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KORT NIEUWS:

Weer tijd voor 
Avondvierdaagse
Aalsmeer - Van maandag 3 
tot en met donderdag 6 ju-
ni wordt de Avondvierdaag-
se weer georganiseerd in 
Aalsmeer. De startplaats van 
deze vierdaagse wandeltocht 
is net als voorgaande jaren 
de kantine van Atletiek Ver-
eniging Aalsmeer in de Sport-
laan 43a. Deelnemers kunnen 
kiezen uit twee afstanden: 5 of 
10 kilometer. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar 
avond4daagse_aalsmeer@hot-
mail.nl, of te bellen naar 06-
51670880. Vermeld bij de aan-
melding naam, adres, geboor-
tedatum, de afstand die gelo-
pen gaat worden en voor de 
hoeveelste keer deelgenomen 
wordt aan de avondvierdaagse. 
De kosten voor deelname be-
dragen 4 euro per persoon bij 
voorinschrijving. Inschrijving is 
ook mogelijk aan de start op de 
eerste avond van de vierdaag-
se, maar in dat geval bedragen 
de kosten 5 euro per persoon. 
Starten is mogelijk vanaf 18.00 
uur. 

www.bosse-elektro.nl

Zonnepanelen?
Er is nog subsidie! 

Vraag nu uw offerte aan.

Tel. 0297-331132

uitzenden • werving & selectie
hr advies & coaching • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl
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NU OOK IN AALSMEER!
ZIJDSTRAAT 34-36, AALSMEER 
FASHION VOOR DAMES HEREN EN KIDS!
SHOEBYFASHION.COM

ADVERTEREN?
IN DE

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

NISSAN MICRA

Nissan Nieuwendijk
Zijdelweg 53  1421 TC Uithoorn
tel 0297-563044
WWW.NISSAN-NIEUWENDIJK.NL
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OntVanGen?
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ALLE COLBERTS, PAKKEN, 
OVERHEMDEN, POLO’S, 

PULLOVERS EN SCHOENEN

50  70% 
KORTING

Grootste herenmode pand van Aalsmeer
Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)

WE KOMEN ERVOOR UIT.

WE HEBBEN GELD NODIG!

Versterkers en microfoons gestolen
Benefi et voor gedupeerde band King Pelican
Aalsmeer - Een avond oefenen 
startte voor de Aalsmeerse band 
King Pelican anders dan anders of 
liever dramatisch. De heren en da-
mes arriveerden met hun instrumen-
ten in de oefenruimte, maar aanslui-
ting met de versterkers kon niet ge-
maakt worden. De Pelicans troffen 
namelijk een nagenoeg lege oefen-
ruimte aan. Er is ingebroken en de 
dieven hebben bijna alle aanwezi-
ge apparatuur meegenomen. De gi-
taarcombo, een basscabinet en top, 
de fl ightcase met microfoons en een 
tweetal effectpedalen zijn door die-
ven gestolen. Een strop van zo’n 
2.500 euro en dit is voor deze mu-
zikanten, allen nog studenten, een 
drama. Het einde van de muzikale 
hobby?! Een verzekering was door 
geen van allen afgesloten, want, ja, 

dat kost geld. Uiteraard is aangifte 
gedaan bij de politie en marktplaats, 
facebook en andere internet (ver-
koop)punten worden nauwlettend in 
de gaten gehouden. Maar, de kans 
is klein dat de bandleden van King 
Pelican hun spulletjes terug krijgen. 
Zeker omdat de versterkers, pedaal-
tjes en microfoons niet gekenmerkt 
zijn met bijvoorbeeld initialen en, 
omdat allen heel zuinig met de ap-
paratuur omgingen, geen opmerke-
lijke oneffenheden vertonen. Mer-
ken en typenummers zijn wel be-
kend, dus zoek mee naar een: Black 
Star 60 gitaarcombo (HT-60), een 
Ashdown bas cabinet (Mag-410) 
en top (Mag-600), een Vox wah wah 
Joe Satriani pedal, een stage tune 
(RTU-500) en een fl ightcase met vijf 
microfoons: drie Samson SR21, één 

Waarnemend burgemeester vertrekt na 8 maanden

Fractievoorzitters nemen zingend 
afscheid van Theo van Eijk
Aalsmeer - De bijeenkomst van 
het Beraad en de Raad kende don-
derdag 16 mei een zeer ongewoon 
slot. Dick Kuin van AB had aange-
kondigd een motie in te dienen aan 
het einde van de vergadering en 
rond het middernachtelijk uur was 
het zover dat de motie in behande-
ling kon worden genomen. Alvorens 
tot behandeling over te gaan wilde 
de indiener eerst nog even in con-
claaf met de collega fractievoorzit-
ters en dat zorgde voor een korte 
schorsing. Enigszins verbaasd stem-
de de voorzitter van de raad hiermee 
in. Van de strakke touwtjes van de 
voorgaande maanden was zeker 
geen sprake op deze avond. Niets 
vermoedend wachtte waarnemend 
burgemeester Theo van Eijk af wat 
er ging gebeuren en dat werd snel 
duidelijk toen uit de geluidsinstal-
latie in de raadzaal plotseling het 
lied ‘Op een slof en een oude voet-
balschoen wordt Ajax kampioen’ 
schalde. Als door een wesp gesto-
ken reageerde de waarnemend bur-
gemeester op het lied van 020. Hij 
is namelijk zelf een fervent fan van 
(010) Feijenoord, maar hij zag dat er 
nu geen ontkomen aan was. 

Theaterstuk
De vier fractievoorzitters betraden 
de raadzaal en Dick Kuin (AB), Wil-
lem Kikkert (PACT), Robert van Rijn 
(VVD) en Jaap Overbeek (CDA) ver-
zorgden een theaterstuk in Madu-
rodamformaat waarin de ‘voors en 
tegens’ van de scheidende burge-
meester aan bod kwamen. Hierbij 

werd de gemeente Aalsmeer inge-
wisseld voor FC Aalsmeer. De afge-
lopen acht maanden trad Theo van 
Eijk op als ‘aanvoerder’, maar hij zou 
binnenkort ‘transfervrij’ vertrekken. 
Naar Feijenoord. Wat Jaap Over-
beek betreft maakt het eigenlijk niet 
uit voor welke club je juicht, Ajax, 
PSV of Feijenoord. “Want zingen we 
niet allemaal voor rood-witte hel-
den. Alleen lukt het bij de een iets 
beter dan bij de ander.” De huidige 
trainer van Feijenoord, Ronald Koe-
man, werd enigszins angstig afge-
schilderd in het muzikale stuk, want 
hij is bang dat Theo van Eijk binnen 
de kortste keren alle verantwoorde-
lijkheden naar zich toe zal trekken 
en dat is reden voldoende om vooraf 
grenzen te stellen. “Sociaal en zon-
der franje en we zullen onze aan-
voerder gaan missen”, klonk het in 
de raadzaal, waar de sfeer steeds 
losser werd. Daar kon een iets te 
krap Feijenoord-shirt niets aan ver-
anderen. “Niet als kiespijn, maar als 
een kompas op zee. We zullen aan 
je denken wanneer er weer een 
veenbrand dreigt te ontstaan en wij 
deze brand weer moeten blussen.” 
Waarnemend burgemeester Theo 
van Eijk gaf aan dat hij het bijzon-
der heeft gevonden om in Aalsmeer 
te mogen werken en zei dit met 
heel veel plezier te hebben gedaan. 
“Ik heb jullie vrij snel als dorp le-
ren kennen en het spreekt me aan 
omdat mensen veel voor elkaar 
over hebben. Een paar dagen ge-
leden is dat nog maar eens geble-
ken bij de veiling Kudelstaart voor 

Kudelstaart. Aalsmeer is geen bui-
tenstad van Amsterdam en in eco-
nomisch opzicht staat Aalsmeer er 
ook niet slecht voor. Er liggen zoveel 
mooie kansen.” 
Het voorzittershap van Greenport 
Aalsmeer, als opvolger van Pie-
ter Litjens, heeft hij zeer graag in-
gevuld. De ambtelijke samenwer-
king met Amstelveen biedt volgens 
Theo van Eijk gunstige perspectie-
ven. “Dat was een van de redenen 
om het (waarnemend) burgemees-
terschap te aanvaarden, want een 
fusie had ik nog nooit mogen be-
geleiden.” Namens de gemeente-
raad bood nestor Wim Spaargaren 
de scheidend burgemeester een in-
gelijste foto van Monic Persoon aan 
die het middengebied van de West-
einderplassen voorstelt. Daar waar 
Aalsmeer ooit is begonnen. Ook was 
er nog een privé geschenk, namelijk 
een seringenstruik en een bos paar-
se seringentakken van de eigen ak-
ker van Wim Spaargaren, die hier-
mee een belofte na kwam.

Door Jan Peterse

Botsing twee vrachtwagens
Aalsmeer - Rond kwart over zeven 
in de vroege ochtend van dinsdag 
21 mei heeft een aanrijding plaats-
gevonden op de Legmeerdijk, ter 
hoogte van de Bachlaan. Bij de ver-
keerslichten kwamen twee vracht-
wagens met elkaar in botsing. De 
voorste chauffeur remde voor het 
op rood springende stoplicht, de 
chauffeur van de wagen achter hem 
zag dit te laat. De ‘kopstaart’ kon 
niet meer voorkomen worden. De 

bestuurder van de achterste vracht-
wagen kwam vast te zitten onder 
zijn stuur, die door de klap naar 
achteren was geschoten. De brand-
weer heeft de man uit zijn benarde 
situatie bevrijd. De man kon geluk-
kig zelf naar de ambulance lopen 
is er ter plaatse door hulpverleners 
onderzocht. Door het ongeval is de 
Legmeerdijk enige tijd in beide rich-
tingen gestremd geweest. 
Foto: Ronald van Doorn.

SM58, één Shure DM-045 (jaren vijf-
tig model) en één CM-7050B. 
Medemuzikanten in Aalsmeer heb-
ben zich het lot aan van de studen-
ten, waarvan de twee vrouwelijke 
bandleden, Kim en Nicolette, bekend 
zijn vanwege hun werkzaamheden 
bij café Joppe, aangetrokken. Om 
geld bijeen te vergaren voor de aan-
schaf van nieuwe apparatuur zijn de 
koppen bijeen gestoken en is beslo-
ten een benefi etconcert te organise-
ren. Uitgekozen is zaterdag 6 juli. Het 
lijkt ver, maar dit heeft te maken met 
het feit dat de basisband gevormd 
moet worden, er enkele keren ge-
oefend moet worden, ook met der-
den, en de initiatiefnemers geen an-
dere (commerciële) evenementen in 
de weg willen zitten. Toezeggingen 
zijn reeds gedaan door de Straat-
band en Rietveldband en enkele ver-
rassende combinaties staan al vast. 
Noteer 6 juli alvast in de agenda. Er 
wordt entree gevraagd en uiteraard 
wordt rond gegaan met de ‘collecte-
bus’. Gedacht wordt ook aan acties 
om bijvoorbeeld middels verzoek-
nummers extra gelden te vergaren. 
Eigenaar Leo van Erp heeft toege-
zegd dat ‘zijn’ Oude Veiling de place 
to be mag worden. De benefi etavond 
zal beginnen om 22.00 uur en duren 
tot uiterlijk 01.30 uur. Meer weten, 
ideeën, alvast een bijdrage storten: 
Mail voor alles naar Mieke via info@
teigertje.nl. 

Veel verkeer op Oosteinderweg
Aalsmeer - Naar aanleiding van 
het artikel over het vele sluipver-
keer op de Kerkweg zijn bij de re-
dactie enkele telefoontjes binnen 
gekomen van inwoners en ge-
bruikers over de Oosteinderweg. 

Op deze lange lintweg wordt na-
melijk ook fl ink gas gegeven. Er 
geldt een maximumsnelheid van 
50 kilometer per uur, maar hier 
houden veel bestuurders zich 

niet aan. En van de Oosteinder-
weg wordt tevens frequent ge-
bruik gemaakt door vrachtwa-
gens en menig fi etser heeft vast 
al eens door zo’n ‘kolos’ de gras-
kant of het trottoir van dichtbij 
gezien. De bellers hopen dat de 
gemeente in het onderzoek naar 
sluipverkeer op de Kerkweg ook 
de (vrachtwagen) situatie op de 
Oosteinderweg onder de loep 
neemt.
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Vermist.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Poes, 4 jaar, schuw. Wit met cyperse vlek-

ken, ook om linkeroog. Heet Meisje.
- Clantstraat: Zwart katertje van 1 jaar. Niet gecastreerd met 4 witte 

sokjes en wit streepje over zijn lip.

Gevonden:
- Geerland: Zwarte kat. Loopt met bandje om van Dierenbescherming.
- Van Swietenstraat: Rode gecastreerde kater. Al wat op leeftijd, ma-

ger. Heeft kokertje om. 
- Einthovenhof: Jong slank grijs poesje met schrompeloor. Heel aan-

hankelijk. 
- Rechtsbuitenstraat: Rode kater. Cypers met witte buik, bef, poten en 

bek.
- Snoekbaarsstraat: Zwarte kat.
- Middenweg: Grote zwart-grijs cyperse poes.
- Rietgorsstraat: Sierkip. Donkerbruin met lichtbruine veertjes. 

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve gecastreerde zwart-witte kat van 7 jaar oud. Wil graag naar 

buiten kunnen.

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 Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen 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

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

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

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

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

KERKDIENSTEN

Familiekerkdienst: Afscheid 
nemen in Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Zondag 26 mei is er 
een bijzondere familie-kerkdienst 
in de Doopsgezinde Gemeen-
te naar aanleiding van de presen-
tatie van de jeugdboekenbrochu-
re ‘Afscheid’. Het is het derde boek-
je met tips voor leesboeken met ver-
halen, waarvan je kunt genieten en 
tegelijkertijd iets uit kunt meene-
men, je laten inspireren en het le-
ven kunt ontdekken. De boeken 
zijn geschikt voor 4 tot 12+ jarigen. 
Naast de boekentips geeft het ge-
spreksonderwerpen of dingen om 
samen te doen. Het thema ‘afscheid’ 
wordt breed geïnterpreteerd: rond-
om dood, verhuizen, groep 8, vrien-
den en levensfasen. Aan het ein-
de van het zondagsschoolseizoen is 
gekozen om het te laten gaan over 

het afscheid nemen van je huis bij 
een verhuizing. Herinneringen daar-
aan bewaren en wat het met je doet 
om een nieuwe start te maken. In de 
familiedienst is veel ruimte voor kin-
deren en het delen van ervaringen. 
Aan bezoekers wordt gevraagd een 
voorwerp mee te nemen dat herin-
nert aan een vroegere woonplek, 
dan wel iets wat een herinnering 
zal zijn bij een eventuele verhui-
zing. Gezinnen en geïnteresseerden 
worden uitgenodigd om zondag de-
ze dienst mee te komen vieren in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55 van 10.00 tot 11.00 uur.

Meer-ontmoeting in Irene
Aalsmeer - Aanstaande zondag is er 
weer de Meer-ontmoeting. Deze ont-
moeting is voor blond en grijs, zoe-
kenden en betweters, alleenstaand 
of gezin, gelovigen en ongelovigen, 
kortom iedereen! Niet eng, niet span-
nend, maar wel vrijblijvend en gezel-
lig met elkaar eten, elkaar spreken en 
onder muzikale begeleiding een aan-
tal christelijke liederen zingen. Kort-
om, een gewone ontmoetingsplaats 
en het kost niets. Dus, aanstaan-
de zondag 26 mei staan de deuren 

van wijkgebouw Irene in de Kanaal-
straat vanaf 16.30 uur weer wagen-
wijd open voor jong en oud, waarna 
de groep om 17.00 uur wil gaan eten. 
Om 19.00 uur gaat iedereen weer 
thuis zijn. Vooraf aanmelden is niet 
nodig en een gast meenemen mag 
ook altijd, evenals deze uitnodiging 
doorgeven aan vrienden en kennis-
sen. Informatie te verkrijgen bij Hes-
ter Harting, Kathelijne Spaargaren 
of Robert Heil via 0297-343551 of  
meeraalsmeer@gmail.com.

Geslaagde OVAK 
voorjaarstocht!

Aalsmeer - De OVAK heeft op don-
derdag 16 juni met twee bussen en 
109 deelnemers een bezoek ge-
bracht aan het Brabantse land. He-
laas werkte het weer niet mee. Am-
per onderweg begon het te gieten 
en dat bleef de hele dag zo. 
Via een prachtige route bracht de 
bus het gezelschap naar het plaats-
je Hornaar, voor een koffiestop. 
Daarna ging de reis naar Tilburg 
voor een middag Brabantse gezel-
ligheid. In een restaurant werd ge-
noten van een heerlijk bourgon-
disch diner, omlijst met een gewel-
dig stuk live muziek. Tegen vier uur 
was het feest voorbij en was het tijd 
voor vertrek naar Aalsmeer. 

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Zaterdag 25 mei zul-
len de leden van Drumfanfare Me-
lomanie en HBV Target weer het 
oud papier ophalen in Rijsenhout. 
Ondanks de wegwerkzaamheden in 
het dorp zullen de chauffeurs met 
hun vrachtauto hun uiterste best 
doen om overal te komen. De lopers 
hopen natuurlijk weer op uw aller 
medewerking door het papier in til-
bare dozen aan de rand van de weg 
te plaatsen, daar waar de oud pa-
pier wagens komen kunnen.

Ontmoeting Oost
Aalsmeer - Op woensdag 29 mei 
van 9.30 tot 11.30 uur is er de gele-
genheid om elkaar te ontmoeten on-
der het genot van een kopje koffie 
of thee bij de Oost-Inn in de Mikado 
in de Catharina Amalialaan 66. Ie-
dereen is welkom. Voor inlichtingen: 
0297-325636, 0297-345413 of kijk op 
de website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Koffieochtend 
voor vrouwen

Aalsmeer - Dinsdag 28 mei is weer 
een koffieochtend voor vrouwen in 
gebouw Irene aan de Kanaalstraat. 
De ochtend start om 10.00 uur, 
maar vanaf half 10 staan de koffie 
en thee klaar. Spreekster is Anita 
Terlouw-Brand, van beroep relatie-
therapeute. 
Gebeurtenissen kunnen een be-
hoorlijke invloed hebben op het le-
ven. Menigeen worstelt met gren-
zen, zelfvertrouwen, depressie of 
een te hoog gelegde lat. Anita is al-
tijd op zoek naar relaties, verbindin-
gen en oplossingen. Iedere belang-
stellende is welkom!

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag dienst 
om 16u. met pastor Jacob Spaans. 
Orgel: Michaeal van de Bergh.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in De Reede, 
Schouwstraat, Rijsenhout. Zondag 
10u. dienst met ds. Vrijhof.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zondag 
dienst om 10u. met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. woord-communieviering 
met A. Blonk mmv de Kudelkwetters. 

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Op 27 mei om 
20u. met drs. Gordon van Veelen. 

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden op dinsdag 
in gebouw Seringenhorst, Parklaan 
26a. Aanvang: 20u.

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Martijn Abraham-
se. Tevens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met Paulus Hinoke.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. gezins-
dienst met ds. L. Geijlvoet. Collecte 
voorJeugdwerk. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. Zon-
dag 10u. viering met ds. E.J. Wes-
terman. Organist: Th. Griekspoor. 
Om 10u. ook dienst in zorgcentrum 
Aelsmeer met dhr. Kramer.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst prof. B.J.G. 
Reitsma uit Ermelo. Organist M. 
Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels 
met spreker André Wolthuis. Aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag 10u. dienst 
met ds. J.W. Ploeg en 18.30u. dienst 
met ds. R. Roest uit Vleuten.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrij-
dag 10u. in zorgcentrum Aelsmeer 
euch.viering met L. Seeboldt. Zater-
dag 17u. in Kloosterhof euch.viering 
met L. Seeboldt. Zondag 10.30u. in 
Karmelkerk eucharistieviering met 
L. Seeboldt. Om 14u. Poolse dienst 
met Christoff.

Zondag 
26 mei

Navigate: Muziek, dans en 
drama door ArtsFactory
Aalsmeerderburg – Zaterdag 25 
mei zal de dansgroep ArtsFactory het 
indrukwekkende theaterstuk Naviga-
te laten zien. Dit betekent een avond 
vol dans, muziek en drama. De voor-
stelling begint om 19.30 uur in het 
gebouw van de Levend Evangelie 
Gemeente aan de Kruisweg 55. Arts-
Factory is een dansgroep die bestaat 
uit jonge dansers. Vorig jaar toonden 
zij voor het eerst het theaterstuk Na-
vigate. Wegens het grote succes zal 
dit aangrijpende stuk nog een keer 
te zien zijn. Via muziek, dans en dra-

ma maken de dansers een zoektocht 
door het leven. Hierbij schuwen ze de 
realiteit niet. Een jonge vrouw gaat 
op zoek naar de zin van het leven. Ze 
wordt afgewezen, ervaart pijn, denkt 
minderwaardig over zichzelf en zoekt 
naar houvast, die ze uiteindelijk ook 
vindt. De dansen zijn eigentijds, de 
muziek herkenbaar. Soms zijn de 
beelden confronterend. Iedere keer 
is de vraag: welke keuzes wil je ma-
ken in het leven? Mis deze bijzondere 
avond niet! Iedereen is van harte wel-
kom. Meer info: www.leg.nl. 

Aalsmeer - Op zaterdag 25 mei 
vindt weer de kledinginzamelings-
actie van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. Inwoners 
kunnen deze dag gebruikte kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in ge-
sloten plastic zakken afgeven bij de 
Open Hof Kerk in de Ophelialaan 247 
tussen 9.00 en 12.00 uur en aan de 
Werf in Rijsenhout tussen 9.00 en 
11.00 uur. De opbrengst van de in-
gezamelde kleding gaat naar de pro-
jecten van Cordaid Mensen in Nood.
Projecten kunnen bekeken worden 
op www.samskledingactie.nl of bel 
naar 073-6871060.

