered
hebben we de afgelopen periode keihard gewerkt, in voorbereiding op het seizoen hebben
we zes tot acht keer per week ge-

Ronde van Nes
De komende weken wordt ook
in de regio volop gekoerst. Aanstaande zondag houdt UWTC Uithoorn vanaf 10.00 uur wedstrijden voor jeugd en nieuwelingen
en volgende week vrijdag 25 mei
staat de populaire Ronde van Nes
aan de Amstel op de kalender. Er
wordt daar in vier categorieën
gestreden om de prijzen. Renners
en rensters vertrekken met korte
tussenpozen vanaf half acht. Op
de deelnemerslijsten staan onder meer Tristan en Owen Geleijn,
Sven Buskermolen en topschaatster Roza Blokker uit Aalsmeer.
De Ronde van Rijsenhout is dit
jaar op donderdagavond 14 juni
en op 17 juni wordt er gefietst in
Ouderkerk aan de Amstel.

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er voor 55+ers een gezellige kaartmiddag in het Dorpshuis van 13.30 tot 16.30 uur. Ook
tijdens de vakanties gaan de
kaartmiddagen ‘gewoon’ door.
Nieuwe leden zijn altijd welkom.
Zowel de groep klaverjassers als
het aantal jokeraard kunnen versterking gebruiken.

2. Comb. van Ackooy Hoofddorp
3. Comb. v. Leeuwen & v.
Grieken Aalsmeer
4. P. v.d. Meijden
Aalsmeerderbrug
5. Th. v.d. Wie Aalsmeer
6. W. Wijfje De Kwakel
7. Comb. Baas & Berg De Kwakel
8. J.A. van Dijk Aalsmeer

9. Darek Jachowski Mijdrecht
10. J.H. van Duren Amstelveen
11. C. van Vliet Kudelstaart
12. A.J. van Belzen Kudelstaart
13. A. v.d. Wie Aalsmeer
14. Tim Rewijk De Kwakel
15. M. de Block Aalsmeer
16. D. Baars Kudelstaart
17. L. v.d. Sluis Uithoorn

Winst Nico en
Gerard bij Soos

traind en zijn op trainingsstage
geweest in Italië. We werken concreet aan onze verbeterpunten
en willen groeien in het seizoen
om te pieken op het EK.”
Veel vertrouwen
De eerste titel van het seizoen
werd zondag in Vlissingen veroverd. Vismans en zijn maatje
Van der Ham speelden vooral
een spannende halve finale tegen twee talenten van Beachvolleybal Team Nederland. “Daar zitten onze grootste concurrenten,
die trainen ook heel hard en gaan
er vol voor. We hebben dus in Vlissingen een eerste slag geslagen,
maar zijn er zeker nog niet. Door
onze concrete doelstelling, de
toernooien in de eredivisie winnen, telt nu alles. Elke wedstrijd
moeten en willen we winnen. Je
zou denken dat levert veel mentale druk op ook, maar wij hebben veel vertrouwen in wat we
kunnen en staan daar niet bij stil.”
Waar komt dat zelfvertrouwen
vandaan? De Amsterdammer
weet waar hun kwaliteiten liggen. “Jannes is een sterke blokkeerder en enorm lang en ik ben
verdedigend sterk en snel. Dat
maakt een goed beachvolleybalteam. Als we ons eigen niveau halen, zijn er weinig teams die van
ons winnen. Vorig seizoen speelden we voor het eerst samen en
was het echt even zoeken in het
veld, maar nu loopt het erg goed
en weten we precies wat we aan
elkaar hebben en hoe we elkaar
helpen. Het is een heerlijke samenwerking en zeker in combinatie met trainster Mered.”
Internationale toernooien
Over drie weken weten ze of
plaatsing voor het EK er in zit.
Een spannende tijd dus, maar Vismans gelooft er in. “We hopen
het snel zeker te weten, zodat
we nog wat internationale toernooien kunnen doen voor het EK
start. Dan kunnen we echt groeien in het seizoen en zien waar we
internationaal staan. We willen
pieken op het EK in juli en natuurlijk ook op het NK aan het eind
van het seizoen. We hebben niet
voor niets een coach in dienst
genomen. We hebben een aantal sponsoren, ons budget gaat
nu volledig naar haar. Een aantal
nieuwe sponsoren zijn dan ook
zeker welkom richting EK. Al het
reizen naar toernooien kost natuurlijk ook geld.”

Op woensdag 9 mei is het jokeren gewonnen door Gerard de
Wit met 41 punten. Op twee Bets
Teunen met 142 punten en plaats
drie was voor Trudy Knol met 377
punten. Bij het klaverjassen was
Nico de Ron de beste met 5307
punten, gevolgd door Wim Buskermolen Pzn met 5183 en Riet
Pothuizen met 4877 punten.
De poedelplaats was voor Coby
Bouwmeester met 3095 punten.
Voor inlichtingen kan contact opgenomen worden door de heer
N.H. de Ron via 06-47890256.