Sam’s kleding

Van 27 mei tot en met 1 juni
Anjercollectie O.V.G. voor 
cultuur- en natuurbehoud
Aalsmeer - Als coördinator van het 
Cultuurfonds is de stichting O.V.G. 
druk bezig geweest met de voorbe-
reiding van de Anjer-collecte, die 
landelijk in de week van 27 mei tot 
en met 1 juni wordt gelopen. Ook dit 
jaar zullen veel zang-, muziek- en 
ouderenverenigingen er met de rode 
bussen op uit trekken in Aalsmeer en 
Kudelstaart onder het motto `Geef 
cultuur de kans!` Met veel enthou-
siasme zetten de collectanten zich 
in de eerste plaats in voor hun ei-
gen club en zij hopen en vertrouwen, 
dat zij, net als in andere jaren, niet 
tevergeefs zullen aanbellen! In de-
ze tijd, waarin de overheid vrijwel al-
le subsidies heeft teruggeschroefd, 
moet gewaakt worden voo cultuur-
behoud. Van de door de collectanten 
opgehaalde opbrengst, mag O.V.G. 
1/3 deel aan hun eigen vereniging 
overmaken als dank en waardering 
voor de inzet. Dit bedrag mag de ver-
eniging naar eigen inzicht beste-
den, al moet het wel ingezet worden 
voor culturele doeleinden. Het res-
tant, dus 2/3 van de totaalopbrengst, 
wordt toegevoegd aan het activitei-
ten-budget van de  provinciale af-
deling van het Cultuurfonds, waar-
onder de deelnemende vereniging 
valt. De volledige opbrengst komt 

dus ten goede aan culturele initiatie-
ven binnen de regio waar het geld is 
is ingezameld, bijvoorbeeld voor in-
strumenten en uniformen voor mu-
ziekverenigingen, een jubileumcon-
cert voor een zangvereniging, mu-
ziekstandaards voor een accorde-
onvereniging, etc. Schroom dus niet 
bij een bijzonder concert of doel een 
aanvraag om een bijdrage  in te die-
nen, vergezeld van een gespecifi-
ceerde begroting. Voor deze regio 
dient dit verzoek gericht te worden 
aan het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Noord-Holland, Postbus 123, 2000 
MD Haarlem. Jaarlijks kunnen lan-
delijk ruim 3500 projecten en aan-
vragen vanuit het Cultuurfonds wor-
den ondersteund en gehonoreerd! 
Doordat dit vrijwel allemaal door vrij-
willigers wordt gerund en heel trans-
parant is opgezet, blijft er nauwelijks 
iets aan de strijkstok hangen. Het to-
taal wordt volledig besteed aan cul-
tuur- en natuurbehoud. Mocht u 
niet thuis zijn, dan kunt u uw bij-
drage ook rechtstreeks overmaken 
op rekening 1063.95.696 van de stg. 
O.V.G. te Aalsmeer, die  zorgt, dat het 
bedrag bij de plaats van bestemming 
komt. Het zou overigens fijn zijn als 
u uw gift bij de hand houdt. Dit be-
spaart de collectant veel tijd. 

Voor iedereen wat te beleven
Koopzondag en braderie 
in de Ophelialaan
Aalsmeer - Zondag 26 mei is er 
een braderie en zijn de meeste win-
kels open in de Ophelialaan. Van 
12.00 tot 17.00 uur is het wel heel 
gezellig winkelen. Bijna alle winkels 
zijn geopend deze zondag. Maar er 
is ook een braderie in de straat. Met 
een springkussen voor de kinderen. 
In het midden van de braderie is 
een terras waar gezellig wat gege-
ten of gedronken kan worden. Er is 
ook een kraampje van de Lions club 
Haarlemmermeer in samenwerking 

met de voedselbank. Het geld dat 
dit kraampje ophaalt gaat naar het 
goede doel En dat doel is om voor 
kansarme kinderen een leuk ca-
deau voor hun verjaardag te kopen. 
De kinderen waarvan de ouders bij 
de voedselbank staan ingeschreven 
hebben vaak geen geld om een ca-
deau voor hun kinderen te kopen. 
De Lions Club Haarlemmermeer wil 
hier verandering in brengen. Er is 
zondag voor iedereen wat te bele-
ven in de Ophelialaan!       

Kasrozen volop in bloei
Veiling Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 25 mei wordt 
er weer  geveild op de Historische 
Tuin. Het is immers de laatste za-
terdag van de maand. Veilingmees-
ter Luus Hooyman zal samen met de 
opsteker Gerard van der Velde weer 
een heel scala van bloemen en plan-
ten aan de man/vrouw proberen te 
brengen. Een bezoek aan de Tuin is 
zeker de moeite waard op het mo-
ment, want de kasrozen bloeien vol-
op. In de kas staan de bekende rozen 
Ophelia, Baccara en Ilona, maar ook 
onbekendere soorten als Pharisaer 
en Angele Pernet. In de tentoonstel-
lingskas zijn oude catalogi en pren-
ten van in Aalsmeer geteelde planten 
te zien. Vooral de platen van kweke-
rij Baardse en Man laten goed zien 
hoe het oude sortiment begonia’s 
en cyclamen er uit zag. Deze ten-
toonstelling is zeker een sentimen-
teel gebeuren, want bijna alle bedrij-
ven waarvan het materiaal in de vitri-
nes ligt, bestaan niet meer. De Tuin 

gaat om 13.30 uur open en de vei-
lingklok uit veiling Bloemenlust gaat 
om 15.00 uur draaien. Voor de kin-
deren is er een gratis speurtocht be-
schikbaar. De entree is via de brug 
op het Praamplein. Voor info: www.
historischetuinaalsmeer.nl  of bel 
0297-322562. De Tuin is geopend 
van dinsdag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 16.30 uur en zaterdag en 
zondag van 13.30 tot 16.30 uur. 



Muziek/theater/film
Vrijdag 24 mei:
* Concert Abba-gold in Crown The-
ater Aalsmeer, Van Cleeffkade, 20u.
* Partynight met dj in café de Praam, 
Zijdstraat v/a 22u.
* Metal-avond met optredens drie 
bands in N201, Zwarteweg, 20.30u.
Zaterdag 25 mei:
* Theater ‘Navigate’ door dansgroep 
Arts Factory in LEG, Kruisweg 55. 
Aanvang: 19.30u.
* Gastdj vanaf 16u in café de Praam, 
Zijdstraat. Vanaf 22u. Dance par-
ty met optreden zanger Glenn Palm.
* Shaggy Dogs in The Shagg, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer, 21.30u.
* Njoy voor jongeren 14 tot 18jr. in 
N201, Zwarteweg v/a 21.30u.
* Jazzconcert trompettiste Ellister 
van der Molen in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 21.30u.
* Favo-film Janna van Zon in De Ou-
de Veiling, Marktstraat v/a 20.30u.
Zondag 26 mei:
* Plug and Play met optreden Elas-
tiek in The Beach, Oosteinderweg 
247a vanaf 14u.

Exposities
23 t/m 25 mei:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Nieuwe exposi-
tie Christophe Boutin en Cy Twom-
bly. Tot en met 15 juni
25 en 26 mei:
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerbrug. Zaterdag en zondag 
11 tot 16u. radiozendweekend.
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. Zaterdag 15u. veiling.
* Expositie Mark van Kuppevelt en 
Anneke Harting in loods 123, Ui-
terweg 123-127. Open zaterdag en 
zondag 12-17u. 
Tot en met 23 juni:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raad-

huis 1937-1962’ in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. Op kinder-
kunstzolder tekeningen leerlingen 
bassischolen.

Diversen.
Vrijdag 24 mei:
* Laatste dartavond dit seizoen bij 
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. 
Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 25 mei:
* Sportpassie Aalsmeer. Open huis 
bij diverse sportverenigingen. Totaal 
12 locaties.
* Brandvaardigheidstoesten diverse 
korpsen in en nabij fort Kudelstaart.
Zondag 26 mei:
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan 2 van 10 tot 13.30u.
Dinsdag 28 mei:
* Open huis Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan 86 v/a 10.
* Koffieochtend voor vrouwen in Ire-
ne, Kanaalstraat v/a 10u.
* Dartavond in Het Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 20u.
Woensdag 29 mei:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 30 mei:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Lezing schaker Hans Böhm bij 
Schaakclub in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
2 t/m 9 juni:
* Feestweek Rijsenhout met muziek, 
sport, etc. in en rond feesttent aan 
Konnetlaantje.
3 t/m 6 juni:
* Avondvierdaagse Aalsmeer. Start 
vanaf 18u. bij AVA, Sportlaan.

Vergaderingen
Maandag 27 mei:
* Wijkoverleg Oost met bezoek wet-
houder Van der Hoeven in De Mika-
do, Cath. Amalialaan v/a 20u.
Woensdag 29 mei:
* Algemene ledevergadering VVD 
in Dorpshuis van Kudelstaart Aan-
vang: 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

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

Speciale plek met
kindergitaren

(3/4 +1/2)

AANBIEDING

DÉ VIOOLSPECIALIST

KOOPJE:

Speciale plek met
NIEUW:

(3/4 +1/2)
AANBIEDING:

Luxe altsaxofoontas
‘Boston’

€ 55,00

Viool  ‘Scarlatti’
set met koff er en stok

              vanaf  € 86,00

Mondharmonicaset
compleet met lesboeken

                       € 34,95

Binnenkorp ‘Epic’ en ‘Star Trek’
‘Fast & Furious 6’ vanaf 
vandaag in Crown Cinema
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
23 mei, gaat de actiefilm ‘Fast & Fu-
rious 6’ in première in Crown Cine-
ma in het studiocomplex aan de Van 
Cleeffkade. Alle bekende gezich-
ten uit de Fast & Furious franchi-
se, ondermeer Vin Diesel, Paul Wal-
ker, Dwayne Johnson en Michel-
le Rodriguez, keren terug voor Fast 
& Furious 6. De film start om 21.00 
uur, duurt negentig minuten en tic-
kets kosten 8,50 euro per stuk. Het 
licht in Crown Cinema gaat ook uit 
voor de romantische plattelandsko-
medie ‘Leven Boerenliefde’ met on-
der andere Tatum Dagelet en Ge-
rard Joling en de spannende actie-
film ‘Olympus Has Fallen’. Voor de 
tweede week is in de bioscoop in 
Aalsmeer de familiefilm ‘Prinses Lil-
lifee en de kleine eenhoorn’ te zien 
en de 3D-bril kan nog op voor de 
animatiefilm ‘De Croods’. Verwacht 
vanaf woensdag 29 mei in Crown 
Cinema: ‘Epic’. Deze familiefilm gaat 
over de aanhoudende strijd tussen 
goed en kwaad in het bos. Het Bla-

dervolk wil hun verborgen wereld 
beschermen tegen de vernietigende 
Boggans. Als de tiener MK op ma-
gische wijze naar deze samenleving 
wordt getransporteerd zal ze moe-
ten samenwerken met een bont ge-
zelschap om hun wereld te redden 
en die van de mensheid. En op 6 ju-
ni verschijnt de nieuwe bloedstol-
lende actie-thriller van regisseur 
J. J. Abrams: ‘Star Trek Into Dark-
ness‘. De bemanning van de Enter-
prise wordt teruggeroepen naar de 
Aarde, waar blijkt dat de Starfleet 
en alles waar die voor staat, is ver-
nietigd door een onstuitbare bedrei-
ging vanuit hun eigen organisatie. 
In een wereld die in crisis verkeert 
en meer weg heeft van een oorlogs-
gebied leidt Captain Kirk de klop-
jacht op de levensgevaarlijke dader, 
met wie hij nog een persoonlijke re-
kening te vereffenen heeft. Kaarten 
reserveren kan via info@crowncine-
ma.nl of bel 0297-753700. Meer in-
formatie over het filmaanbod: www.
crowncinema.nl. 

Tentoonstelling over liefde
Russische kunstwerken 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Tranentrekkend roman-
tisch, dat zijn de portretten van Ro-
meo en Julia in de tentoonstelling 
over de liefde in het Oude Raadhuis. 
Zeker als je het aloude verhaal van 
William Shakespeare erachter kent. 
Julia Bechova uit Sint Petersburg 
schilderde de twee en hun onmoge-
lijke liefde op een zeer realistische 
manier. Hij de hand op zijn hart, zij 
de melancholieke blik in haar ogen. 
De schilderijen zijn het onderwerp 
van gesprek tijdens de kunstkijkles-
sen waarin KCA leerlingen van ba-
sisscholen laat kennis maken met 

professionele kunstuitingen. Kinde-
ren praten en leren over de symbo-
liek van vlinders en bloemen in de 
achtergrond. Daarnaast ontdekken 
zij hoe de kunstenaars met uiterste 
precisie  hebben geschilderd en wat 
daar allemaal bij komt kijken. Naast 
tien schilderijen uit Rusland zijn er 
vele werken van Nederlandse kun-
stenaars over de liefde te zien. Tot 
en met 23 juni kan een kijkje geno-
men worden in het Oude Raadhuis 
in de Dorpsstraat 9, iedere donder-
dag tot en met zondag tussen 14.00 
en 17.00 uur.

KCA presenteert jazz-concert
‘Ellister4’ live in Bacchus
Aalsmeer - KCA presenteert za-
terdag 25 mei een jazzconcert met 
‘Ellister4’ in cultureel café Bacchus. 
Ellister van der Molen kan gezien 
worden als één van de beste jazz-
trompettisten van Nederland (en 
Europa). Ze is een veel gevraagd 
freelance musicus, mede omdat ze 
zo veel muziekstijlen beheerst. El-
lister speelt al sinds haar negende 
jaar trompet. Mei 2000 is zij afgestu-
deerd aan het Koninklijk Conserva-
torium te Den Haag. Zij is momen-
teel op tournee met de Amerikaan-
se pianist Jeremy Manasia voor een 
reeks concerten met haar band ‘El-
lister4’. Het project draagt de naam 
‘Smalls NYC’ naar het gelijknamige 
jazzcafé in New York waar het idee 
voor de tour geboren is. De band 
bestaat verder uit bassist Jos Mach-
tel en drummer Thorsten Grau.

Jeremy Manasia kwam in 1993 op 
aanraden van pianolegende Barry 
Harris naar Den Haag om daar aan 
het conservatorium lessen te volgen 
bij Frans Elsen. In een paar jaar had 
hij hier in Nederland niet alleen zijn 
stijl verder ontwikkeld, hij had ook 
zijn eerste cd opgenomen (met ‘Five 
Up High’) en speelde onder ande-
re met Benjamin Herman en Jas-
per Blom. Dit jaar nam hij met zijn 
trio zijn derde cd als bandleider op: 
‘Green Dream’. Het kwartet speelt 
voornamelijk eigen werk. Eigen-
wijs, maar toch passend binnen de 
‘Haagse school’. Het KCA jazzcon-
cert in cultureel café Bacchus in de 
Gerberastraat begint zaterdagavond 
om half tien. Toegang: uw gift. In-
lichtingen Pierre Tuning, tel. 0297-
360355 en Reinoud Staps, tel. 0297-
325304.

Zaterdagavond in De Oude Veiling
Favo-film Janna van Zon
Aalsmeer - Zaterdagavond 25 mei 
staat de favoriete film van Janna van 
Zon op het programma van De Ou-
de Veiling. De keuzefilm van Janna 
speelt in de laatste dagen van de 
vrede voor de Tweede Wereldoorlog, 
op een idyllische landhuis. Alles is 
zonneschijn en vreugde, hoewel er 
bepaalde voortekenen van naderen-
de problemen te zien zijn, bijvoor-
beeld de mysterieuze vuurballen 
die een streep over de hemel trek-
ken als hemelse tekenen in een to-
neelstuk van Shakespeare. De mu-
ziek waarmee de film begint is in-
drukwekkend. Net als de natuurlij-
ke schoonheid van de mensen en 
de prachtige natuur, de boottocht 
over het water, het zijn scènes die je 
meenemen. De film kan worden ge-
lezen als een parabel over de nade-
rende verandering richting de oor-
log die begint, of over het verraad 

van vriendschap, of over de gevaren 
van zelfgenoegzaamheid. Een ab-
soute aanrader! Zaterdagavond 25 
mei in De Oude Veiling, Marktstraat. 
Aanvang 20.30 uur, entree: uw gift

1e Ladies Night 
Aalsmeer - The Beach organiseert 
voor één keer op de vierde zaterdag 
van de maand een feestavond en 
aanstaande zaterdag 25 mei is het 
Ladies Night! De dames zijn in het 
voordeel deze avond. Alle verzoek-
nummers die zij aanvragen krijgen 
voorrang op die van de heren. Want 
ja, ook de heren zijn van harte wel-
kom deze avond! De DJ is eveneens 
vrouwelijk! Female DJ Lady Lianda 
draait vanaf 21.00 uur en zij hoopt 
op een volle dansvloer. Meer info op 
www.beach.nl.

Live drie hardcore en metal bands
Zwaargewichten in N201
Aalsmeer -  Cultureel jongeren-
centrum N201 heeft op vrijdag 24 
mei een harde metalavond op het 
programma staan. Voor deze avond 
heeft N201 een paar zwaargewich-
ten uit de Nederlandse hard- en 
metalcore scene aangetrokken. To 
Heaven Earth Is Hell, 18 Miles aan-
gevuld met de Hoofddorpse band 
Seven Steps Of Denial zullen N201 
op haar grondvesten doen schud-
den. Met hard werken bereik je veel. 
Dat hebben de mannen van To Hea-
ven Earth Is Hell bewezen. Na voor-
programma’s voor onder andere 
Suicide Silence, The Charm The Fu-
ry, My City Burning, So Called Celes-
te en As Enemies Arise, is het aan 
hen de eer om Mayday af te sluiten. 
What’s in a name? In het geval van 

18 Miles de afstand die de band-
leden van elkaar af woonden. De-
ze band staat garant voor een ste-
vig potje hard- en metalcore. Aan de 
heren van Seven Steps of Denial uit 
Hoofddorp de taak om het publiek 
op te warmen, wat voor deze band 
geen probleem moet zijn. Beïnvloed 
door bands als Dream Theater, Slay-
er, Death en Iced Earth, weten ze 
technische riffs te vermengen met 
sterke melodieën die je niet meer 
loslaten. Kaarten voor Mayday zijn 
op vrijdag 24 mei vanaf 20.30 uur te 
koop aan de deur en kosten 5 euro 
per stuk. Wie voor 21.30 uur binnen 
komt, krijgt de eerste 3 consumptie-
muntjes cadeau. De N201 is te vin-
den aan de Zwarteweg 90. Meer in-
fo op www.n201.nl 

Glenn Palm op afterparty 
rond Toppers in de Praam
Aalsmeer - De laatste bingo voor 
dit seizoen heeft afgelopen donder-
dag 16 mei in de Praam plaatsge-
vonden. Dit keer konden de gasten 
allerlei cadeaubonnen winnen. DJ 
Marco verzorgde vrijdagavond een 
spetterende avond tijdens de druk 
bezochPraam’s Partynight. DJ Jo-
chem van Leeuwen heeft zaterdag 
veel energie gestoken in de Red 
Bull Energy Party en het gezellige 
Pinksterweekend is swingend afge-
sloten met een White Party met DJ 
Nista & Friends . Aanstaande vrij-
dag 24 mei presenteert het café in 
de Zijdstraat opnieuw een waanzin-
nige Praam’s Partynight met ditmaal 
DJ Henkie achter het discomeubel. 
De aanvang is 22.00 uur en de toe-
gang is gratis. Zorg wel voor een 
geldige ID-kaart. Zaterdagmiddag 
start om16.30 uur weer de Estafet-
tedisco met ditmaal gastDJ Marco 
Jongkind. Zaterdag 25 mei is de dag 
van  de Top(pers) in Concert 2013. 
Zowel voor de middag als de avond 
geldt dat als je je entreekaartje voor 
het concert kan tonen aan de bar, 
je een gratis consumptie naar keu-
ze ontvangt. DJ Martijn zorgt zater-

dagavond met zijn platen voor leu-
ke en swingende muziek. Ook wordt 
in de Praam een afterparty georga-
niseerd met een gastoptreden van 
Glenn Palm. De aanvang is rond 
23.00 uur en de toegang is ook de-
ze avond gratis. Glenn Palm staat 
bekend om zijn geweldige zangta-
lent. Op de afgelopen Koninginne-
dag heeft hij zich nog van zijn bes-
te muzikale kant laten zien! Uiter-
aard wacht Glenn met zijn optre-
den totdat iedereen vanuit het con-
cert weer in Aalsmeer kan zijn! Kom 
wel direct door, want vol is vol en de 
deur sluit echt om 2.00 uur!

Tafelvoetbaltoernooi
Er kan nog ingeschreven worden 
voor het Jupiler tafelvoetbaltoer-
nooi! Schrijf je nu in via info@dans-
cafedepraam.nl en laat weten welk 
teams (2 personen) toegevoegd 
kan worden. Het toernooi wordt ge-
speeld op de donderdagen 6, 13 en 
20 juni. Inschrijven kan tot 29 mei.
Uiteraard zijn er diverse prijzen te 
winnen, met als hoofdprijs het tota-
le inschrijfgeld van alle deelnemers, 
minimaal 100 euro.

Shaggy Dogs in The Shack
Oude Meer - Wie had gedacht dat 
vier Franzosen zo’n knetterend soul, 
rock en blues  fiesta konden bou-
wen? The Shack in ieder geval niet, 
totdat ze in 2011 de eerste keer het 
podium betraden. The Shaggy Dogs 
zijn terug van weggeweest en The 
Shack is supertrots dat ze zater-
dag 25 mei wederom op hun po-
dium staan in Oude Meer! De mu-
ziek van The Shaggy Dogs wordt 
vaak vergeleken met die van Dr. 
Feelgood. Het is een geflipte bende, 
niet vies van een beetje Bo Diddley 
op tempo. De band klinkt alsof Lee 
Brilleaux heropgestaan is en er met 
Dr. Feelgood weer als vanouds te-
gen aangaat. Shaggy Dogs zijn live 
een ware belevenis, een licht ont-
vlambare band, die onstuimig door 
de avond heen raast. Een fantasti-
sche show met een hoge energie le-
vel, die maar weinig bands evena-
ren. The Shaggy Dogs zijn, hoe kan 
het ook anders, bééstachtig goed! 
Ga dit zien! The Shack is zaterdag 
25 mei open vanaf 19.00 uur en The 

Shaggy Dogs beginnen rond 21.30 
uur. Entree 7,50 euro. The Shack is 
ook geopend op vrijdagavond 24 en 
zondag 26 mei vanaf 15.00 uur. In-
formatie over het programma, ope-
ningstijden, etc.: www.the-shack.in-
fo. Adres is Schipholdijk 253b.

Ook music quiz in The Beach
Plug & Play met ‘Elastiek’
Aalsmeer - Zondag 26 mei wordt 
het podium in de bar van The Beach 
weer vrij gemaakt voor Plug & Play. 
Dit keer met een speciaal optre-
den van de band Elastiek. Elastiek 
speelt overwegend country-blues 
en liedjes van bekende songwriters. 
De band bestaat uit Hugo van Riet, 
Rob Ruiter, Dick Kuin, Kors Does-
wijk, Piet van Leeuwen, Joseph Kus-
ters en Esteé Makampo. Naast Elas-
tiek is er ruimte voor Aalsmeers ta-
lent tijdens de jam sessie onder lei-
ding van Rob Taekema en zal Lian-
da van der Schilden een akoestisch 

optreden verzorgen. De Plug & Play 
wordt verder omlijst met de live mu-
sic quiz met Rob Taekema. In ver-
schillende muzikale categorieën 
worden vragen gesteld en uniek: De 
muziekfragmenten worden live ge-
speeld! De quiz start om 14.00 uur 
en wordt gevolgd door Plug & Play 
met onder meer het optreden van 
Elastiek! De entree is gratis en wil 
je zelf een keer deelnemen aan aan 
Plug & Play? Stuur dan een mailtje 
naar info@beach.nl en verzeker je-
zelf van een plekje in het program-
ma. Adres: Oosteinderweg 247a.

Njoy in N201
Aalsmeer - De vaste feestavond 
Njoy voor jongeren vanaf 14 jaar is 
de afgelopen twee weken onderbro-
ken vanwege ander programma in 
de N201, maar aanstaande zaterdag 
25 mei kunnen de voetjes weer van 
de vloer! Verwacht veel gezelligheid, 
leuke mensen en de beste feesthits 
van dit moment, zodat je even de 
sleur van school van je af kunt zet-

ten, uit je dak kunt op jouw favoriete 
muziek en bovendien leuke nieuwe 
mensen kunt ontmoeten. Het feest 
begint om 21.30 uur en duurt tot 
3.00 uur. Na 1.30 uur worden geen 
bezoekers meer binnen gelaten. De 
minimumleeftijd is 14 en legitimatie 
is verplicht. De entree is 2 euro. Er 
zijn diverse promotors die kaartjes 
verspreiden op scholen waarmee je 
gratis binnen kunt komen. Er wordt 
alleen alcohol geschonken vanaf 16 
jaar. Meer info op www.n201.nl.

Weer expositie 
in Loods 123
Aalsmeer - De eerste dubbelexpo-
sitie in Loods 123 is goed bezocht 
tijdens het afgelopen Pinksterweek-
einde. Ondanks het minder uitno-
digende weer konden Anneke en 
Mark ruim 150 mensen verwelko-
men. Anders dan tijdens de Kunst 
route, waarbij de contacten tus-
sen kunstenaar en bezoekers vaak 
kort moeten zijn, was er ruim tijd 

om de belangstellenden uitleg te 
geven over de werkwijze van bei-
de exposanten. Zowel Mark als An-
neke mochten naar aanleiding van 
de door hun getoonde stukken eni-
ge vervolgopdrachten noteren. Aan-
staande zaterdag 25 en zondag 
26 mei is Loods 123 opnieuw tus-
sen 12.00 en 17.00 uur geopend. 
Van harte nodigen Mark en Anne-
ke u uit voor een bezoek. Zij nemen 
ook dan weer ruim de tijd om u over 
hun passie en hun werk te vertellen. 
Adres: Uiterweg 123-127.

 
23 mei 2013  •  Nieuwe Meerbode    03

Bijna feestweek Rijsenhout!
Rijsenhout - Nog twee weekjes en 
dan staat Rijsenhout weer een week 
op zijn kop! Achter de schermen 
wordt hard gewerkt aan de laatste 
puntjes op de ‘i’ voor Feestweek Rij-
senhout 2013. Er wacht een mooi 
programma met voor ieder wat wils. 
De eerste zondag 2 juni een dienst 
in de tent aan het Konnetlaantje. 
Daarna vindt alweer de 17e mo-
tortoerrit plaats, en is er in de tent 
een heuze ladiesmiddag vanaf 13.00 
uur. Op maandag voor het eerst een 
pubquiz in de tent in samenwerking 
met de Anna’s Hoeve. Tegelerijker-
tijd is er in de Reede het klaverjas-
toernooi.  Dinsdagmiddag 4 juni is 
er de jaarlijkse seniorenmiddag, en 
s’ avonds is de tweede editite van 
Rijsenhout’s got Talent. Laat je ta-
lenten zien aan de rest van het dorp. 
Woensdagmiddag is er de Rabo-
bank kindermiddag. En ‘s avonds de 

Hollandse avond, dit jaar boordevol 
artiesten: Sasja Brouwers, Dennis 
Wijnhout, Barry van Vliet, Nielson 
en Jan Leliveld. Donderdagmiddag 
6 juni is er de wielerronde en jaar-
markt in het dorp en de dag wordt 
afgesloten met de Daverende Don-
derdagavond met dj Gerard Ekdom 
en een optreden van Gerard Joling.
Vrijdagavond is er de indoor editie 
van We are The Future 2013, met 
diverse dj’s (onder andere Fajah 
Lourens, D-Rashid, Clenn Kaslan-
der, Roel Blankers). Zaterdag 8 ju-
ni is de vijfde edite van het laatste 
rondje, en een voetbal/auto-middag 
rondom de tent en ‘s avonds is er 
een jubileum avond van de jubile-
rende band de Hucksters De feest-
week wordt zondag afgesloten met 
een fanatieke en sportieve familidag 
en zeskamp, met genoeg entertain-
ment voor jong en oud. 







AGENDA

Agenda van de bijeenkomst van het Beraad van Aalsmeer op 
donderdag 6 juni 2013, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.

BERAAD - Raadzaal

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 B-1. Opening van het besluitvormend Beraad 
  door de voorzitter de heer D. van Willegen
  - Vaststelling van de agenda
  - Resume van het beraad en de raad 
    van 16 mei 2013 
20.05 B-2. Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling 
  Gemeentelijke Gezondheids Dienst 
  Behandeling in eerste termijn
20.10  B-3. Transitie bestuursvorm Stichting AURO 
  voor openbaar primair onderwijs 
  Behandeling in eerste termijn 
20.25 B-4.  Vaststelling bestemmingsplan 
  Nieuw Oosteinde 
  Behandeling in eerste termijn
20.55  B-5.  Vaststelling bestemmingsplan Hornmeer
  Behandeling in eerste termijn
21.25  B-6.  Centralisatie voetbalverenigingen in 
  Hornmeer 
  Behandeling in eerste termijn 
21.50  B-7. Vaststellen nota Bovenwijkse 
  Voorzieningen Aalsmeer 2013 
  Behandeling in eerste termijn 
22.10 B-8. Verklaring van geen bezwaar ten behoeve 
  van de aanvraag omgevingsvergunning 
  voor het bouwen van een bedrijfsver-
  zamelgebouw aan de Aalsmeerderweg 239
  Behandeling in eerste termijn 
22.15 B-9.  Welstandsadvisering Aalsmeer
  Behandeling in eerste termijn 
22.20  B-10.  Vaststellen basistarieven huishoudelijke 
  verzorging 
  Behandeling in eerste termijn 
22.35 B-11.  Adviezen vanuit de werkgroep 
  Professionalisering Raad
  Behandeling in eerste termijn 
22.55 B-12.  Vergadering Regioraad 18 juni 2013 
  Behandeling in één termijn
23.05  Rondvraag en sluiting

SCHORSING tot 13 juni 2013 

WET AlGEmENE BEpAlINGEN OmGEvINGSRECHT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 188, het vervangen van een woning;
- Calslager Bancken 13, het vergroten van de woning;
- Clussiusstraat 2, het plaatsen van een container;
- Cyclamenstraat 56, het vergroten van de woning;
- Gaffelstraat 20, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde;
- Oosteinderweg 124, het bouwen van een woning;

vERlEENDE OmGEvINGSvERGuNNINGEN, 
REGulIERE pROCEDuRE

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30-14.00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Jac. P. Thijsselaan 22, het verkleinen van een raam in de 

voorgevel (verzonden 21 mei 2013);

- Linksbuitenstraat 2, het plaatsen van een raam in de zij-
gevel op de 1e verdieping (verzonden 21 mei 2013);

- Linksbuitenstraat 27, het vergroten van de woning (ver-
zonden 22 mei 2013); 

- Oosteinderweg 119, het vergroten van de woning (ver-
zonden 22 mei 2013);

- Nassaustraat tussen 22 en 24, het inrichten van een 
speelplek met basketbalpaal en voetbaldoel (verzonden 
22 mei 2013);

- Saturnusstraat 12, het plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning (verzonden 22 mei 2013);

- Zonnedauwlaan 59, plaatsen van 2 korfbalpalen (verzon-
den 22 mei 2013).

vERGuNNINGSvRIjE AANvRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergunning 
vereist is:
- Van Cleeffkade 15, het melden van nieuwe huurders;
- Van Cleeffkade 15, het melden van brandveilig gebruik.

GEACCEpTEERDE SlOOpmElDING(EN)

- Hoofdweg 76, het slopen van een woning en garage.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

WElSTANDSCOmmISSIE

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie 
ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Ver-
gunningen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een me-
dewerker van de afdeling voor uw vragen over bouwen en 
vergunningen,  tel. 0297-387575. Op de agenda staan de 
binnengekomen aanvragen omgevingsvergunning, activiteit 
bouwen, van de afgelopen 2 weken.

EvENEmENTENvERGuNNING

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Braderie op Ophelialaan op 26 mei van 12.00-17.00 uur
- Powerboat Holland op Westeinderplassen op 9 juni 2013
- Vuur en Licht op het Water op Westeinderplassen/Kudel-

staartseweg op 7 september 2013.
Datum verzending vergunning 23 mei 2013

TER INZAGE BIj DE AFDElING DIENSTvERlENING, 
BAlIE 5

t/m 23-05 Aalsmeerderweg 225, het vergroten van de be-
drijfsruimte door middel van een dakopbouw; 
Albrechtstraat, Boezemdijkpad, Mijnsherenweg, 
het vervangen van 3 bruggen; Dorpsstraat 106, 
het aanleggen van een brug en uitrit; Dorps-
straat 108, het aanleggen van een brug en uit-
rit; Hornweg, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Karperstraat 24, het plaatsen van een 
schoorsteen; Oude Spoordijk 21, het herbouwen 
van een schuur. 

t/m 23-05 Openstellingsvergunning voor de Waterwolftun-
nel in de N201 

t/m 24-05 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Gezondheidscen-
trum Drie Kolommenplein’, Aalsmeer

t/m 04-06 Calveslo 36, het plaatsen van een dakopbouw; 
Hoofdweg 76, het kappen van 3 bomen; Rozen-
hof 5, het wijzigen van de voorgevel.

t/m 06-06 Biemond Tankservice B.V. voor het tankstation, 
gelegen Lakenblekerstraat 9a, bevoorrading van 
LPG mag uitsluitend plaatsvinden op werkdagen 
tussen 19.00-24.00 uur. 

t/m 06-06 Kindermiddag op Raadhuisplein op 30 april 2013 
van 12.30-20..00 uur; Plaatsen springkussen op 
Weteringstraat 27 op 30 april van 15.00-23.00 
uur; Kroningsdag bij Kudelstaartseweg 239 op 30 
april 2013 van 10.00-19.00 uur.

t/m 12-06 Maximastraat 28, ontvangen op 7 maart 2013; 
Nassaustraat tussen 22 en 24, ontvangen op 14 
maart 2013; Catharina-Amalialaan (berm), ont-
vangen op 18 maart 2013; Albrechtstraat 23, 
ontvangen op 20 maart 2013; Viering Korenmo-
len 150 jaar in de Zijdstraat op 21 en 22 juni  

vOOR mEER INFORmATIE: WWW.AAlSmEER.Nl

Officiële mededelingen
23 mei 2013

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

OpENINGSTIjDEN BAlIE BuRGERZAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

DIENSTvERlENING BAlIE BOuWEN & 
vERGuNNINGEN uITGEBREID 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & 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)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

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 infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

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

AFSpRAkEN BuRGEmEESTER EN WETHOuDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

INSpREkEN IN HET BERAAD OvER EEN GEAGENDEERD 
ONDERWERp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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.

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

2013 van 12.00-23.00 uur; Tentoonstelling Aals-
meers bloemencorso op Van Cleeffkade 15 op 22 
september 2013 van 10.00-16.00 uur; Ontheffing 
geluidshinder, Dorpsstraat 111 op 7 juni 2013 
van 20.30-01.00 uur;

t/m 13-06 Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakka-
pel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel; 
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een visstei-
ger; Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaatsen 
van een brug, vlonderpartij, trapconstructie en 
beschoeiing t.b.v. de inrichting van het project 
Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelialaan 
199, het plaatsen van een dakopbouw en een 
dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschuerenplein, 
het aanleggen van kabels en leidingen; Zonne-
dauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelge-
maal.

t/m 13-06 Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakkapel; 
Ecuadorlaan 41, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Mijnsherenweg 43, het aanleggen van 
kabels en leidingen; Rietwijkeroordweg 59kwek, 
Rietwijkeroordweg 64/66, en parkeerterrein Max 
Ghazi food, gebruiken grond als parkeerterrein 
voor festivals; Wilgenlaan 5, het vergroten van 
de woning.

t/m 19-06 Beatrixstraat 6 het plaatsen van een dakkapel 
aan de voorzijde; Legmeerdijk 287, het kappen 
van 11 bomen 

t/m 27-06 Het plaatsen van lichtreclame op het pand aan 
de Zwarteweg 88 te Aalsmeer. 

t/m 01-07  Jac. P. Thijsselaan 22, het verkleinen van een 
raam in de voorgevel; Linksbuitenstraat 2, het 
plaatsen van een raam in de zijgevel op de 1e 
verdieping 

t/m 02-07 Linksbuitenstraat 27, het vergroten van de wo-
ning; Oosteinderweg 119, het vergroten van de 
woning; Nassaustraat tussen 22 en 24, het in-
richten van een speelplek met basketbalpaal en 
voetbaldoel; Saturnusstraat 12, het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning; 
Zonnedauwlaan 59, plaatsen van 2 korfbalpalen 

t/m 03-07 Braderie op Ophelialaan op 26 mei van 12.00–
17.00 uur; Powerboat Holland op Westeinder-
plassen op 9 juni 2013; Vuur en Licht op het Wa-
ter op Westeinderplassen/Kudelstaartseweg op 7 
september 2013.

t/m 05-07 Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de wo-
ning; Distelvlinder 33, het vergroten van de wo-
ning; Maximastraat 28, het vergroten van de wo-
ning; Van Swietenstraat 8, het plaatsen van een 
dakkapel; Zonnedauwlaan 30, het plaatsen van 
een dakkapel.

t/m 05-07 Bandjesavond in Aalsmeer Centrum op 29 ju-
ni 2013 van 20.00-01.00 uur; Het Weekaatje op 
Beethovenlaan 120 van 17 t/m 20 mei 2013; 
Luilaknacht op Zwarteweg 90 op 17 en 18 mei 
2013.

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

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

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

30 Jaar Voetbalkamp RKDES
Kudelstaart - Op donderdag 9 mei, 
Hemelvaartsdag, startte voor de der-
tigste keer het driedaagse Voetbal-
kamp voor kinderen van 6 tot en met 
16 jaar bij RKDES. Dit jaar hadden zich 
230 kinderen opgegeven. Na de ope-
ning werd gestart met een program-
ma dat door de trainers in elkaar is ge-
draaid, gericht op voetbal en handbal. 

Om 12.45 uur gingen alle 20 groepen 
lunchen bij hun kraampje en s mid-
dags gingen de jongste groepen strij-
den voor ‘sterkste pupil’ en de oud-
ste groepen deden een onderling mix-
toernooi. Om 5 uur was het tijd om te 
smullen van de pannenkoeken. Ook 
kregen de kinderen nog een lekker ijs-
je als toetje. Na het avondeten was het 
tijd voor het avondspel. Er waren ver-
schillende activiteiten georganiseerd, 
van Levend Kwartet tot Speurtocht 
door de woonwijk. Ook werden er door 
de oudste kinderen onder begeleiding 
zeilbootjes in elkaar gelast en deze 
mochten ze als herinnering mee naar 
huis nemen. Vrijdag brachten bussen 
de kinderen naar Sec Survival in Alme-
re. Daar werden onder begeleiding di-
verse activiteiten gedaan, zoals diver-
se hindernisbanen, klimwand, jungle-
brug, waterswing, vlot enzovoort. Rond 
half 5 was iedereen weer terug in Ku-
delstaart en gingen alle kinderen naar 
huis. De meeste kwamen in de avond 
weer terug om deel te nemen aan het 
ouder/kind mix toernooi. Zaterdag, de 
derde en laatste dag van Voetbalkamp 
2013, werd er vanwege de regen een 

alternatief programma gedraaid. De 
oudste groepen gingen naar de Proos-
dijhal om daar diverse sportspelletjes 
te doen. De jongste groepen zijn wel 
gestart met sporten op de velden, 
maar toen het toch wel erg hard ging 
regenen hebben ook zij allerlei leuke 
binnen activiteiten gedaan in de kanti-
ne en de kleedkamers. Tussen de mid-
dag werd er door alle kinderen patat 
met een frikandel of een kroket gege-
ten. Na deze overheerlijke lunch wer-
den de voorbereidingen getroffen voor 
de finale van het penaltybokaal! De fi-
nale was erg spannend, de winnaars 
zijn erg blij met hun beker! Hierna gin-
gen de kinderen naar huis om te eten 
en om zich om te kleden voor de play-
backshow. De show startte om 7 uur. 
Alle teams hadden hun best gedaan, 
het zag er super gaaf uit de kinderen 
samen met hun leiders op het podi-
um. Na de show was de prijsuitrei-
king van zowel het playbacken als van 
de rode draad van het Voetbalkamp! 
En voor het eerst in 30 jaar waren er 
bij de oudste groepen, 2 teams over-
all winnaar van de driedaagse. De or-
ganisatie wil langs deze weg iedereen 
die een steentje heeft bijgedragen aan 
dit fantastische weekend, heel harte-
lijk bedanken. 

Wedstrijdzwemmers in Limburg
Geslaagde trainingsweek 
voor zwemmers Oceanus
Aalsmeer - In de meivakantie vond 
de jaarlijkse trainingsweek plaats 
van de wedstrijdzwemmers van 
Oceanus. De trainingsweek is voor 
2 groepen, de oudste leeftijdsgroep 
(12+) vertrok zaterdag 27 april naar 
Wijlre. In het 50-meter zwembad van 
Kerkrade werden in 5 dagen tijd, 7 
trainingen van 2 uur verzorgd door 
Sandra Buffing en Paul Zirkzee. Dit 
is een mooie voorbereiding op wed-
strijden die in mei en juni nog op het 
programma staan. Het was een klei-
ne groep, maar met een grote saam-
horigheid, zwemmen is een individu-
ele sport, maar door er voor elkaar te 
zijn, ben je toch één team. Tussen de 
zwemtrainingen door was er de no-
dige rust, maar ook ruimte voor al-
lerlei spelletjes en uiteraard iedere 
avond het potje voetbal. Bijzonder 
was natuurlijk 30 april, de troons-
wisseling. ’s Morgens werd nog een 
zwemtraining gedaan, gevolgd door 

activiteiten in de gymzaal. Na de 
lunch op weg naar Vijlen voor een 
oud-Hollandse zeskamp met on-
der andere riekhangen, spijkerpoe-
pen, boomstam rollen en kruiwa-
genrace. De dag werd afgesloten 
met een heerlijke barbecue. De laat-
ste ochtend, het venijn zit ‘m in de 
staart, werd nog even een zeer pit-
tige training afgewerkt, vervolgens 
reden de 2 busjes weer terug naar 
Aalsmeer. Op vrijdagochtend 3 mei 
vertrok de tweede groep (onder de 
12 jaar) naar Wijlre. Voor sommige 
was het de eerste keer op kamp en 
zwemmen in een ‘lang’ bad. Naast 
de 5 zwemtrainingen, die verzorgd 
werden door Nanda Bosman en Pe-
ter van der Woning, was er ook tijd 
voor een grottentocht in Maastricht 
en werd er op 4 mei door een groep, 
een bezoek gebracht aan de indruk-
wekkende begraafplaats Margra-
ten. De laatste avond werd weer op-

gevuld als bonte avond, en behal-
ve zwemmen hebben sommige ook 
andere talenten, erg leuk. Maan-
dagochtend nog een laatste trai-
ning en daarna vertrokken de bus-
jes weer naar Aalsmeer. Moe en vol-
daan maar super enthousiast kwam 
iedereen thuis. 

De groepen hebben zeer hard ge-
traind in een optimale sfeer. Ocea-
nus heeft het motto weer waar ge-
maakt: Plezier en Prestatie!
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Museum weer ‘radioactief’ 
Radio-zendweekend bij Crash
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetmuseum ’40-
’45 organiseert in samenwerking met 
leden van de Surplus Radio Socie-
ty (SRS) op zaterdag 25 en zondag 
26 mei een radio-zendweekend. De 
vaste operators van de Airfield Ra-
dio Room, de ruimte waarin CRASH 
vliegtuigradioapparatuur uit de Twee-
de Wereldoorlog tentoonstelt in het 
decor van een origineel Engels vlieg-
veld, krijgen die weekend gezelschap 
van collega radiozendamateurs van-
uit het hele land. Het museum, ge-
vestigd in het Fort bij Aalsmeer, is 
beide dagen geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Tijdens het CRASH ra-

dio-zendweekend wordt geprobeerd 
om met militaire radio’s uit de Twee-
de Wereldoorlog en de periode kort 
daarna, verbinding te maken op de 
korte golf met andere radioamateurs 
in Nederland en andere landen. De 
bezoekers kunnen alles van dichtbij 
meemaken en misschien zelfs mee-
doen. Er zijn ook radiowagens en ra-
diotenten aanwezig die buiten het 
museum worden opgesteld en waar 
de zendamateurs trachten verbindin-
gen tot stand te brengen. Voor meer 
informatie kan contact opgenomen 
worden met het secretariaat: 0297-
530667 of kijk op de website www.
crash40-45.nl. 

Waar was jij? 
Aalsmeer - Wat was ze goed hè? 
Onze Anouk. Het songfestival was 
weer even helemaal terug bij ons volk 
en leefde weer, dankzij het prachtig 
gezongen liedje ‘Birds’. Een verdien-
de negende plaats. In veertien jaar 
niet gebeurd. Maar eigenlijk wil ik het 
daar helemaal niet over hebben. Al-
les waar ik de afgelopen twee weken 
naar gekeken heb of wat ik heb be-
leefd werd namelijk overschaduwd 
door afschuwelijk nieuws. Eerst de 
zoektocht en vervolgens dé perscon-
ferentie dat ze waren gevonden op 
eerste Pinksterdag in een slootje er-
gens in Utrecht. Als oud vuil gedumpt 
door hun bloedeigen vader. De broer-
tjes Ruben en Julian mochten niet ou-
der worden dan slechts zeven en ne-
gen jaar. Dit, omdat hun vader zijn ex-
vrouw het misgunde om nog moeder 
te mogen zijn van hun zoontjes. Zijn 
haat won het van de liefde. Wat ver-
schrikkelijk, onwerkelijk en weerzin-
wekkend. Na de toespraak zat ik een 
poos lang stil. Ik kon alleen maar met 
mijn hoofd schudden. Hoe is het toch 
mogelijk dat de vader dit kon doen al-
vorens hij zichzelf van het leven be-
roofde. Ook nog eens weldoordacht 
naar het schijnt. Hij wilde waarschijn-
lijk dat zij ze nooit en te nimmer zou 
vinden. Dat was zijn doel. Ben je dan 
verrot of niet? Wekelijks kijk ik naar 
het programma van Menno Buch in 
de Bajes. En ik zie daarin dat er jam-
mergenoeg veel te veel verrotte types 
rondlopen in dit land en deze wereld. 
Gewetenloze, zieke geesten. Sommi-

gen verknipt door hun jeugd, ande-
ren door de drugs bevangen, of door 
andere oorzaken. Vaak sluit ik mijn 
ogen ervoor, omdat ik het gewoon 
niet kan bevatten. Daarnaast ben 
ik nog eens heel goed van vertrou-
wen en wil ik blijven geloven in de 
goedheid van mensen. Maar de twij-
fel slaat meer en meer toe. Om niet 
helemaal in een negatieve spiraal te-
recht te komen ben ik de volgende 
dag even als een gek gaan sporten. 
Acht weken geleden ben ik aan een 
zware Bootcamptraining begonnen 
en deze week rond ik mijn zestiende 
trainingsavond af. Hoofd leeg. Leeg 
van narigheid, leeg van negatieve ge-
dachtes. En daar doe ik het voor. Om 
even helemaal op te vrolijken. Hup-
pelend door de Hornmeer. 
Al zwetend sit- en push-ups doen 
en verstand op nul. Gas en gaan is 
het enige motto, minstens twee maal 
in de week. We gaan vanavond een 
conditietestje doen, er wordt hier en 
daar wat omvang gemeten (zal die 
afgenomen zijn, want ik denk nog 
steeds dat mijn weegschaal kapot 
is..) Hopelijk is er enig resultaat. Ie-
der klimrekje, brugrand, grasveld en 
bankje heb ik namelijk wel gezien in 
de buurt en ik vond het zwaar maar 
toch ook heerlijk. Zo heerlijk dat ik 
me heb opgegeven voor een twee-
de ronde! Wanneer zal moeder Iris de 
draad weer oppakken? Voor het eerst 
weer de straat op gaan, voor het eerst 
de sportschool weer betreden of wat 
dan ook. Niets zal ooit meer hetzelfde 
zijn voor haar. In het jaar dat Anouk 
het licht opnieuw liet schijnen voor 
het songfestival in Nederland, doofde 
het licht in Iris’ hart voorgoed. ‘Waar 
was jij toen de jongetjes werden ge-
vonden?’ Brrrr. Ik geef mijn eigen lie-
ve zoon een extra dikke zoen, maak 
snel mijn hoofd leeg, trek mijn boot-
camp-outfit aan en spring… van de 
hak op de tak.

M iranda’s
omentenm

Promotieconcert Con Amore
Aalsmeer - Om nieuwe leden bin-
nen te halen gaf Aalsmeers Man-
nenkoor Con Amore zaterdag 11 
mei tijdens de braderie in de Zijd-
straat een promotie concert om te 
laten horen hoe leuk de hobby zin-
gen is. Ondanks de wind en de re-
gen, en gelukkig ook zon, lieten de 
mannen van Con Amore hun pro-
gramma horen. Drinkliederen uit de 
opera, slavenkoor, jagerskoor, zeg de 
echte mannenkoor stukken, werden 
gezongen, maar ook bloemenliede-

ren en de evergreens kwamen langs. 
Muziek voor elk wat wils, waarvoor 
steeds luisteraars waren. Con Amore 
gaat dit programma nog enkele ma-
len herhalen op ander locaties, onder 
andere op het Poldermeesterplein. 
Wie naar aanleiding van het promo-
tieconcert wil komen zingen bij Con 
Amore: Er wordt elke maandagavond 
gerepeteerd in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247a vanaf 20.00 uur. 
Mannen welkom! Meer informatie: 
www.amkconamore.nl.

Vogelbeurs in Wellantcollege
Aalsmeer - De vogelbeurs in 
Aalsmeer vindt sinds enkele maan-
den plaats in een grotere ruimte, 
waardoor meer ruimte is voor han-
delaren en een groter assortiment 
aan vogels en benodigdheden ge-
presenteerd kan worden. Aanstaan-
de zondag 26 mei is de eerstvol-
gende vogelbeurs. De beurs wordt 
georganiseerd door Vogelvereni-
ging Aalsmeer en Omstreken en 
wordt gehouden in het Wellantcolle-
ge MBO aan de Linnaeuslaan 2 van 
10.00 tot 13.30 uur. De vogelvrien-
den van Aalsmeer bezitten het keur-
merk van de Nederlandse bond van 
vogelliefhebbers, voor het diervrien-
delijk behandelen van vogels met in 
acht neming van de milieueisen die 
van kracht zijn. Een hele eer om dit 

keurmerk van diervriendelijkheid te 
mogen voeren, vinden de leden van 
de vereniging. Iedere vogelliefheb-
ber is zondag welkom om vogels te 
kopen, te verkopen te ruilen of rond 
te kijken en vragen te stellen betref-
fende vogels, voedsel en huisves-
ting. De entree bedraagt 1 euro voor 
iedereen die komt kijken of kopen. 
Bezoekers maken kans op een leu-
ke attentie middels het entreebewijs. 
Verkoop van eigen vogels is gra-
tis, zowel voor leden als bezoekers. 
Handelaren zijn aanwezig (alleen op 
uitnodiging) met diverse soorten vo-
gels, zoals tropische vogels, kanaries 
en kromsnavels. Er is ook een han-
delaar aanwezig met diverse soorten 
zaden en zaadmengsels. Voor inlich-
tingen: 06-10666878.

Zaterdag in en nabij fort Kudelstaart:
Vaardigheidstoetsen voor 
twintig brandweerkorpsen
Kudelstaart - Zaterdag 25 mei 
organiseert brandweerkazerne 
Aalsmeer samen met het Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité gewes-
telijke brandweer vaardigheidstoet-
sen voor twintig collega brandweer-
korpsen uit diverse provincies. Het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Co-
mité (ABWC) is een stichting, die als 
hoofdtaak heeft de vakbekwaamheid 
van de Nederlandse brandweerkorp-
sen te bevorderen door het jaarlijks 
organiseren van de brandweer vaar-
digheidstoetsen. Brandweerlieden 
uit heel Nederland worden in team-
verband getoetst op veilige werkwij-
zen, vaardigheden en kennis van het 
repressieve brandweervak. Deelna-
me aan deze toetsen gebeurt op vrij-
willige basis. De vaardigheidstoetsen 
(voorheen brandweerwedstrijden) 
worden in competitieverband afge-
nomen. Aan het einde van het sei-
zoen mag het winnende team zich 
landskampioen noemen. Vaardig-
heidstoetsen zijn eigenlijk geënsce-
neerde, maar zeer realistische vorm-
gegeven, brand- en/of ongevals-
cenario’s. De deelnemers aan deze 
toetsen worden beoordeeld door ju-
ryleden. Het korps Aalsmeer, wat zelf 

jaarlijks met diverse ploegen deel-
neemt aan de vaardigheidstoetsen, 
heeft het oefenen hoog op de agen-
da staan en organiseert dit jaar dan 
ook graag vaardigheidstoetsen voor 
de collega’s uit het land. Zaterdag 25 
mei vinden er in Aalsmeer op twee 
locaties vaardigheidstoetsen plaats 
in de klasse 112 en klasse TAS-HD. 
Bij de 112-baan is een incident ge-
ensceneerd waarbij het accent kan 
liggen op brandbestrijding met zo-
wel hoge als lage druk of één daar-
van, hulpverleningswerkzaamhe-
den, maar ook een chemicaliën in-
zet kan tot de mogelijkheden beho-
ren. In de klasse TAS-HD ligt de na-
druk op binnenbrandbestrijding met 
het aflegsysteem hogedruk. De in-
woners van Aalsmeer en Kudelstaart 
zijn van harte welkom om te kij-
ken naar de verrichtingen van de 
20 brandweerploegen. De vaardig-
heidstoetsen vinden plaats in de na-
bijheid van het Fort Kudelstaart aan 
de Kudelstaartseweg. Aan het einde 
van de dag zal burgemeester Theo 
van Eijk omstreeks 18.45 uur in de 
brandweerkazerne aan de Zwarte-
weg 77 de prijzen uitreiken aan de 
winnende teams.

Veel bezoekers Legobeurs
Aalsmeer - De Nederlandse Lego-
club De Bouwsteen hield afgelopen 
Pinksterzondag 19 mei voor de eer-
ste keer in Aalsmeer een beurs voor 
bouwers, verzamelaars en liefheb-
bers van Lego. Leden van de club 
stelden hun bouwwerken ten toon 
en het betrof hier grote bouwwer-

ken, imposante gebouwen en rij-
dende treinbanen. De bezoekers, 
jong en oud, genoten van alle mooie 
taferelen. Ondanks de best zonni-
ge dag, was de belangstelling heel 
goed. Er mochten veel bezoekers 
verwelkomt worden. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Totaal 124.019,83 uitgereikt
Donatie Schipholfonds 
voor SV Omnia 2000
Aalsmeer - Het Schipholfonds heeft 
vrijdag 17 mei de donaties voor het 
eerste kwartaal van 2013 toegekend 
aan instellingen en organisaties op 
het gebied van fysiek bewegen in de 
omgeving van Schiphol. De donaties 
van 2.500 euro en hoger werden op 
Schiphol uitgereikt door Michael van 
Praag, voorzitter van het Schiphol-
fonds en Menno de Haan, bestuurslid. 
In totaal is 124.019,83 euro uitgereikt. 
Sportvereniging SV Omnia 2000 was 
één van de totaal dertig vereniging die 
een gulle gift mocht ontvangen. Een 
cheque van liefst 3.500 euro is aan het 
bestuur van Omnia uitgereikt. In 1994 

is op initiatief van Amsterdam Air-
port Schiphol het ‘Schipholfonds’ op-
gericht, met als doel de maatschap-
pelijke betrokkenheid van de lucht-
haven met de omgeving tot uiting te 
brengen. Daartoe ontvangt het fonds 
jaarlijks een schenking van de lucht-
haven. Het Schipholfonds steunt pro-
jecten die als thema ‘fysiek bewegen’ 
hebben. Het bestuur van het fonds en 
de directie van Schiphol Group heb-
ben voor dit thema gekozen omdat 
activiteiten die sporten en bewegen 
stimuleren, bij uitstek mensen verbin-
den. Meer informatie is beschikbaar 
op de website www.schipholfonds.nl 

Ingrid Claasen zet zich in 
voor Stop Kindermisbruik
Aalsmeer - Schrijnende verhalen, 
mensonterende taferelen en erbar-
melijke omstandigheden. Dat is waar 
vrouwen en meisjes vanaf, schrik 
niet, zeven jaar (!) dagelijks mee te 
maken hebben in de vrouwenhandel 
en kinderprostitutie. Ingrid Claasen, 
zelf moeder van twee kinderen in de 
leeftijd van acht en elf jaar, zet zich in 
voor deze onmenselijke situatie. “Een 
aantal jaren geleden zag ik op televi-
sie een film die hierover ging en de 
tranen biggelden over mijn wangen. 
Toen ik in 2010 een uitzending zag, 
waarin Yolanthe Sneyder Cabau werd 
gevolgd met een camera tijdens een 
inval in een Indiaas bordeel, raak-
te mij dit opnieuw enorm. Yolanthe 
doet goede dingen voor haar stich-
ting Stop Kindermisbruik en zij deed 
een oproep om dit kinderleed onder 
de aandacht te brengen. Onschuldi-
ge meisjes worden vaak twintig tot 
dertig keer per dag verkracht en gru-
welijk mishandeld, zitten opgesloten 
in hokjes van één bij twee meter en 
worden als oud vuil behandeld. Zij 
overleven het zelfs vaak niet. Som-
mige meisjes raken vanzelfsprekend 
zwanger en worden gedwongen om 
abortus te plegen. Soms komt het 
voor dat, als een meisje toch bevalt, 
baby’s vermoord worden, omdat het 
huilen de pooiers, en walgelijk, klan-
ten stoort. Ik kan nog wel even verder 
gaan met afschuwelijke voorbeelden, 
maar voor mij is het heel duidelijk dat 
hier een halt aan moet worden toe-
geroepen. Stop Kindermisbruik!” In-
grid zet zich vrijwillig in voor de stich-
ting. Vorig jaar heeft zij voor het eerst 
twaalf uur lang opgesloten geze-
ten in een hokje van dezelfde afme-
ting om aandacht de vragen voor de 
schrijnende omstandigheden van de 
meisjes en geld op te halen voor dit 
goede doel en dat gaat ze dit jaar we-
derom doen. 

Lock me up, free a girl!
De stichting is nu vijf jaar bezig en 
er zijn sindsdien al vijfentwintighon-
derd meisjes opgevangen en twee-
duizend meisjes bevrijd uit de prosti-
tutie. Ingrid: “Mijn actie leverde vorig 
jaar bijna drieduizend euro op. Met 

dit geld werden zestig meisjes be-
vrijd en opgevangen. Het kost slechts 
vijftig euro om één meisje te redden. 
Ik hoop dit jaar dat het bedrag wordt 
overtroffen en ik ben al op de goede 
weg.” Zij wil natuurlijk zoveel moge-
lijk mensen bereiken. Dit doet zij via 
social media, er is kosteloos een flyer 
voor haar gedrukt door de locale on-
dernemers en ze heeft een radiocom-
mercial gemaakt. Ook mocht Ingrid in 
de uitzending van 16 mei haar ver-
haal doen op Radio Aalsmeer (even-
tueel terug te luisteren om 19.30 uur) 
en afgelopen donderdag was er een 
speciale veiling tijdens de netwerk-
bijeenkomst @BorrelAalsmeer in 
Studio’s Aalsmeer (Ingrid is een van 
de organisatoren van dit maandelijks 
terugkerende evenement), die maar 
liefst 2.400 euro heeft opgebracht. 
De totale opbrengst van de actie tot 
nu toe is om precies te zijn 2557,65 
euro. “Misschien nog wel leuk om 
te vertellen is dat ik laatst een pitch 
mocht houden tijdens de Open Cof-
fee Haarlemmermeer. Voordat ik be-
gon klonk er een ringtone vanuit het 
publiek. Je kunt het toeval noemen of 
niet, maar het was ‘Help, I need som-
body’ van The Beatles. Ik werd daar 
enorm door gesterkt en voel dat ik het 
niet voor niets doe.” Natuurlijk kan de 
actie ‘Lock me Up – Free a Girl’ die 
wordt geinitieerd door het Aziatisch 
restaurant ‘The Red Sun’, nog meer 
geld gebruiken. Vandaar de oproep 
van Ingrid om geld te doneren, omdat 
elke euro telt! Hoe dat kan leest u op 
haar website www.capeconsultancy.
nl. De inzameling kan ook doorgaan 
als zij op 31 mei twaalf uur lang in 
het hokje zit opgesloten in restaurant 
OpBuuren in Maarssen, van elf uur s’ 
middags tot elf uur ’s avonds. Ingrid 
tot slot: “Ik kan bijvoorbeeld een arti-
kel veilen net zoals ze dat altijd doen 
bij de 3FM actie Serieus Request, 
maar sta open voor overige sponsori-
deeën. Zolang het maar geld oplevert 
voor de mooie stichting Stop Kinder-
misbruik! Wij kunnen onze ogen toch 
niet sluiten voor deze schrijnende si-
tuatie?”

Door Miranda Gommans Op 7 september op en rond Poel
Vuur en Licht op het Water 
voor een breed publiek
Aalsmeer - Op de eerste zaterdag 
in september wordt het weer druk 
op het water, met enkele honder-
den verlichte boten en een spette-
rend vuurwerk ter hoogte van de Wa-
tertoren. Dit jaarlijkse evenement is 
inmiddels uitgegroeid tot een festijn 
voor de hele Aalsmeerse bevolking. 
Ook de toeschouwers ‘op het land’ 
vinden in steeds grotere getale hun 
weg naar Vuur en Licht op het Wa-
ter. Het begint hier en daar corsoach-
tige vormen aan te nemen. De climax 
van het evenement van vorig jaar was 
toen een vloot van verlichte boten sa-
menkwam op de Grote Poel om het 
spectaculaire vuurwerk bij de Water-
toren te beleven. Dit vuurwerk wordt 
beschouwd als één van de mooiste 
vuurwerkshows in Nederland. Ook 
vanaf de wal was het een betove-
rend schouwspel, dat dit jaar dus op-
nieuw te zien zal zijn. Op zaterdag 7 
september vindt Vuur en Licht op het 
Water plaats. Mike (Multi) van der 
Laarse kondigt namens het organi-
satiecomité aan dat er dit jaar en-
kele nieuwe activiteiten komen, zo-
wel op het water als op de wal. Wel-
ke dat concreet zijn, kan hij nog niet 
zeggen. Er wordt momenteel door het 
organisatiecomité met meerdere par-
tijen overlegd en naar verwachting 
wordt binnenkort meer bekend. Ze-
ker is wel dat voor uitbreiding van de 
activiteiten meer ruimte nodig is rond 
de Watertoren. Mike: “Op het terrein 
direct voor de Watertoren hebben we 
al langer een feestje voor de spon-
soren. We hebben nu ook vergun-
ning gevraagd om op en langs de 
Kudelstaartseweg bij de Watertoren 
het een en ander te organiseren.” Het 
evenement wordt mogelijk gemaakt 
door de financiële ondersteuning van 
Aalsmeerse sponsoren en door de 
medewerking van talrijke partners en 
vrijwilligers. Mike verwacht in de ko-
mende weken de benodigde steun te 
krijgen: “Enkele sponsoren hebben 

hun medewerking al weer toegezegd. 
Er is nog steeds bereidheid om ons 
te steunen. Het overleg met de spon-
soren loopt en we hopen de zaak in 
de komende weken rond te krijgen. 
Alleen op deze manier kunnen we 
het evenement voor een groot pu-
bliek organiseren.” Alle informatie 
over het evenement is op de website 
www.vuurenlichtophetwater.nl te vin-
den. Ap Eigenhuis van het organisa-
tiecomité: “We communiceren regel-
matig via onze website en facebook. 
We hebben nu ruim zevenhonderd 
facebook contacten en we denken 
dat we dit jaar over de duizend gaan. 
Voor ons is het belangrijk met deze 
groep feeling te houden. We staan 
open voor ideeën, kritiek, voorstellen 
en alles wat kan helpen om Vuur en 
Licht op het Water beter en mooier te 
maken.” Mike van der Laarse tot slot: 
“We hebben vorig jaar gemerkt dat 
ons evenement echt leeft en op veel 
steun kan rekenen. Dat bleek niet al-
leen uit het enthousiasme van onze 
sponsoren, maar ook uit al die fraai 
versierde en verlichte boten en het 
grote publiek op en rond het water. 
We hebben van verschillende kanten 
ideeën gekregen voor nieuwe activi-
teiten. Enkele daarvan gaan we ge-
bruiken om een nog breder publiek 
een fijne avond te bezorgen.” Op 
steun van de gemeente kan het or-
ganisatiecomité overigens zeker re-
kenen. Wethouder Ad Verburg: “We 
vinden het geweldig dat zo’n evene-
ment als Vuur en Licht op het Wa-
ter in onze gemeente plaatsvindt. Als 
wethouder kan ik daar alleen maar 
positief over zijn. Het toont aan dat 
onze gemeenschap en ons bedrijfsle-
ven tot veel in staat zijn. Waar moge-
lijk wil ik dat graag steunen. Dat geldt 
ook voor het idee om bij de Waterto-
ren nieuwe activiteiten voor het pu-
bliek op de wal te organiseren. Ik kijk 
uit naar 7 september en wens het or-
ganisatiecomité veel succes.”

Entreebewijs voor tentdienst 
Rijsenhout - Op zondag 2 juni, aan 
het prille begin van de Feestweek 
in Rijsenhout, wordt door de geza-
menlijke kerken een dienst gehou-
den in de feesttent aan het Konnet-
laantje. De tentdienst begint om 10.00 
uur. Inmiddels is deze dienst een tra-
ditie geworden, die door velen wordt 
gedragen en bezocht. Het thema dit 
jaar is ‘Samen Optrekken’, een actueel 
en uitdagend thema, dat in deze tij-
den van somberen vraagt om de han-
den ineen te slaan in het besef dat het 

grootmoedig en fijn is om de uitda-
gingen gezamenlijk tegemoet te tre-
den. Natuurlijk hopen de gezamen-
lijke kerken op een enorme opkomst. 
De dienst zal worden geleid door de 
voorgangers uit de drie deelnemen-
de kerkgenootschappen en muzikale 
medewerking wordt verleend door het 
koor Desire onder leiding van Hans 
van Noord. Zoals gebruikelijk wordt 
weer van de bezoekers gevraagd een 
‘entreebewijs’ mee te brengen, dit jaar 
in de vorm van twee stuks fruit.

Nico de Jong fietst Alpe 
d’HuZes voor het KWF
Aalsmeer - Na de enorme belang-
stelling in de afgelopen jaren voor 
de Alpe d’HuZes hebben zeven advi-
seurs en accountants van Flynth be-
sloten om een team samen te stel-
len om vóór het KWF en dus tégen 
kanker zes keer de berg op te fiet-
sen. Het team bestaat uit collega’s 
uit heel het land. Namens het kan-
toor van Flynth in Aalsmeer neemt 
Nico de Jong hieraan deel. Het kan-
toor Aalsmeer is in 2012 keihard ge-
troffen door het overlijden van kan-
toordirecteur Hans van der Zwet 
aan kanker. In de strijd tegen kan-
ker ervaren zowel patiënten als hun 
dierbaren een groot gevoel van on-
macht. Kanker is alom tegenwoor-
dig. Er tegen vechten lijkt zinloos. 
Eén op de drie Nederlanders krijgt 

kanker. Iedereen maakt van dichtbij 
mee hoe levens drastisch beïnvloed 
en verwoest worden. Alpe d’HuZes 
is opgericht met als doel de onmacht 
die door kanker ontstaat, om te zet-
ten in kracht. Dit wordt gedaan door 
met zoveel mogelijk mensen steeds 
weer de grenzen van het mogelijke 
te verleggen. Alpe d’HuZes is ge-
grondvest op de absolute overtui-
ging dat je de grootst mogelijke vol-
doening bereikt als je je met hart en 
ziel inzet voor een ander. De berg 
wacht Nico en zijn teamgenoten op 
6 juni. Bekijk Nico’s actiesite en on-
dersteun hem met een donatie: ht-
tp://deelnemers.opgevenisgeenop-
tie.nl/acties/nicojong/nico-de-jong/. 
Voor vragen of aanmoedigingen: 
nico.dejong@flynth.nl
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Diverse ondernemers gedupeerd
Oplichter in kraag gevat
Aalsmeer - De politie heeft op 
maandag 6 mei in Amsterdam een 
53-jarige man aangehouden die 
wordt verdacht van oplichting van 
vooral Uithoornse ondernemers. 
De Amsterdammer deed in janua-
ri van dit jaar van zich spreken als 
vastgoedondernemer die een leeg-
staande kerk wilde kopen. De politie 
ontving in deze tijd een melding van 
een middenstander uit Uithoorn, dat 
de man haar mogelijk probeerde op 
te lichten. De politie startte hierop 
een onderzoek, waaruit bleek dat 
de verdachte bij meerdere midden-
standers orders deed voor de in-
richting van de kerk en een ophan-
den zijnde huwelijk. Hij probeerde 
die orders te betalen met ongedek-
te cheques. Veel ondernemers wan-

trouwden de te fantastische verha-
len van de man en weigerden leve-
ring van de bestelde waren. Meer-
dere personen en middenstanders 
echter gingen af op het onberispe-
lijke voorkomen van de man en le-
verden wel geld of diensten. Zij heb-
ben aangifte gedaan. De man heeft 
antecedenten wat oplichting be-
treft. Hij opereert ook landelijk. Een 
vrouw in Voorthuizen heeft aangif-
te gedaan, omdat hij zich zou heb-
ben voorgedaan als advocaat en 
duizend euro ontving voor niet gele-
verde diensten. De man zit in hech-
tenis. De politie onderzoekt de zaak 
verder en heeft het vermoeden dat 
de man meer slachtoffers heeft ge-
maakt. Contact kan opgenomen 
worden via 0900-8844.

Meer overlast in Aalsmeer!
Kaagbaan buiten gebruik
 Aalsmeer - De Kaagbaan is sinds 
maandag 20 mei tot en met naar 
verwachting zondag 2 juni bui-
ten gebruik vanwege regulier on-
derhoud. In deze periode zal de 
Aalsmeerbaan gedurende de dag 
intensiever worden gebruikt. Tijdens 
piekperioden zal ook de Zwanen-
burgbaan worden ingezet, voor lan-
dingen vanuit en starts naar het zui-
den. Het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu heeft ontheffing ver-
leend om gedurende deze periode 
van onderhoud gebruik te mogen 
maken van de Buitenveldertbaan als 
startbaan en van de Schiphol-Oost-
baan als landingsbaan. 

Gedurende de nacht zal de Zwa-
nenburgbaan worden gebruikt als 
vervanger voor de Kaagbaan. Dit 
gebeurt normaal gesproken al-

leen bij harde zuiden- of noorden-
wind, maar zal nu in alle nachten 
van 20 mei tot en met 2 juni het ge-
val zijn. Vooral de bewoners van ge-
bieden ten zuiden van de Zwanen-
burgbaan en de Aalsmeerbaan zul-
len in de periode van het reguliere 
onderhoud aan de Kaagbaan meer 
overlast ondervinden. Voor vragen 
en/of klachten kunnen inwoners te-
recht bij het Bewoners Aanspreek-
punt Schiphol (BAS). Dit is het in-
formatie- en klachtencentrum waar 
omwonenden terecht kunnen met 
al hun vragen en klachten over het 
vliegverkeer op Schiphol. BAS is be-
reikbaar via telefoonnummer 020-
6015555 en is dagelijks van 9.00 tot 
17.00 uur geopend, ook in het week-
end. Voor meer informatie kan op 
www.bezoekbas.nl gekeken wor-
den.

Baggeren in Kudelstaart
Aalsmeer - Vanaf 27 mei start Wa-
ternet in opdracht van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht en de ge-
meente Aalsmeer met het baggeren 
van de sloten in de Zuiderlegmeer-
polder in de bebouwde kom van Ku-
delstaart. Volgens de huidige plan-
ning duren de werkzaamheden tot 
eind juli 2013. Wethouder Rik Rol-
leman: “Op de bodem van iedere 
sloot verzamelt zich in de loop der 
tijd bagger. Bagger vormt zich uit 
onder andere gevallen blad, plan-
tenresten en zwerfvuil. Door de-
ze laag met bagger wordt de sloot 
steeds ondieper. Door al het over-
bodige slib te verwijderen blijft de 
water aan- en afvoer gegarandeerd 
en kan de sloot ook bij hevige re-
gen het water goed afvoeren. Dit is 
ook belangrijk voor de vissen die le-
ven in het water.” Het grootste deel 

van de bagger uit de watergangen 
wordt opgeslagen in het baggerde-
pot van de gemeente Aalsmeer aan 
de Ambachtsheerweg. Een deel van 
de bagger, die niet geschikt is voor 
ontvangst op gemeentelijk depot, 
gaat naar depot Alpha te Wilnis. 

Soms kan het wegverkeer hinder 
ondervinden van de werkzaamhe-
den. Tijdelijke wegafzettingen, weg-
versmallingen en omleidingen wor-
den ter plekke met borden aange-
geven. Voor meer informatie over de 
baggerwerkzaamheden kan contact 
opgenomen worden met Henk Ver-
meulen via de Klantenservice van 
Waternet, telefoon: 0900-9394 of 
kijk op www.waternet.nl. Waternet 
is de gemeenschappelijke organisa-
tie van Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht en de gemeente Amsterdam.

Fractieverschuivingen en 
-budgetten in het Beraad
Aalsmeer - De bijeenkomst van het 
Beraad en de Raad begon donder-
dag 16 mei jongstleden met de ope-
ning van de Raad. In verband met 
het ontslag van Joop van der Jagt 
als raadslid van de fractie Aalsmeer-
se Belangen werd na een onder-
zoek van de geloofsbrief het nieuw 
benoemde lid van de gemeente-
raad, Helma Persoon, toegelaten als 
raadslid en vond beëdiging plaats. 
Later op de avond werd René Mar-
tijn vanuit de fractie Aalsmeerse Be-
langen voorgedragen om de vacan-
te functie van voorzitter van het Be-
raad in te vullen. Ook deze rol speel-
de Joop van der Jagt en René Mar-
tijn kreeg raadsbreed steun van de 
twintig aanwezige raadsleden. Het 
benoemen van de eerste plaats-
vervangend voorzitter van de Raad 
stond eveneens op de agenda. In 
totaal werden 21 stemmen uitge-
bracht en Ronald Fransen (PACT) 

kreeg 19 stemmen. Er was één ont-
houding en verder was er één te-
genstem. De behandeling gericht 
op het vaststellen van de gewijzig-
de ‘Verordening werkgeverscom-
missie raadsgriffie Aalsmeer’ en het 
benoemen van twee nieuwe leden 
van de werkgeverscommissie van 
de Raad werd unaniem gesteund 
waardoor Dick Kuin (AB) en Willem 
Kikkert (PACT) benoemd werden tot 
leden. 
De behandeling gericht op het vast-
stellen van de fractiebudgetten 
2012/20123 werd unaniem aange-
nomen. In het kader van het verster-
ken van de rol van de raad ontvan-
gen raadsfracties een vergoeding 
ten behoeve van hun lokale demo-
cratische functies. Het is aan de 
raadsfracties om binnen de spelre-
gels van de wet, de verordening en 
de intenties daarvan de budgetten 
zo effectief mogelijk te benutten. 

Verminderen klachten en overlast
College gaat hondenbeleid 
integraal aanpakken
Aalsmeer - Het college van burge-
meester en wethouders heeft be-
sloten het hondenbeleid integraal te 
gaan aanpakken. Het doel is om over-
last door honden te verminderen en 
het aantal klachten hierover terug te 
dringen. Dit wil het college bereiken 
door enerzijds te kijken of het wense-
lijk en mogelijk is om het aantal voor-
zieningen voor honden uit te brei-
den, bijvoorbeeld door meer losloop-
gebieden aan te wijzen en meer hon-
denpoepbakken te plaatsen. Ander-
zijds wordt er beleid gemaakt om fre-
quenter en strenger te gaan handha-
ven op overtreding van de regels. Ook 
wordt gewerkt aan een voorlichtings-
campagne om het nieuwe hondenbe-
leid onder de aandacht te brengen. 
Al deze maatregelen kosten geld. Het 
college wil dit bij voorkeur financie-
ren vanuit de inkomsten uit de hon-
denbelasting en deze dus inzetten als 
doelbelasting. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven: ”De gemeente krijgt re-
gelmatig meldingen van overlast door 
hondenpoep. Ook bij de wijkoverleg-
gen is dit een terugkerend thema. In 
de gemeentepeiling (2012) geeft 30% 
van de bewoners aan vaak overlast 

van hondenpoep te ervaren. Het is 
dus zeer gewenst dat we hier als ge-
meente iets aan gaan doen. Ik hoor 
echter ook van veel hondenbezitters 
dat ze voorzieningen missen. Als ge-
meente gaan we daarom niet alleen 
met het vingertje wijzen. We willen 
ook kijken op welke wijze we de hon-
denbezitters tegemoet kunnen ko-
men met het zo mogelijk aanleggen 
van extra voorzieningen. Daarbij heb-
ben we niet de illusie alle honden-
overlast in Aalsmeer te kunnen op-
lossen. In héél Nederland is het im-
mers een moeilijk op te lossen pro-
bleem. Wel gaan we ons best doen 
om zowel hondenbezitters als de ove-
rige bewoners van Aalsmeer tevreden 
te stellen. Daarbij blijven we een be-
roep doen op de eigen verantwoorde-
lijkheid van alle betrokkenen.” De be-
leidsvoorbereiding is inmiddels ge-
start. Na de zomervakantie wordt ge-
start met het communicatietraject 
over het hondenbeleid, de bewoners 
worden daarover nog geïnformeerd. 
Het college van B&W wil het integra-
le hondenbeleid begin 2014 voor be-
sluitvorming voorleggen aan de ge-
meenteraad.

Sierhek Koningsboom Aalsmeer 
te bewonderen in Nieuwe Kerk
Aalsmeer - Het Sierhek van de 
Koningsboom van de gemeente 
Aalsmeer is te zien bij de tentoon-
stelling over het Koningshuis in De 
Nieuwe Kerk in Amsterdam. De ko-
ningsboom komt op het Ad Ver-
schuerenplein te staan bij het wo-
ningbouwproject Mijnsheerlyckheid 
in Kudelstaart met rondom de ko-
ningsboom het sierhek. Op dit mo-
ment wordt nog de laatste hand ge-
legd aan de woningen en de open-
bare ruimte. Het Aalsmeerse Sier-
hek wordt tot 18 augustus tentoon-
gesteld in De Nieuwe Kerk tijdens 
de tentoonstelling ‘Ingehuldigd! De 
Oranjes en De Nieuwe Kerk.’ Wet-
houder Verburg: “Het is een hele 
eer dat ons sierhek te bewonderen 
is in De Nieuwe Kerk. Deze tentoon-
stelling zal heel veel bezoekers krij-
gen. Het eerste weekend waren er al 
3700 bezoekers. Bij het sierhek staat 
Koningsboom voor de gemeente 
Aalsmeer geplant ter gelegenheid 
van de inhuldiging van Koning Wil-
lem Alexander op 30 april 2013. Dit 
is dus hele mooie promotie voor on-
ze gemeente.” Bij een troonwisse-

ling werden er vaak bomen geplant. 
Bij alle vorige koninginnen is dit ook 
gedaan. Ze worden vaak door kin-
deren geplant. De kinderen van de 
bovenbouw van de Graankorrel zul-
len dan ook de Koningsboom sa-
men met Wethouder Verburg gaan 
planten als het woningbouwproject 
Mijnsheerlyckheid klaar is. 

De nieuwe fietsbrug over de A4. Foto: Anton Temme.

Route Aalsmeer - Hoofddorp open
Nieuwe fietsbrug over A4
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
de nieuwe fietsbrug over de A4 of-
ficieel in gebruik genomen. Daarmee 
is het na ruim 3 jaar weer mogelijk 
om via het fietspad langs de Genie-
dijk (onderdeel van de eind 19de 
eeuw gebouwde Stelling van Am-
sterdam) heen en weer van Aalsmeer 
naar Hoofddorp te fietsen. De ingang 
van het fietspad ligt iets voorbij het 
Fort bij Aalsmeer aan de Ringvaart. 
“Het is werkelijk een schitterende 
brug geworden, die maar liefst 300 
meter lang is. De moeite waard om 

eens ‘uit te proberen’ en de enor-
me drukte op de A4 onder je ga-
de te slaan. Bovendien is het een 
prachtige route, soms letterlijk tus-
sen de schapen door! Je hebt vanaf 
het fietspad ook een prima zicht op 
de nieuwe infrastructuur die daar in 
verband met de nieuwe N201 aange-
legd wordt”, aldus Anton Temme, die 
enthousiast als hij is over de nieuwe 
fietsbrug, gelijk enkele foto’s voor de 
krant maakte. Begrijpelijk trouwens, 
zeker bij mooi weer een aanrader om 
per fiets de route te gaan ontdekken!

Wethouder van der Hoeven bij 
wijkoverleg Aalsmeer-Oost
Aalsmeer - Maandagavond 27 
mei bezoekt wethouder Gertjan 
van der Hoeven het wijkoverleg in 
Aalsmeer-Oost. Het wijkoverleg be-
gint om 20.00 uur en vindt plaats in 
brede school De Mikado aan de Ca-
tharina Amalialaan 66. 

Alle bewoners van Aalsmeer-Oost 
zijn van harte uitgenodigd om met 
het bestuur van het wijkoverleg en 
de wethouder in gesprek te gaan 
over het reilen en zeilen in hun 
buurt. Gertjan van der Hoeven: “Het 
wijkoverleg nieuwe stijl draait nu 
ongeveer een jaar en ik merk dat 
er in het algemeen een positieve 
sfeer tijdens de overleggen hangt. 
De wijkbesturen zijn uitgebreid met 
nieuwe mensen en de vergaderin-
gen worden goed bezocht. Mede 
door de hulp en het initiatief van 

het wijkoverleg Oost is op 4 mei 
de Dodenherdenking bij het mo-
nument Hell’s Fury georganiseerd. 
Ook de eerste wijkschouw in Oost 
genoot veel belangstelling. En bin-
nenkort wordt het bruggenfestival 
in Oost georganiseerd met als doel 
het slaan van bruggen tussen oud 
en nieuw Oost. Allemaal initiatieven 
waar ik erg blij mee ben. Maandag-
avond 27 mei hoor ik graag van de 
bewoners wat er nog meer speelt in 
Oost.” De wethouder gaat een ronde 
langs alle wijkoverlegbijeenkomsten 
houden. Hij heeft al een bezoek ge-
bracht aan wijkraad De Dorper en 
aan Wijkraad Hornmeer. Op 27 mei 
gaat hij naar Aalsmeer-Oost; wijk-
overleg Stommeer bezoekt hij op 
dinsdag 18 juni en op woensdag 11 
september is hij te gast bij het Wijk-
overleg van Dorpsraad Kudelstaart.

Provincie negatief over 
parallelle Kaagbaan
Schiphol - GS zijn van mening dat 
het te vroeg is om nu al een be-
slissing te kunnen nemen over een 
ruimtereservering voor de parallel-
le Kaagbaan. De belangrijkste re-
den betreft vooral de onduidelijk-
heid die er nu bestaat over nut en 
noodzaak van deze reservering. Het 
concept ontwerpbesluit houdt nog 
onvoldoende rekening met ruimte-
lijke consequenties, effecten en fi-
nanciële gevolgen van een derge-
lijk besluit. Ook het ontbreken van 
een einddatum voor de reservering 
is volgens GS niet conform eerdere 
afspraken. GS houden vast aan de 
eerdere afspraak om pas hier over 
te besluiten als alle informatie be-
schikbaar is. 

GS geven hiermee een reactie op 
het door het ministerie van Verkeer 
en Milieu toegezonden concept ont-
werpbesluit reservering parallelle 
Kaagbaan. GS merken in haar re-
actie verder op dat zij de onderbou-
wing voor het verlengen van de re-
servering onvoldoende vinden. Ook 
vragen zij aandacht voor het feit dat 
de reservering alleen “het asfalt” 
betreft en niet de aanleg en het toe-
komstig gebruik van de baan. De re-

servering heeft ook effect op gebie-
den die mogelijk straks door het ge-
bruik van de baan worden getroffen. 
Het is niet ondenkbaar dat de pla-
nologische onzekerheid die de om-
geving voor lange tijd treft deze ge-
bieden in ruimtelijke zin op slot zet 
met alle negatieve gevolgen daar-
van voor de ruimtelijke kwaliteit en 
de leefbaarheid. Daarnaast wijzen 
GS erop dat de gesloten bestuurs-
overeenkomst over de N201 loopt 
tot het einde van de destijds voor-
gestelde reserveringstermijn van 1 
januari 2019. Nu het Rijk voorne-
mens is de ruimte voor de parallel-
le Kaagbaan voor onbepaalde tijd te 
reserveren en er geen besluit wordt 
genomen over de aanleg, gaan GS 
er van uit dat partijen met elkaar in 
overleg treden over deze overeen-
komst en de duur daarvan. Tot slot 
zijn GS van mening dat het besluit fi-
nanciële gevolgen heeft voor partij-
en die grondposities in de omgeving 
van de parallelle Kaagbaan hebben. 
De waarde van grond neemt immers 
af. Het ontbreken van een schade-
vergoedingsregeling acht GS maat-
schappelijk moeilijk aanvaardbaar. 
Vooral omdat de reservering een 
lange periode gaat duren.

Verkiezingen in 
VVD vergadering
Aalsmeer - Op woensdag 29 mei 
houdt de VVD afdeling Aalsmeer 
haar jaarlijkse algemene ledenver-
gadering in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Aanvang is 20.00 uur. In-
gekomen stukken komen aan de or-
de en het verslag van de kascom-
missie, de begroting voor 2013, be-
noeming afgevaardigde(n) voor de 
fractie in de Kamercentrale Haar-
lem, bestuursverkiezing en kandi-
daatstelling voor de verkiezingen in 
2014 staan op de agenda. Nieuwe 
fractievoorzitter is Robert van Rijn. 
Emile de la Haye is aftredend en 
stelt zich herkiesbaar. Remko Riet-
veld is aftredend en niet herkies-
baar. Jason Pijnaker wordt voorge-

dragen voor het bestuur ter invul-
ling van de ontstane vacature. Ja-
son is een jonge ambitieuze libe-
raal die zich heel graag actief wil 
inzetten voor de VVD. Jason heeft 
ambities om binnen de VVD ver-
der door te groeien; op de kandida-
tenlijst staat hij op nummer tien. Na 
het formele gedeelte (zo rond 20.45 
uur) zal de avond besloten worden 
voortgezet met een discussie onder 
leiding van de verkiezingsprogram-
macommissie, onder andere over de 
volgorde van deze lijst. 

Op dit moment zijn tien kandidaten 
bereid gevonden voor een verkies-
bare plaats. Belangstellenden zijn 
welkom. De notulen en het jaarver-
slag kunnen worden opgevraagd bij 
de secretaris. Een half uur voor de 
aanvang van de vergadering liggen 
ze beide ter inzage.

Assistentie korps Aalsmeer
Uitslaande brand in loods
De Kwakel - Een uitslaande brand 
in De Kwakel heeft dinsdagmiddag 
21 mei voor veel schade gezorgd. 
De brand woedde in een bedrijven-
loods bij zowel een botenbedrijf als 
een bedrijf met decoratiematerialen. 
De brandweer werd rond kwart voor 
vijf gealarmeerd voor een brand aan 
de Voorling in De Kwakel. De brand 
was al snel uitslaand en meerde-
re voertuigen zijn ingezet om uit-
breiding te voorkomen. Ook het 

korps Aalsmeer verleende assisten-
tie. Door adequaat ingrijpen bleef 
de brand beperkt tot het botenbe-
drijf en het bedrijf met decoratiema-
terialen. De schade bij deze bedrij-
ven is groot. Na een kleine twee uur 
werd het sein brand meester gege-
ven. Hoe de brand is ontstaan is on-
duidelijk en wordt onderzocht. Er 
zijn geen gewonden gevallen. 

Foto: Angelique van Elteren

Herbouw 44 sociale huurwoningen
Sloop huizen Rooie Dorp
Aalsmeer - De behandeling ge-
richt op het vaststellen van de No-
ta van Uitgangspunten van het pro-
ject Rooie Dorp - Machineweg en het 
verlenen van een krediet voor fase 2 
van project afgelopen donderdag in 
het Beraad gaf aan dat tempo ge-
wenst is. Dit om onzekerheid bij be-
woners weg te nemen. Het speelt al 
heel lang en nu besloten is tot sloop 
over te gaan kan dat ook. De com-
municatie is wat de VVD-fractie be-
treft gebrekkig geweest, zowel bij 
B&W als bij Eigen Haard. “Bij her-
bouw vasthouden aan 44 sociale wo-
ningen”, aldus de fractie. En dit zelf-
de geluid klok ook bij de AB-fractie. 
De CDA-fractie ziet in dat er reden 
tot sloop is vanwege de slechte isola-
tie en de inrichting die niet meer van 
deze tijd is. Ook Bij het CDA werd ge-
sproken over 44 sociale huurwonin-

gen. Voor de PACT fractie is renovatie 
geen optie en ook hier komen de 44 
sociale huurwoningen in beeld.

Vrouwentroost
De behandeling in eerste termijn ge-
richt op het intrekken van het Mas-
terplan Vrouwentroost en op het in 
plaats daarvan vaststellen van de 
stedenbouwkundige kaders 1 en 2a 
voor de koppercelen van Vrouwen-
troost, alsmede het laten vervallen 
van het verkregen krediet van 50 dui-
zend euro voor nadere begeleiding 
van initiatieven, moet eerst een hel-
dere duiding krijgen waarbij de ka-
ders ook helder moeten zijn., zo vin-
den alle fracties. Daarna kan de zaak 
met gezwinde spoed ter hand wor-
den genomen en besluitvorming kan 
eventueel plaatsvinden in de raad 
van donderdag 6 juni. 

Gemeenten investeren in 
duurzame economie
Aalsmeer - De gemeentes Aalsmeer 
en Amstelveen doen mee aan Bio-
based Connections. Dit is een unieke 
samenwerking van elf bedrijven, on-
derwijsinstellingen en overheden om 
grondstoffen uit de levende natuur om 
te zetten tot duurzame producten. En 
zo een ‘biobased economy’ in de regio 
te realiseren. Wethouder Rik Rolleman: 
“De meerwaarde van dit project voor 
Aalsmeer en Amstelveen ligt vooral in 
de samenwerking met de projectpart-
ners. Want samen kom je verder! Als 
enkele gemeente is het bijvoorbeeld 

lastiger een biomassacentrale te reali-
seren. Daarom ben ik blij met deze sa-
menwerking.” Het project richt zich op 
het versnellen van innovatie door par-
tijen met elkaar te verbinden en onder-
linge kruisbestuiving te bevorderen. El-
ke partner van Biobased Connections 
voert een eigen project uit. Gemeente 
Aalsmeer en Amstelveen onderzoeken 
binnen het project twee businesscases: 
een biomassacentrale en een warm-
tenet in de regio Aalsmeer en Amstel-
veen. Meer informatie is te vinden op 
www.amsterdameconomicboard.com.
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Majabox voor verhuur van 
opslagruimtes en boxen
Aalsmeer - De vijfentwintig jarige 
Claudia van den Broek heeft sinds 
begin 2011 de gehele exploitatie 
overgenomen van Majabox. Het be-
drijf, dat ongeveer twintig jaar ge-
leden begonnen is met het verhu-
ren van ruimtes en boxen, is op-
gericht door de ouders van Clau-
dia, Magda en Jan van den Broek. 
“Nu weet men meteen hoe we aan 
de naam zijn gekomen”, aldus Jan. 
En verder: “Ik werkte destijds zes 
dagen in de week in Amsterdam 
en op het moment dat ik besloten 
had het wat rustiger aan te gaan 
doen en vijf dagen wilde gaan wer-
ken, reed ik langs de Legmeerdijk 
nummer 165 en zag een ‘te koop 
bord’ staan bij een caravanstalling. 
Tja, van het een kwam het ander.” 
En er lachend achteraan: “In plaats 
van vijf dagen werken, werden het 
er zeven!” Aan de Bilderdammer-
weg 120 in Kudelstaart (tevens de 
woonplaats van de familie) werden 
al wat opslagruimtes verhuurd, dus 
het was een vrij logisch gevolg. Ein-
delijk doet Jan het sinds tweeënhalf 
jaar echt rustiger aan. Door gezond-
heidsproblemen moest dat ook wel. 
Hij staat zijn dochter met enthousi-
asme bij met alle raad en daad en 
gelukkig gaat het met zijn gezond-
heid nu ook een stuk beter. Clau-
dia vaart de koers van haar vader. 
Hard werken is haar niet vreemd. “Ik 
heb altijd al zelfstandig ondernemer 
willen worden”, zegt zij. “Ik heb Ho-
tel-Eventmanagement gestudeerd. 
Wellicht een heel andere richting, 
maar het organiseren wat ik tijdens 
die studie heb geleerd, kan ik zeer 
goed gebruiken in de praktijk. Het 
ondernemerschap zit trouwens dui-
delijk in de familie, want ik heb drie 
oudere broers, waarvan de oud-
ste twee voor zichzelf werken en in 
de zaak meehelpen met het onder-
houd en de reparaties. Mijn jongste 
broer is bij ons in dienst, houdt on-
der andere de website up-to-date 
en is momenteel bezig met het ma-

ken van een nieuwe.” Er is sinds dat 
Claudia in het bedrijf gekomen veel 
veranderd. Vooral de automatisering 
is uitgebreid. Administratief gezien 
hebben zij nu geen derden meer 
nodig. Alles is gedigitaliseerd en het 
debiteurenbeleid is veel eenvoudi-
ger geworden. “Wat niet geheel on-
belangrijk is in deze tijden”, aldus 
vader Jan.

Transparante organisatie
Bij Majabox kan eenieder terecht 
voor opslagruimtes. Het bedrijf ver-
huurt ruim vijfhonderd boxen, ver-
deeld over twee vestigingen. En dat 
gaat binnenkort zelfs naar bijna zes-
honderd ruimtes. Al vanaf veertig 
euro is een box te huur. Alle prijzen 
zijn van te voren vastgesteld. Clau-
dia: “Er zijn dus geen bijkomende 
kosten voor wat dan ook. Geen be-
ruchte ‘addertjes onder het gras’. Wij 
zijn telefonisch altijd bereikbaar en 
je kunt te allen tijde bij je eigen box, 
achter een gesloten hek, waar je de 
sleutel van krijgt.” Jan: “Ook verhu-
ren wij boxen op de eerste verdie-
ping, bereikbaar met een lift. En ook 
hier geldt: geen extra berekening 
van het gebruik daarvan en ook niet 
voor de magazijnwagen waarvan 
gebruik gemaakt kan worden voor 
het verplaatsen van spullen. We zijn 
een transparante en professionele 
organisatie waar je absoluut op kunt 
bouwen. Mijn dochter gaat op exact 
dezelfde voet verder en daar ben ik 
uiteraard blij mee.” Binnenkort zijn 
er ook parkeerplaatsen te huur voor 
bijvoorbeeld het stallen van aan-
hangwagens. Ook voor bedrijfswa-
gens, die men niet in een woonwijk 
wil parkeren, is dit zeker geschikt. 
Particuliere klanten betalen overi-
gens geen BTW. Voor meer informa-
tie en prijzen voor opslagruimte en 
–boxen bel met 0297-360631 (geen 
vaste kantoortijden) of kijk op de 
website: www.majabox.nl

Door Miranda Gommans

Bas en Thomas gek op feestjes
Feesterij de Bok gooit de 
B#k er ieder weekend in!
Aalsmeer - De twee mannen van 
Feesterij de Bok houden wel van een 
feestje, sterker nog Bas Been en Tho-
mas Zekveld weten hoe zij een goed 
feest moeten organiseren. Vandaar de 
benaming van de uitgaansgelegen-
heid in het voormalige Bon Ami aan 
de Dreef. “En dat we het de Bok heb-
ben genoemd, was best logisch. We 
zochten een korte naam die beklijfd 
en volgens ons is dat meteen gelukt!” 
De ondernemers kennen elkaar uit de 
horeca. De gezworen vrienden zijn 
nu dus ook zakenpartners. Hoe het 
zo gekomen is? Bas: “Ik werk al ruim 
tien jaar in de horeca, onder ande-
re bij beachclub Riche in Zandvoort 
en als bedrijfsleider in de Praam en 
de zeilschool van Aalsmeer.” Thomas 
werkt zelfs al wat langer in de horeca. 
Hij heeft de hotelschool gevolgd en 
heeft ervaring opgedaan in sporthal-
len en in De Oude Veiling in de Mark-
straat. Hij vult aan: “Toen we elkaar 
eind 2011 serieus spraken over on-
ze ambities (hij wilde wat en ik wilde 
wat) zijn we gaan brainstormen over 
hoe we dat nou moesten aanpakken. 
Verschillende tenten hebben we vorig 
jaar onder de loep genomen. En om 
een lang verhaal kort te maken: Half 
februari van dit jaar werden we ge-
beld door de pandeigenaren van dit 
etablissement, op 2 april kregen we 
de sleutel en de officiële opening van 
De Bok was al op 19 april.” Er is dus 
met man en macht gewerkt om dit 
resultaat te bewerkstelligen. Bas en 
Thomas: “We hebben hulp gekregen 
van vrienden, familie en kennissen. 
In totaal hebben zeventig mensen 
ons geholpen, waar we ze natuurlijk 
enorm dankbaar voor zijn.” 

Bruin Café en Grote Stal
Feesterij de Bok bestaat uit twee ge-
deeltes. Bij binnenkomst is aan de 
linkerzijde het bruine café gesitu-
eerd. Deze ruimte biedt plaats aan 
maximaal honderd man. Er wordt all-
round muziek gedraaid, maar vooral 
Nederlandstalig. De boel is lekker op-
gefrist; de indeling is zoals het was, 
maar de uitstraling is veranderd. Er zit 
nieuw behang op de muren, er is een 
lambrisering gemaakt, de bar is ver-
nieuwd en aan de openhaard hangt 
nu in plaats van een hertenkop een 
bokje. Eigenlijk is het best ouderwets. 
Bas zegt daarop: “We zijn er achter 
dat hip niet werkt. Oubollig is mis-

schien niet het goede woord, maar de 
sfeer en ambiance zijn eigenlijk weer 
een beetje zoals vroeger en dat werkt. 
We delen een bitterballetje of ander 
lekker hapje uit tijdens de borrel, dat 
werkt. Je kunt hier trouwens ook een 
leuke receptie houden, al dan niet be-
sloten.” De ruimte aan de rechterzijde 
is ingericht als discotheek en is ge-
schikt voor driehonderd mensen. De 
jongens noemen het ‘de grote stal’. 
Ook hier is de indeling hetzelfde ge-
bleven maar ze hebben de boel op-
gepimpt, waarbij vooral de verlichting 
anders is. Er wordt uiteraard ande-
re muziek gedraaid dan in de kroeg. 
Er is voor ieder wat wils. Verschillen-
de DJ’s uit heel Nederland geven we-
kelijks acte de presence, waarbij er 
vooral ingespeeld wordt op wat het 
publiek wil. Ook worden er regelmatig 
themafeesten georganiseerd. Vooral 
Bas heeft hier veel ervaring mee op-
gedaan tijdens zijn loopbaan: “Afge-
lopen zaterdag hadden we een zo-
merfeest, aankomende vrijdag komt 
er een knallend beachfeest, zaterdag 
een jaren ‘80-‘90 party en op 31 mei 
en 1 juni zal Kerst het thema zijn. Ie-
dereen is welkom vanaf achttien jaar 
al dan niet verkleed. Natuurlijk is het 
leuk om in een outfit van het thema te 
komen, maar wij verplichten niemand 
daartoe. We houden het lekker vrijblij-
vend. Feesterij de Bok is echt een tent 
voor dorpspubliek.” Naast themafees-
ten zijn er ook genoeg mogelijkheden 
om een besloten feest te geven, in-
clusief catering, artiesten, etcetera. 
Er is heel veel mogelijk. Uiteraard al-
tijd in overleg en met een vooraf vast-
gestelde prijsaanbieding. “Je kunt het 
zo gek maken als je zelf wil en wij 
proberen het altijd net nóg wat gek-
ker”, aldus Bas tot slot. Thomas bena-
drukt nog even dat zij dat allemaal sa-
men doen met een topteam dat ‘ach-
ter hun staat’. Feesterij De Bok is te 
vinden aan de Dreef nummer 5. Te-
lefoonnummer: 0297-329168. www.
feesterijdebok.nl. Openingstijden zijn 
zes dagen in de week (maandag ge-
sloten). Het café al vanaf vier uur ‘s 
middags, de Grote stal vanaf tien uur 
’s avonds. In de weekenden kan er 
gefeest worden tot vijf uur in de mor-
gen. Er is ruime parkeergelegenheid, 
een bewaakte garderobe en zij han-
teren een strak deurbeleid voor 18+.

Door Miranda Gommans

Lichte stijging jaaromzet
FloraHolland beweegt mee 
met veranderingen in sector
Aalsmeer -De jaaromzet van de 
Koninklijke Coöperatieve Bloemen-
veiling FloraHolland kwam in 2012 
uit op 4,4 miljard euro. Dit is een 
lichte stijging van 3% ten opzichte 
van een jaar eerder. De omzetgroei 
werd veroorzaakt door een stijging 
van de gemiddelde prijs. Het volume 
bleef nagenoeg stabiel met 12,5 mil-
jard verhandelde bloemen en plan-
ten. “Hoewel niet alle kwekers pro-
fiteerden van de prijsverbetering, 
overheerst de tevredenheid bij on-
ze 5000 nationale en internationale 
leden. De Europese consument blijft 
bloemen en planten kopen en het 
Nederlands sierteeltcluster behoudt 
haar sterke positie”, aldus algemeen 
directeur Timo Huges.

Kosten en inkomsten
De omzet van FloraHolland stijgt on-
danks de huidige economische om-
standigheden. Tegelijkertijd zijn er 
uitdagingen voor de veiling door 
een verandering in de wijze van af-
zet. Er wordt op een andere ma-
nier gebruik gemaakt van het in-
ternationale handelsplatform. In de 
markt vindt een verdere en snelle-
re verschuiving van klokverkoop 
naar directe verkoop plaats via Flo-
raHolland Connect. Hoewel de di-
recte afzet via FloraHolland verre-
kend blijft worden, komen er min-
der karren voor de klok en bete-
kent dit minder logistiek werk waar 
minder mankracht voor nodig is. De 
veiling werkt aan flexibilisering om 
mankracht elders in het bedrijf in te 
kunnen zetten. Per saldo leidt dit tot 
formatiekrimp die de veiling met na-
tuurlijk verloop wil opvangen. Kos-
ten en inkomsten lopen momenteel 
niet in de pas. 

Voor de continuïteit van de onder-
neming is een gezond resultaat no-
dig. De komende jaren richt Flora-
Holland haar inkomsten en uitgaven 
zo in dat opbrengsten via diensten 

gegenereerd worden waar de kos-
ten zitten. Daarnaast zien de leden 
het klokinstrument als een essenti-
eel vermarktingsinstrument. De vei-
ling neemt daarom initiatieven om 
het kloksysteem technisch en com-
mercieel aantrekkelijker te maken. 

Ontwikkeling van diensten
De leden van FloraHolland blijven 
hun coöperatie benutten voor de af-
zet van hun producten. De veiling 
ontwikkelt diensten om haar leden 
in de beste verkooppositie te bren-
gen tegen zo laag mogelijke kos-
ten. Zo vormt FloraHolland consor-
tia met verschillende ketenpartijen. 
De telers kunnen dan samen met 
afnemer en eindklant meer rende-
ment uit het bloemenschap in de 
winkel halen. Met de dienst Bloe-
mistExclusief worden bijzondere 
producten aangeboden aan bloe-
misten die de wens hebben om zich 
te kunnen onderscheiden. FloraHol-
land heeft hiervoor een samenwer-
king opgezet met acht groothan-
delsbedrijven om deze bijzondere 
producten van een selectie van te-
lers online beschikbaar te stellen. 
Internationaal ontwikkelt de veiling 
nieuwe diensten nu de afzet vaker 
door leden zelf wordt gedaan. Te-
lers willen internationale transacties 
via de veiling afsluiten en daarom 
heeft FloraHolland haar facturering 
aangepast zodat dat nu mogelijk 
is. Met het wegvallen van publiek-
rechtelijke bedrijfsorganisaties als 
het Productschap Tuinbouw (PT) en 
het Hoofdbedrijfschap Agrarische 
Groothandel zijn minder collectieve 
heffingen beschikbaar. FloraHolland 
neemt die taken over waar dat nut-
tig en noodzakelijk is voor haar le-
den. Daarnaast heeft FloraHolland 
de financiering van de collectie-
ve promotie van bloemen en plan-
ten overgenomen en de financie-
ring van product specifieke promo-
tie vergemakkelijkt.

C1000 Koster beste vers verkoper 
provincie Noord Holland
Aalsmeer - C1000 Koster is eerste 
geworden van de provincie Noord 
Holland in de interne winkel strijd 
‘The Battle’. De C1000 Battle is een 
winkelwedstrijd waarin alle C1000 
vestigingen door experts van het 
hoofdkantoor te Amersfoort en kri-
tische collega-ondernemers worden 
beoordeeld op de vers afdelingen. 

De beoordelaars kijken naar net-
heid, klantvriendelijkheid, uitstra-
ling, kwaliteit en voedselveiligheid.
“Dit is uiteindelijk waar je het alle-
maal voor doet, je onderscheidend 
in de markt kunnen profileren met 
vers, die fles cola kun je overal ko-
pen maar de beleving, kwaliteit en 
klantvriendelijkheid kun je juist met 

de versafdelingen creëren. Wat ik 
belangrijk vindt is om als lokale on-
dernemer de lokale markt optimaal 
te bedienen en juist met vers kun-
nen we ons goed onderscheiden”, 
aldus ondernemer Kees Jan Koster. 
Daarnaast is het voor het personeel 
de slagroom op de taart. Kees Jan: 
“Het zijn de medewerkers die het 
voor je doen en die worden dan ook 
riant beloont. De prijs van 1.500 eu-
ro voor de personeelspot is dan ook 
meer dan verdiend. De waardering 
die je van collega’s krijgt is belang-
rijk, maar belangrijker is de lokale 
consument. Die willen we dan ook 
mee laten profiteren van de behaal-
de prijs door middel van een aantal 
leuke aanbiedingen.”

Renault Nieuwendijk ‘the 
Best of the West’ dealer
Aalsmeer - Renault Nieuwen-
dijk heeft bij de ‘Renault Dealer of 
the Year verkiezing 2012’ een der-
de plaats behaald. Bij deze jaarlijkse 
verkiezing weegt de totale prestatie 
van een Renaultdealerbedrijf; sales-
en aftersalesactiviteiten, klantte-
vredenheid en rentabiliteit. Direc-
teur Kees Nieuwendijk: “Vorig jaar 
eindigden we als vierde. We zijn er 
trots op nu een podiumplek te heb-
ben behaald. Iedereen binnen ons 

bedrijf spant zich in om de klant op-
timaal van dienst te zijn, dat vertaalt 
zich in goede resultaten en hoge 
klanttevredenheidscores. Deze ob-
jectieve beoordeling is voor ons al-
lemaal een bevestiging dat we goed 
bezig zijn.” 
De nummers 1 en 2 van de rang-
lijst bevinden zich in het noorden en 
oosten van het land. Nieuwendijk is 
dus the Best of the West (en South), 
een knappe prestatie! 

Directeur Kees Nieuwendijk wordt gefeliciteerd met de derde plaats door 
Lloyd de Meza, directeur van Renault Nederland. 

Eerste stap gelijkspanning in glastuinbouw 

Unieke stroomvoorziening in 
kas levert flinke besparing op
Rijsenhout - In het glastuinbouw-
gebied PrimAviera bij Schiphol is 
woensdag 15 mei een van de eer-
ste gelijkspanningsnetwerken offici-
eel in gebruik genomen. Gelijkspan-
ning is duurzamer dan wisselspan-
ning, omdat er minder stappen tus-
sen energieopwekking en energie-
verbruik nodig zijn. De aanleg van 
dit gelijkspanningsnetwerk bij Vree-
ken Sierteelt is de eerste stap in de 
realisatie van een proeftuin in de 
Haarlemmermeer met een regiona-
le energie-infrastructuur op basis 
van gelijkspanning. Om dit te berei-
ken zijn partners Direct Current B.V., 
Siemens Nederland en Joulz het sa-
menwerkingsverband DC=DeCent 
gestart. Harry Stokman van Di-
rect Current B.V.: “In de glastuin-
bouw maakt energie vaak zo’n vijf-
tien procent van de totale kostprijs 

uit. Het reduceren van het energie-
verbruik dient niet alleen het milieu. 
Het is ook van vitaal belang voor de 
concurrentiepositie van een tuinder. 
Gelijkspanning bespaart niet alleen 
energie door het reduceren van het 
aantal energieconversies, het maakt 
ook een betere afstemming moge-
lijk tussen vraag en aanbod. Ook 
worden bij gelijkspanningsnetwer-
ken minder grondstoffen gebruikt. 
Gelijkspanning levert dus een ener-
gie-, grondstof- en kostenbesparing 
op. En daardoor uiteindelijk ook een 
CO2-reductie.” Na de eerste volledi-
ge belichtingsperiode (begin 2014) 
zijn de meetresultaten bekend. De 
verwachting is dat DC=DeCent eind 
2015 een integrale energievoorzie-
ning op basis van gelijkspanning 
heeft gerealiseerd in de Haarlem-
mermeer. 

Voor een tuinder is zo’n 15% van de kostprijs energie. Met gelijkspanning kun-
nen tuinders energie, en kosten, besparen.

Hollandse jongens met kennis van zaken

Van Zaal Ondernemer van 
mei Greenport Aalsmeer
Aalsmeer - Vanuit de Greenport 
Aalsmeer ontwikkelt, produceert en 
installeert Van Zaal wereldwijd tech-
nische en duurzame systemen voor 
de glastuinbouw en utiliteit sectoren. 
De organisatie is verdeeld in drie divi-
sies: Logistiek, klimaat en energie en 
service en advies. Van Zaal ontwikkelt 
en produceert de systemen in haar 
eigen fabriek. Eline Kikkert van Van 
Zaal licht toe: “Wij zijn als geen an-
der in staat snel en goed in te spe-
len op veranderingen in de markt en 
op specifieke wensen van onze klan-
ten. Van Zaal kan altijd voor elk pro-
ject een totaaloplossing bieden. On-
der meer door jarenlange samen-
werking met dochterondernemin-
gen, partners en allianties, elk met 
hun eigen specialisme. De speci-
fieke technieken voor mechanische 
transport installaties worden ook in-
gezet voor show- en decorsystemen 
in theaters. Daarom werkt dochter-
onderneming STS, met oplossingen 
voor theaterproducties, films en eve-
nementen, ook vanuit de Van Zaal fa-
briek.” Greenport Aalsmeer zet zich in 
om de (inter) nationale concurrentie-
positie van de hele sierteeltsector te 
versterken en verder uit te bouwen. 
Greenport Aalsmeer richt zich op 5 
thema’s: Ruimte en bereikbaarheid, 
duurzaamheid, kennis en Innovatie, 
arbeidsmarkt en onderwijs, positio-
nering en imago. Eline over de the-
ma’s: “Uiteraard menen wij dat alle 
thema’s voor de bedrijven in deze re-

gio van groot belang zijn. Ik zal een 
paar concrete voorbeelden voor ons 
noemen: Van Zaal is erkend Leerbe-
drijf en trekt veel medewerkers lokaal 
aan. Genoeg en breed aanbod op de 
arbeidsmarkt door goed technisch 
onderwijs is dus belangrijk voor ons 
en wij dragen daar zelf - middels be-
roepsopleidende (BOL) en beroeps-
begeleidend (BBL) leerwegen en on-
ze aanwezigheid op open dagen van 
diverse ROC’s - graag aan bij. Het be-
drijft streeft sinds de oorsprong van 
de onderneming naar Innovatie, wij 
hebben een aantal patenten op duur-
zame oplossingen op het gebied van 
klimaat en energie vraagstukken, die 
kennis delen wij graag bijvoorbeeld 
door presentaties op informatiebij-
eenkomsten. De ‘Kas Zonder Gas’ 
bij phalaenopsis kweker Maurice 
van der Hoorn in Ter Aar is een goed 
voorbeeld. Een innovatief en duur-
zaam project waar veel (inter)natio-
nale interesse voor is.” Van Zaal werkt 
vanuit de Greenport Aalsmeer. Ook in 
de toekomst ziet Van Zaal dat Green-
port Aalsmeer van groot belang blijft. 
“Van Zaal wil graag een belangrij-
ke lokale rol behouden en daarnaast 
wereldspeler zijn. Hollandse jongens 
met kennis van zaken die goed werk 
afleveren. Professioneel en persoon-
lijk. Dat Greenport Aalsmeer daar op 
haar manier aan bijdraagt is voor ons 
zowel voor de regiofunctie als op het 
wereldspeelveld van wezenlijk be-
lang”, besluit Eline.
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kinder- en jeugdkrant

De Brug op schoolreis
Aalsmeer - Het schoolreisje van 
basisschool De Brug heeft 25 april 
plaatsgevonden! De groepen 1 en 2 
zijn naar De Linnaeushof geweest. 
De groepen 3 tot en met 7 naar at-
tractiepark Duinrell. De kinderen 
kwamen allemaal met rugzak en vro-
lijke gezichten naar school. Ze had-
den er allemaal veel zin in. Groep 8 
heeft het kamp nog in het vooruit-
zicht en ging daarom niet mee, maar 
heeft alle leerlingen en begeleiders 
wel uitgezwaaid. Om 9.15 uur ver-
trokken de groepen in liefst zes bus-
sen. Vrolijk zwaaiend en toeterend 
vertrok de hele stoet. En, alle bussen 
kwamen aan het einde van de mid-

dag weer veilig aan bij de school. Alle 
kinderen en hun begeleiders hebben 
genoten van de uitjes. “Het weer was 
geweldig en de attracties waren top!”, 
aldus reacties van de leerlingen.

Groep 8 Samen Een bezoekt 
de Tweede Kamer
Aalsmeer - Voor de meivakantie is 
de hele groep 8 van OBS Samen Een 
naar de Tweede Kamer en de ridder-
zaal geweest. Er was voor de leerlin-
gen een rondleiding en een speur-
tocht. Aan de hand van kaartjes 
met vragen over de politiek, moest 
een code gekraakt worden. Een fo-

tospeurtocht leidde langs ridder-
zaal, een klein museum bij de rid-
derzaal en uiteindelijk bij de Tweede 
Kamer. Daar kwamen de jongens en 
meiden niet zomaar binnen, ieder-
een werd eerst gescreend. Groep 8 
heeft daarom heel veel kunnen zien 
van politiek Den Haag!

Inschrijven kan tot 1 juni
Buitenspeeldag voor alle 
kinderen in Nederland
Aalsmeer - Op woensdag 12 juni 
is het Buitenspeeldag! In vrijwel al-
le gemeenten in Nederland worden 
buitenactiviteiten voor kinderen ge-
organiseerd. Ook dit jaar is er weer 
volop belangstelling. Op meer dan 
659 locaties is al een activiteit aan-
gemeld en er komen dagelijks ge-
weldige activiteiten bij! Aanmelden 
kan tot 1 juni via www.buitenspeel-
dag.nl. De initiatiefnemers van de 
Buitenspeeldag roepen gemeenten, 
buurtgroepen, verenigingen, scho-
len, ouders en kinderen op om er 
samen voor te zorgen dat de Buiten-
speeldag dit jaar weer een superga-
ve dag wordt waarop kinderen bui-
ten volop buitenspelen en avontu-
ren kunnen beleven. Lokale organi-
satoren die zich aanmelden ontvan-
gen een leuk en handig actiepak-

ket met promotiematerialen die zij 
op woensdag 12 juni kunnen uitde-
len aan kinderen die komen buiten-
spelen. Voor tips, draaiboeken, pro-
motiematerialen en inspiratie voor 
de leukste activiteiten kan iedereen 
terecht op genoemde website. Met 
de Buitenspeeldag willen de initia-
tiefnemers kinderen stimuleren om 
lekker buiten te spelen. Buitenspe-
len is leuk én belangrijk in het leven 
van kinderen. Het is de plek waar ze 
vriendjes ontmoeten, kunnen bewe-
gen en zich vrij voelen. Onderzoek 
toont aan dat buitenspelen goed is 
voor kinderen. Kinderen die meer 
buitenspelen bewegen meer en 
hebben aantoonbaar minder over-
gewicht. Ook bevordert buitenspe-
len de mentale en sociale ontwikke-
ling van kinderen.

Zon en regen tijdens 36ste 
China Town weekaatje
Aalsmeer - Voor de zesendertig-
ste keer is afgelopen pinksterweek-
end het Weekaatje voor jeugd van 
zes tot rond twaalf jaar gehouden op 
de terreinen van RKAV aan de Beet-
hovenlaan. Thema was dit maal ‘Chi-
na Town’ en alle activiteiten stonden 
dan ook in het teken van dit land van 
rijst, stokjes en circus. In totaal heb-
ben 241 jongens en meisjes een fan-
tastisch kampeerweekend beleefd 
met zon, maar helaas ook met regen. 
Zondagmiddag ging het terrein twee 

uurtjes open voor ouders en belang-
stellenden en werden deze bezoekers 
getrakteerd op een leuke circusvoor-
stelling en kon men deelnemen aan 
allerlei spelletjes. Deze dag was het 
gelukkig droog en liet het zonnetje 
zich regelmatig zien. Jammer genoeg 
was de laatste kampdag, maandag, 
een dag vol regen. Echter de deelne-
mers lieten zich door het vele water 
niet uit het veld slaan en beleefden 
een prachtige slotdag met elkaar.  
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Schoolvoetbal
‘Mannen’ van Wegwijzer 
winnen minitoernooi
Aalsmeer - Woensdagmiddag 
13.15 uur, het fluitsignaal voor de 
eerste wedstrijd klinkt. De groe-
pen 4 van de basisscholen starten 
het mini voetbal toernooi. Het is nu 
echt begonnen. De Wegwijzer had 
er weken naar toe geleefd, de ploe-
gen gevormd en de shirts gewas-
sen. De basisschool in de Hornmeer 
was met twee teams vertegenwoor-
digd en de jongens gingen voor de 
hoofdprijs. De strijd op het veld was 
hevig en er werd volop gescoord. 
De spanning langs de lijn was voel-
baar, wie ging er naar de halve fina-
le? Er werden wedstrijden gewon-
nen, gelijk gespeeld en verloren en 
uiteindelijk stond de Wegwijzer 1 in 
de halve finale. Dat was een span-

nende pot waarbij de stand lang 
1-1 bleef, maar door een geweldi-
ge pass scoorde Demster de bevrij-
dende 2-1. De Wegwijzer staat in de 
finale en het team van basisschool 
Samen Een was de tegenstander. 
De krachten na 5 wedstrijden wa-
ren een beetje weg, maar dankzij 
de mooi jell bleef de motivatie 100 
procent. Het werd een echte finale 
met mooie reddingen en sterke du-
els. Het laatste fluit signaal klonk 
en jawel, kampioen! De wegwijzer 
1 kon hun geluk niet op, wat een 
mooie overwinning. Onder luid ap-
plaus namen ‘de mannen’ de beker 
in ontvangst. De wegwijzer is trots 
op Demster, Florian, Brian, Renso, 
Thijs, en Sebastiaan.

Kidspraise in Oosterkerk
Aalsmeer - De Oosterkerk is al bij-
na een half jaar actief met de succes-
volle kinderdienst, kidspraise! Deze 
dienst wordt gecreëerd door de jeugd 
van de kerk. De speciale kinderdienst 
is voor kinderen in de basisschool-
leeftijd. In deze dienst worden er lied-
jes gezongen onder leiding van een 
jeugdband, gedanst, is er interactie 
met de kinderen en ‘de preek’ in de 
vorm van een toneelstukje. Dit toneel-

stukje is een vertaling vanuit de bij-
bel op het niveau die de kinderen be-
grijpen. Dit keer gaat het toneelstuk-
je over de broers Jakob en Esau. Aan-
staande zondag 26 mei wordt de laat-
ste kidspraise van dit seizoen gehou-
den vanaf 16.30 uur in de Oosterkerk 
aan de Oosteinderweg 269. De kin-
derdienst duurt ongeveer een uurtje. 
Neem gezellig je vriendjes en vrien-
dinnetjes mee. Iedereen is welkom. 

Sportieve ‘scholenstrijd’ 
tijdens minivoettoernooi 
Kudelstaart - Het jaarlijkse mini-
voetbaltoernooi voor de basisscho-
len is al jarenlang mateloos popu-
lair. Ruim 1200 jongens en meisjes 
uit de groepen 4 tot en met 8 van al-
le tien de basisscholen uit Aalsmeer 
en Kudelstaart hebben in de week 
van 13 tot en met 17 mei met klas-
genoten gestreden op de voetbal-
velden van RKDES in Kudelstaart. 
Het was alle avonden fris op de vel-
den en vooral op donderdag en vrij-
dag viel regen, maar de sfeer was 
het hele toernooi gezellig en ge-
moedelijk. Er deden 167 teams mee 
die samen zo’n 750 wedstrijden van 
een kwartier speelden. De grootste 
animo was net als andere jaren te 
vinden bij de jongens uit groep 5 en 
6 (50 teams). Opvallend is dat er dit 
jaar meer meisjesteams uit de groe-

pen 7 en 8 (32) mee deden dan jon-
gensteams (27). Vrouwenvoetbal is 
populair! Ook onder de 70 scheids-
rechters waren opvallend veel mei-
den. Sommige scheidsrechters wa-
ren zo enthousiast dat ze alle avon-
den hebben gefloten. Winnaars wa-
ren: Oosteinder (meisjes groep 4), 
Wegwijzer (jongens groep 4), Zuid-
ooster (meisjes groep 5 en 6), Sa-
men Een (jongens groep 5 en 6), Jo-
zefschool (meisjes groep 7 en 8), 
Samen Een (jongens groep 7 en 8). 
Ieder jaar organiseert één van de 
drie voetbalverenigingen dit scho-
lentoernooi. Vorig jaar heeft VVA dit 
grootse toernooi in Aalsmeer geor-
ganiseerd, dit jaar was het de beurt 
aan RKDES in Kudelstaart en vol-
gend jaar zal het weer in Aalsmeer 
plaatsvinden bij RKAV.

Schoolvoetbaltoernooi
Beker Samen Een groep 7/8
Aalsmeer - Regenbuien die het ver-
liezen van de kinderchampagne: de 
jongens van Samen Een groep 7-8 
hebben het schoolvoetbaltoernooi af-
gelopen vrijdag overtuigend gewon-
nen. Met een enorme inzet en voet-
baltalent werd de beker met de grote 
oren veroverd. De cijfers zeggen ge-
noeg: 11 winstpartijen, 1 gelijkspel, 33 

doelpunten voor en slechts 3 tegen. 
De finale werd met 1-0 gewonnen van 
de jongens van de Oosteinder. Blije 
gezichten na afloop, de regen en kou 
werden door het winnende team maar 
voor lief genomen. De beker is ge-
wonnen door Alex, Finn, Amro, Jouk, 
Mark, Ties, Cedric, Robin, Floris, Steyn 
, coaches Onno en Edward! 

Schoolvoetbaltoernooi
Vier bekers Oosteinder!
Aalsmeer - Vorige week werd het 
minivoetbal toernooi voor scho-
len uit Aalsmeer en Kudelstaart ge-
speeld bij voetbalvereniging RK-
DES. Veel jongens en meisjes heb-
ben meegedaan. De Oosteinder-
school was goed vertegenwoordigd 
met verschillende teams jongens en 
meisjes van groep 4 tot en met 8. De 
meisjes van groep 6, Team Oostein-
der 2, bestaande uit Liv, Anna, Am-
ber, Daniek, Suze, Iris en Jet heb-
ben prima gepresteerd. De tegen-
standers waren best pittig, toch is 
het de meiden gelukt om de eer-
ste avond alle wedstrijden te win-
nen. Ook donderdagavond, trou-
wens weer in de regen, hadden de 
meiden vleugels. Er werd goed over-
gespeeld, verdedigd en uiteindelijk 
weer alle wedstrijden met winst be-

eindigd. Dat betekende dus vrijdag-
avond spelen in de finale. De druk 
werd groter, het weer steeds slech-
ter maar de meiden gingen ervoor. 
Na 2 wedstrijden winst en een ge-
lijk spel uiteindelijk geplaatst in de 
finale. Heel nat en koud hebben de 
meiden gestreden tot het einde. He-
laas het team van de Zuidooster was 
iets sterker en won, maar de mei-
den kunnen trots zijn op de twee-
de plaats. Als team hebben de mei-
den sportief gespeeld en zijn met el-
kaar tot het uiterste gegaan. Er zijn 
nog drie teams van de Oosteinder-
school naar huis gegaan met een 
prijs. Een meisjes team van groep 5 
is geëindigd op de vierde plaats, de 
jongensteams van groep 8 zijn ge-
eindigd op de derde en de tweede 
plaats. Mooie resultaten.

Darten bij Binding Zolder!
Kudelstaart - Een darttoernooi is 
altijd leuk en gezellig. Daarom is 
er in de meivakantie een darttoer-
nooi georganiseerd voor tieners van 
de groep 6, 7 en 8. Een groepje jon-
gens (meiden waar waren jullie?) 
kwam naar de Zolder om met el-
kaar de strijd aan te gaan. De jon-
gens hadden zelf dartpijlen meege-
nomen en voor degenen die ze ver-
geten waren, had de Binding nog 
een setje liggen. De strijd was span-
nend en werd uiteindelijk gewon-

nen door Peter Bruinsma. De kin-
deren die niet aan de beurt waren, 
konden kiezen wat ze gingen doen. 
Kijken naar de dartwedstijd, bui-
tenspelen of iets anders. Het was 
een hele gezellige middag die he-
laas te kort duurde. Ook zin om een 
keer naar de Binding te komen? Dat 
kan elke dinsdagmiddag en -avond 
in Kudelstaart en op woensdag-
middag in Aalsmeer Oost. Kijk voor 
meer informatie en adressen op  
www.debinding.nl.

Mussentelling groot succes
Aalsmeer - In het mussen telweek-
einde van 19, 20 en 21 april heb-
ben 25 vrijwilligers en diverse leerlin-
gen van groep 4 en 7 van de Jozef-
school de mussen in Aalsmeer geteld 
en ingevoerd op de website: Telmee.
nl. Uit de mussentelling blijkt dat er in 
Aalsmeer ongeveer 700 huismussen 
voorkomen! Dit is een geweldig resul-
taat. De mussentelling is mogelijk ge-
maakt door de gemeente Aalsmeer, 
Landschap Noord-Holland en het mi-
nisterie van Economische zaken via 
de subsidieregeling ‘Groen en Doen’. 
Alle gegevens van deze telling wor-
den verwerkt in een landelijk systeem. 
Wethouder Rik Rolleman: “Dankzij al-
le vrijwilligers en kinderen en ouders 
van de Jozefschool is de mussentel-
ling een groot succes geworden. Door 
de inzet van deze vrijwilligers heb-
ben we als gemeente veel meer ken-
nis over waar de beschermde mussen 
voorkomen. Het betreft wel een eer-
ste telling Aalsmeer. Uiteraard gaan 

we nog kijken hoe de mussenpopula-
tie zich de komende jaren ontwikkeld. 
Maar door deze eerste telling kunnen 
we wel al veel beter rekening houden 
met deze vogels bij ruimtelijke ont-
wikkelingen, zoals sloop en nieuw-
bouw projecten.” De afgelopen 25 
jaar is de huismussenstand landelijk 
gehalveerd. Uit onderzoek blijkt dat 
gebrek aan voedsel en nestplaats-
gelegenheid de belangrijkste oorza-
ken zijn van de achteruitgang. Daar-
bij komt dat als huismussen eenmaal 
zijn verdwenen op een plek het jaren 
kan duren voordat ze terugkeren. Om 
de huismussenstand te vergroten zijn 
geen ingewikkelde beschermings-
plannen nodig. Iedereen kan de huis-
mus helpen. Bijvoorbeeld door één of 
meer van de ‘Help-de-huismus-tips’ 
van de Vogelbescherming uit te voe-
ren. Wie ook wil helpen bij natuuron-
derzoek in Aalsmeer, kan een e-mail 
schrijven aan info@aalsmeer.nl, t.a.v. 
André van der Poel.

Eerste maal talentenjacht voor 
deelnemers juniorpramenrace
Aalsmeer - Zaterdag 8 juni vind 
van 14.00 tot 16.00uur voor de eer-
ste keer de talentenjacht Spie Got 
Talent plaats in feesterij de Bok aan 
de Dreef 5. Hier zullen alle teams, die 
deelnemen aan de junior pramen-
race gaan strijden om het beste start-
nummer. De junior pramenrace wordt 
vervolgens een week later, op zater-
dag 15 juni, gehouden. De bedoeling 
is dat alle deelnemende teams hun 
grootste talent laten zien welke door 
een zeer professionele jury zal wor-
den beoordeeld. Dit talent mag be-
staan uit het zingen van een mooi 
liedje, maken van een dansje, het tap-
pen van een mop, het maakt niet uit. 
Wat wel belangrijk is dat het optre-
den maximaal 1.27 minuut mag du-
ren en dat een ieder zijn of haar ei-
gen muziek hiervoor meebrengt op 
een cd of usb stick. Dus, ga vast oefe-
nen en laat je grootste talent zien op 
zaterdag 8 juni en kom strijden voor 
de eerste startplaats en de Jan Sten-

huis Bokaal. Al vele avonden zijn er 
aan gewijd en lang over gesproken, 
de inleveropdracht en rode draad. De 
organisatie is er inmiddels uit! De in-
leveropdracht is bekend. In de nieuwe 
meerbode van 6 juni aanstaande is te 
lezen wat er bij De Zotte Wilg post in-
geleverd moet worden én wat de ge-
heime opdracht is, zal te lezen zijn in 
de juniorpraambode van 13 juni aan-
staande. Ook kunnen teams zichzelf 
voorstellen in de juniorpraambode 
door een ingezonden stukje te sturen 
naar esther-juniorpramenrace@hot-
mail.com Het leukste en origineelste 
stukje wordt beloont met een mooie 
prijs. Houdt de juniorpraambode in 
de gaten zodat je niets hoeft te mis-
sen! Inschrijven voor de deelnemen-
de teams kan tot 31 mei aanstaan-
de. Het inschrijfformulier is te down-
loaden via de website www.juniorpra-
menrace.nl of door een email te stu-
ren naar esther-juniorpramenrace@
hotmail.com.
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RENAULT TWINGO COLLECTION
PROFITEER TIJDELIJK VAN € 1.500,- VOORRAADVOORDEEL*

KOM NÚ NAAR NIEUWENDIJK

AIRCONDITIONING
CRUISE CONTROL
RADIO/CD

19X TWINGO OP VOORRAAD
DIRECT LEVERBAAR, WACHT NIET TE LANG!

RENAULT TWINGO COLLECTION VANAF € 9.490,-
EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN à € 575,-

*€ 1.500,- voorjaarsvoordeel is alleen geldig bij Nieuwendijk op een Twingo Collection uit voorraad en niet i.c.m. de all-in-one actie en/of andere (landelijke) acties. Actie geldig tot uiterlijk 31 mei 2013 of zolang de voorraad strekt. De in deze advertentie gecommuniceerde prijzen betreffen consumentenprijzen vanaf 1 januari 2013. Afbeeldingen die in deze 
advertentie zijn gebruikt kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specifi caties in Nederland en/of fi scale categorie waarin het model valt. Alle prijzen en diensten van personenauto’s zijn inclusief BTW. Vraag altijd uw dealer naar de exacte details voor uw persoonlijke situatie. Bedragen zijn  afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en 
drukfouten voorbehouden. Min./max. verbruik: 3,3-6,5 l/100 km. Resp. 30,3-15,4 km /l. CO2 85-150 g/km.

www.renault-nieuwendĳ k.nl
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Tekst
Afsluiting volleybalseizoen met 
instuiftoernooi in Proosdijhal
Kudelstaart - In de meivakantie is 
het laatste van in totaal acht vol-
leybaltoernooien gespeeld door de 
jongste jeugd, die aan de NeVoBo-
competitie deelneemt. In de aller-
hoogste categorie (niveau 6) was 
het Aalsmeerse Oradi/Omnia met 
twee teams vertegenwoordigd. Ora-
di 2 bereikte ongeslagen de ‘kleine’ 
finale tegen Amstelveen 2. Helaas 
werd verloren, waardoor het team op 
een mooie vierde plaats eindigde. De 
jongste volleyballers van Oradi/Om-
nia (niveau 4) speelden bij niveau 4 
spannende wedstrijden. Beide teams 
zaten in dezelfde poule. In de onder-
linge wedstrijd hielden ze elkaar met 
allebei een gewonnen set in even-
wicht. Oradi 3 wist uiteindelijk de fi-
naleronde te bereiken. Tegen VCH 

uit Hoofddorp werd een fraaie derde 
plaats behaald (zie foto). Aanstaan-
de zaterdag is er weer een volley-
baltoernooi. Deze keer kan iedereen, 
die volleybal leuk vindt tussen 10.00 
en 12.00 uur terecht in de Proosdij-
hal van Kudelstaart. In het kader van 
Sportpassie Aalsmeer houdt Oradi/
Omnia een 2 tegen 2 instuiftoernooi. 
Wil je een uurtje volleyballen met je 
vader, moeder, broer, zus, buurman 
of buurvrouw? Kom dan 25 mei om 
10.00 of 11.00 uur in je sportkleding 
naar de Proosdijhal. Er wordt op drie 
velden een 2 tegen 2 toernooi in ver-
schillende categorieën gespeeld. Ter 
plekke kunnen bezoekers zich aan-
melden. Deelname is gratis. Inlich-
tingen: 0297-322312, 0297-329682 of 
kijk op www.svomnia.nl. 

Sportpassie Aalsmeer zaterdag

Nieuwe trainer geeft 
handbalclinic 
Aalsmeer - Op zaterdag 25 mei is het 
ochtendprogramma van Sportpas-
sie Aalsmeer van 10.00  tot 11.30 uur 
voor FIQAS Aalsmeer in de Bloemhof. 
De meidenkant gaat hier laten zien 
hoe leuk handbal is. Herman Schaap, 
de nieuwe trainer van dames 1, is be-
reid gevonden om een handclinic te 
geven voor de B en C jeugd van FI-
QAS. Deze clinic laat alle facetten van 
het handbalspel zien en begint om 
10.00 uur. Daarna krijgen alle toe-
schouwers de kans om mee te doen! 
De trainers van de B- en C-jeugd en 
speelsters van FIQAS Aalsmeer zul-
len de deelnemers dan begeleiden in 
het omgaan met de bal, en wellicht 
na een goede warming up kan er nog 
een leuke oefenwedstrijd gespeeld 
worden. Na afloop ontvangt iedereen 
die heeft meegedaan een flyer met de 
mogelijkheid om drie keer gratis mee 
te trainen bij FIQAS Aalsmeer om te 
ontdekken hoe leuk handbal is! 

Jeugdteams in voorronde 
Komend weekend spelen verschillen-
de jeugdteams van FIQAS Aalsmeer 
wedstrijden in de voorronde van het 
bekertoernooi van regio Midden Ne-
derland. 
Op zaterdag 25 mei komen de jon-
gens C1 en de meisjes C1 in actie 
op sportpark Riekerhaven in Amster-
dam. De meisjes spelen twee keer te-
gen Westsite, de jongens treffen Ha-
vas, VOC en Westsite. De winnaars 
gaan door naar de bekerfinales.  Op 
zondag 26 mei is het voorronde toer-
nooi voor A- en B-jeugd bij Lotus in 
Hoofddorp. 
De jongens A1 en B1 van FIQAS 
Aalsmeer zijn al geplaatst voor de fi-
nale, de meiden B1 en B2 moeten er 
nog om strijden. De B1 speelt twee 
keer tegen Westsite, de B2 moet het 
opnemen tegen VOC, Vido en Westsi-
te. Kijk voor het complete programma 
op www.hvaalsmeer.nl.  

Open dag RKDES Handbal
Kudelstaart – Aanstaande za-
terdag houdt RKDES Hand-
bal een open dag. De vereniging 
doet namelijk mee aan “Sportpas-
sie Aalsmeer”; een dag waarop de 
(meeste) sportverenigingen van 
Aalsmeer en Kudelstaart hun deu-
ren openstellen voor publiek.  Alle 
jeugd die een keer wil kennis maken 
met handbal, kan naar de Proosdij-
hal in Kudelstaart komen en mee-
doen aan een clinic onder leiding 
van bondscoach Erik van der Wel. 
Van 10.00 tot 11.30 uur is er een 
training voor de 5 tot 9 jarigen. Van 
11.30 tot 13.00 uur is het vervolgens 
de beurt aan de 10 tot 12 jarigen. 
De clinics zijn gratis te bezoeken en 
een ideale gelegenheid om actief 
te ervaren of handbal jouw nieuwe 

sport kan worden! Momenteel heeft 
de jeugd van RKDES handbal vier 
jeugdteams, maar nieuwe leden zijn 
uiteraard van harte welkom. ’s Mid-
dags geven de senioren van RKDES 
handbal in samenwerking met Fiqas 
Aalsmeer in The Beach een demon-
stratie Beachhandbal. Van 13.00 tot 
15.00 uur zullen afwisselend de da-
mes en heren een wedstrijd spelen. 
Deze handbalvariant wordt inmid-
dels een jaar of 15 gedurende de 
zomermaanden gespeeld. Veelal in 
toernooivorm, met als hoogtepunt 
een heus NK dat de laatste jaren in 
het Beachstadion van Schevenin-
gen wordt gespeeld. Voor meer in-
formatie over RKDES handbal, zie 
de website www.rkdes.com of kom 
zaterdag naar de Proosdijhal.

12 Locaties, liefst 35 sporten
Zaterdag in de ban van 
Sportpassie Aalsmeer!
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 25 mei is de gemeente in de 
ban van Sportpassie Aalsmeer. Op 
twaalf verschillende locaties kan 
jong en oud kennis maken met 
maar liefst vijfendertig sporten. De 
organisatie hoopt dat deze dag, die 
voor de eerste maal op deze ma-
nier wordt georganiseerd, er aan 
kan bijdragen dat meer mensen 
gaan sporten. Daarnaast biedt het 
evenement aan clubs de kans om 
zichzelf op de eigen sportaccom-
modatie te laten zien en zo aan le-
denwerving te doen. 

Mike (Multi) van der Laarse, één 
van de initiatiefnemers van deze 
dag, hoopt dat de dag een groot 
succes wordt en de komende ja-
ren een vervolg gaat krijgen. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven re-
ageerde enthousiast op het plan 
Sportpassie Aalsmeer en zal gedu-
rende de dag dan ook meerdere lo-
caties bezoeken. “Zonder de steun 
van de ESA, die het zwembad en 
de sportzalen binnen de gemeen-
tegrenzen exploiteert, hadden we 
deze dag niet voor elkaar gekre-
gen”, aldus Ineke van Bemmelen, 
die namens de organisatie de con-
tacten met de sportverenigingen 
verzorgde. Ook de steun van The 

Beach was een mooie opsteker. Er 
zullen zaterdag veel verschillende 
sportactiviteiten plaatsvinden in de 
oude bloemenveiling aan de Oost-
einderweg 247a. Een aantal clubs 
heeft het evenement aangegrepen 
om een ex-topsporter of toptrainer 
in te schakelen. Bij handbalvereni-
ging Fiqas Aalsmeer zal René Ro-
meijn, trainer van de herenselec-
tie, een jeugdtraining gaan verzor-
gen, terwijl in Kudelstaart bij RK-
DES handbal bondscoach Erik van 
der Wel de jeugd een clinic gaat 
geven. In The Beach zal tijdens de 
beachvolleyclinic oud-olympiër Ri-
chard Schuil aanwezig zijn en bij 
de voetballers van RKDES zal ex-
AZ (en ex-RKDES) speler Michael 
Buskermolen de training voor de 
B-junioren gaan verzorgen. Wil je 
weten welke sporten er nog meer 
mee doen, kijk dan naar het pa-
ginagrote programma verderop in 
deze krant of surf naar www.sport-
passieaalsmeer.nl waar je het tota-
le programma van minuut tot mi-
nuut kan terugvinden. Voor alle 
duidelijkheid; de locaties zijn gra-
tis te bezoeken en in veel gevallen 
kan je zelf ook meedoen. Wie weet 
vind jij zo je nieuwe sport-passie!   

Door Miranda Gommans

Veldkorfbalcompetitie
Nipt winnend VZOD 
houdt zicht op promotie
Kudelstaart - Na de onnodige ver-
liespartij tegen Thor moesten de 
Kudelstaartse korfballers zaterdag 
11 mei vol aan de bak tegen KCD uit 
Doorn. De heenwedstrijd in Doorn 
eindigde in een mooie collectieve 
overwinning voor VZOD/vdBoon, 
maar KCD was inmiddels VZOD 
weer tot op één punt genaderd, ge-
noeg spanning vooraf dus. Hier was 
echter in de eerste tien minuten he-
lemaal niets van te merken, want 
het team van trainer/coach Frits Vis-
ser vond de korf moeiteloos. Echter 
KCD ook. De rust gingen de teams 
in met 5-3 voorsprong voor VZOD. 
Een pep-talk van coach Visser tij-
dens de rust moest het vertrouwen 
weer terugbrengen bij het achttal. 
Echter, de meeste supporters zaten 
nog in de kantine of de bal lag er al 
weer in aan de verkeerde kant: 5-4. 
In dezelfde minuut scoorde van Ani-
ka van Os echter een mooie door-
loopbal en bracht daarmee de mar-

ge op twee: 6-4. Toch, KCD ging 
steeds beter spelen. Ook hun sterk-
ste en attractieve speler wist on-
danks een blessure aan zijn hand 
het VZOD bijzonder lastig te maken 
en zelfs KCD op een 6-7 voorsprong 
te zetten. Anika van Os gaf VZOD 
opnieuw het goede voorbeeld en 
scoorde haar derde: 7-7. KCD ging 
echter onverstoorbaar verder en 
liep uit naar 7-9. Na een schitte-
rende actie van Nils van Os was 
het Eric Spaargaren die 8-9 scoor-
de. Een heus slotoffensief werd in-
gezet. In de laatste minuut scoorde 
Josine Verburg ondanks de krachti-
ge wind van ver de gelijkmaker 9-9. 
De overwinning wist VZOD net voor 
de neus van KCD weg te kapen. De 
verdiende strafworp werd door Ver-
heul koelbloedig benut: 10-9. Een 
zwaar bevochten overwinning voor 
de Kudelstaarters. Zaterdag 25 mei 
om 15.30 uur speelt VZOD de be-
langrijke uitwedstrijd in Kesteren. 
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Winst Ton en Tonnie bij Oostend
Aalsmeer - Op de laatste koppel-
speelavond van BV Oostend behaal-
den Ton en Tonnie Könst de hoog-
ste eer met 5599 punten, gevolgd 
door het koppel Hennie en Ria met 
5171 punten. De derde plaats was 
voor het koppel K. Kooiman en G. 
Presser met 5078 punten. De laat-
ste poedelprijs van dit seizoen is uit-
gereikt aan het koppel Mattie en 
Ans met 3859 punten en de mar-
senprijs ging naar het koppel Hen-
nie en Vera met 4 marsen. Het joke-
ren is gewonnen door Leni met 254 
punten en de poedelprijs was voor 
de heer Scharff met 594 punten. Tij-
dens deze laatste avond van het sei-
zoen, zijn ook de jaarprijzen uitge-
reikt. Op één het koppel T. Buwalda 
en E. Schuit met 59955 punten, ge-
volgd door het duo G. Presser en K. 
Kooiman met 58660 punten en het 
koppel Piet en Ed Schuit met 58595 
punten. De poedelprijs is overhan-
digd aan Joke en Greet met 47132 

punten. Bij het jokeren is de hoofd-
prijs uitgereikt aan Jopie met 3437 
punten. De eerst volgende koppel-
speelavond in het nieuwe seizoen 
staat gepland op 2 september in ge-
bouw Het Middelpunt in de Wilhel-
minastraat.

Paul Clement kampioen 
bij TTV Rijsenhout
Rijsenhout - Bij Tafeltennisvereni-
ging Rijsenhout is de afgelopen week 
de beslissing gevallen wie zich een 
jaar lang kampioen tafeltennis van 
het dorp aan de Ringvaart mag noe-
men. Titelhouder Kees Spaargaren 
was door gezondheidsredenen afwe-
zig, dus er zou hoe dan ook een nieu-
we kampioen komen. De voorron-
den werden in twee poules verspeeld 
waarbij al bleek dat de krachtsver-
schillen tussen de spelers bijzonder 
klein waren. De ervaren spelers voel-
den de hete adem in de nek van de 
groep jonge spelers die twee jaar ge-
leden zijn begonnen maar razend-
snel hebben bijgeleerd. Zo kon het 
gebeuren dat Jochem Moghrani zich 
in poule A naar een tweede plaats 
speelde, net achter Paul Clement, 
maar net voor de ervaren Piet Hooij-
man. In de B-poule werd Ernst Kees-
sen vrij eenvoudig winnaar door al-
le partijen te winnen. Hier werd Piet 
van Oudenaren tweede, hij verloor 
met 3-1 van Ernst, maar alle overige 
partijen won hij simpel. In deze pou-
le werd nieuweling Tom van Es der-
de. Door deze resultaten kwam er een 
kruisfinale tussen beide eerste team-
spelers Piet en Paul en tussen Ernst 
en Jochem. Piet en Paul maakten er 
een enerverende partij van waarbij 
de kansen steeds keerden. Uiteinde-
lijk trok Paul met een 3-1 overwinning 
toch aan het langste eind. Tussen 
Ernst en Jochem ging het er minder 
spannend aan toe; hoewel Jochem in 
de voorrondes de meeste wedstrijden 
eenvoudig had gewonnen, kwam hij 
er tegen Ernst niet aan te pas: 3-0. In 
de wedstrijd om de derde en vierde 
plaats begon Jochem Moghrani met 
een duidelijke overwinning in de eer-

ste set op Piet van Oudenaren. Maar 
daarna herpakte Piet zich prima en 
won drie sets op rij. Piet werd hier-
door dus derde, Jochem vierde. De 
finale ging tussen Ernst (winnaar in 
2011) en Paul (winnaar in 2009). Hoe-
wel deze twee kemphanen normali-
ter wel aan elkaar gewaagd zijn, werd 
het deze keer een niet bijster interes-
sante wedstrijd. Helaas kon Ernst zijn 
normale niveau niet laten zien op het 
moment suprême en liep hij constant 
achter de feiten aan tegen de gedre-
ven spelende Paul, sinds januari niet 
meer gehinderd door een versleten 
heup. Het werd een eenvoudige 3-0 
overwinning voor Paul die daarmee 
na vier jaar weer de wisselbeker in 
bezit heeft.

Dinsdag introductieavond
Tijdens de prijsuitreiking werd ook 
nog stilgestaan bij het feit dat Jan 
Joore al 45 jaar spelend lid is van 
TTV Rijsenhout, en ook dit najaar in 
de competitie zal meespelen. Cor-
rie Zethof, Piet Hoojman en Joost van 
Keulen, samen ook al meer dan een 
eeuw actief, hebben wel besloten het 
wat rustiger aan te gaan doen en niet 
meer deel te nemen aan de competi-
tie. Hierdoor wordt het voor de club 
wel steeds nijpender om voldoende 
teams op de been te krijgen. Mede 
daarom is er op dinsdag 28 mei een 
introductieavond: iedereen die eens 
wil kennismaken met het tafeltennis-
sen, maar ook ervaren spelers die een 
andere club zoeken zijn deze avond 
vanaf 20.30 uur van harte welkom in 
dorpshuis De Reede aan de Schouw-
straat. Voor meer informatie: Bel met 
0297-343228 of mail met ttvrijsen-
hout@hotmail.com.

Van links naar rechts: Ernst Keessen (2), Paul Clement (1) en Piet van Oude-
naren (3).

‘2x24 Schaakstukken’
Kudelstaart - Op donderdag 30 
mei wordt in het dorpshuis van Ku-
delstaart het boek ‘2x24 Schaakstuk-
ken’ van Mladen Cicek gepresen-
teerd. Schaakmeester Hans Böhm 
schreef het voorwoord en is ook aan-
wezig. Het uitgangspunt van dit ge-
durfde boek over het schaakspel is 
de schaker zelf, niet de stellingen of 
varianten, de strategie of tactiek. Aan 
het boek hebben vele leden van de 
schaakverenigingen ‘t Kalende Pion-
netje en Schaakclub Aalsmeer mee-
gewerkt. In het boek staan 24 fo-
to’s en 24 verhalen, het schaakspel is 

de verbindende factor. De foto’s ge-
ven een beeld van gewone, bijzonde-
re mensen. De verhalen zijn leuke en 
minder leuke herinneringen die men 
zonder de schaaksport nooit zou heb-
ben gehad. Maar wel herkenbaar, ze-
ker voor alle partners van schakers 
die zich hoofdschuddend afvragen: 
“Wat doet hij/zij toch iedere week? 
Waar gaat het over?” De presenta-
tie begint om 20.00 uur, inloop van-
af 19.30 uur. Vanaf 21.00 uur verzorgt 
Hans Böhm een interactieve lezing. 
Belangstellenden zijn van harte wel-
kom. Voor informatie: info@mcxc.nl.

ˇ ˇ

Samenwerking inline skaten 
schaatstrainingsgroepen
Kudelstaart - De drie schaatstrai-
ningsgroepen uit de regio Leimui-
den, Kudelstaart en Ter Aar heb-
ben de handen ineen geslagen en 
besloten om op woensdagavond de 
trainingen op de skeelerbaan in Ku-
delstaart gezamenlijk te gaan geven. 
Voorgaande jaren waren van elk van 
de drie verenigingen kleine groep-
jes pupillen, junioren en senioren 
op verschillende tijdstippen aan het 
trainen op de inline skates. De coör-
dinatoren van de verenigingen heb-
ben de koppen bij elkaar gestoken 
en in overleg met de trainers beslo-
ten alle inline skaters op niveau in 
te delen. Het resultaat is goed uit-
gepakt! Op woensdag 15 mei is het 
gezamenlijke initiatief gestart. Er 
zijn voldoende trainers aanwezig en 
het trainingsaanbod is veelzijdig. Bij 
de senioren is nu voor beginners-, 

recreanten- en wedstrijdniveau een 
groep met een trainer beschikbaar. 
De pupillen zijn onderverdeeld in 
vier niveaus. Ook de junioren zijn 
op niveau ingedeeld. De trainings-
tijden op woensdagavond zijn voor 
de pupillen van 19.00 tot 20.00 uur, 
voor de junioren van 19.30 tot 20.30 
uur en voor de senioren van 20.00 
tot 21.00 uur. Ben je een geoefende 
schaatser en/of inline skater en wil 
je nog aansluiten? Kom langs! En: 
Wil je graag leren skaten en zit je op 
de basisschool? Dan is het moge-
lijk om op dinsdagavond bij VZOD, 
of vrijdagavond bij Nut en Vermaak 
en stg Ter Aar inline skate lessen te 
nemen. Kijk voor meer informatie op 
de websites van de schaatsvereni-
gingen: www.ijsclubnutenvermaak.
nl, www.stgteraar.nl en www.stgv-
zod.nl. 

Marry wint bij 
ouderensoos
Aalsmeer - Iedere donderdagmid-
dag is er voor 55+ers een gezelli-
ge kaartmiddag in het Dorpshuis 
in Kudelstaart van 13.30 tot 16.30 
uur. Klaverjassen en jokeren staan 
op het programma, er is ook gele-
genheid voor rummicub en harten-
jagen. Op donderdag 16 mei is het 
klaverjassen gewonnen door Mar-
ry Akse met 5352 punten, gevolgd 
door Henk van Wichen met 5346 
punten en Jaap van Heteren met 
5109 punten. Bij het jokeren be-
haalde Gerrit van der Geest met 154 
punten de hoogste eer, op twee Ge-
rard de Wit met 240 punten. Voor in-
lichtingen: 0297-340776.

Voetbalwedstrijd tegen U.V.V.
Aalsmeer met de schrik vrij
Aalsmeer - Het zag er na 13 minu-
ten niet goed uit bij Aalsmeer op be-
zoek bij U.V.V. in Vleuten. Aalsmeer 
keek toen al tegen een 2–0 achter-
stand aan en U.V.V. kreeg nog mo-
gelijkheden om de voorsprong te 
vergroten. Dat Aalsmeer toch nog 
met een overwinning naar huis 
ging lag niet aan het goede spel 
van Aalsmeer, maar aan het deplo-
rabele spel van de U.V.V. achter-
hoede. Deze veelal ‘oudere’ spelers 
konden het niet meer belopen en 
vooral Mark Ruessink was met zijn 
snelheid en inzet niet te bespelen. 
Na de 2–0 achterstand bepaalden 
Mark Ruessink, Vincent Krabben-
dam en Harmen Colijn (jawel hij) de 
2–3 overwinning en dat geeft met de 
thuiswedstrijd aanstaande zaterdag 
25 mei Aalsmeer een goede kans 
om de tweede ronde te bereiken. 
Aalsmeer trad in Vleuten aan met 
zes invallers. Schorsingen, blessu-
res en vakantie eisten hun tol. Voor-
al achterin was de organisatie ver 
te zoeken en werd Burak Sitil no-
de gemist. Al in de 7e minuut stond 
men helemaal verkeerd en kon Ted 
Rooijakkers via binnenkant paal Ray 
Smidt passeren: 1-0. Aalsmeer had 
het niet in die eerste minuten. El-
ke aanval van U.V.V. was gevaarlijk 
en Aalsmeer had er geen greep op. 
Vooral Derk Schut, Almaach Taou-
fik en in mindere mate Ted Rooijak-
kers kwamen constant vrij voor het 
Aalsmeer doel te staan. Ook in de 
13e minuut, toen Derk Schut on-
gehinderd via binnenkant paal de 
stand op 2-0 bracht en er een cata-
strofe in de lucht hing. Een inzet van 
Ted Rooijakkers werd in de 22e mi-
nuut van de lijn gehaald. In de 26e 
minuut bracht Ray Smidt redding op 
een schot van Derk Schut. Aalsmeer 
trok vanaf dit moment de wed-
strijd naar zich toe. Onder druk van 
Aalsmeer bleek de U.V.V. defensie 
inclusief keeper Bouma zwak. De 
eerste serieuze aanval van Aalsmeer 

in de 27e minuut was raak. Mark 
Ruessink bepaalde de stand op 2–1. 
De laatste 10 minuten voor de rust 
waren voor Aalsmeer. Trainer An-
thony Servinus bracht Vincent Krab-
bendam in voor Sergio Pregers (had 
al een gele kaart) en dat bracht 
aanvallend meer ‘body’. Peter Neu-
vel was in de 36e minuut dicht bij 
een doelpunt, maar zijn voorzet 
werd door Jonnes Bouma tot corner 
verwerkt. Nog voor de rust maak-
te Aalsmeer gelijk. De opkomen-
de Chico van Soelen trok na ver-
schillende draaiende bewegingen 
de bal voor vanaf de achterlijn. Kee-
per Bouma tikte de bal voor de voet 
van Vincent Krabbendam die geen 
fout maakte, 2-2. En dat in de 45e 
minuut. Scheidsrechter Westland 
had een rustige middag. Aalsmeer 
maakte het zich moeilijk na de her-
vatting. Via via ging de bal maar net 
over het doel en kwam Aalsmeer 
met de schrik vrij. Aalsmeer rook nu 
zijn kans. Toen een inzet van Tom 
Doeswijk half door Bouma werd ge-
keerd was het Harmen Colijn die de 
stand op 2-3 tilde. Aalsmeer kreeg 
nog genoeg kansen om de stand te 
verhogen, maar Peter Neuvel, Stefan 
van der Dussen en Mark Ruessink 
kwamen niet tot scoren. 75e minuut 
wissel: Jurgen Besuijen (prima in-
valsbeurt) voor Harmen Colijn. 92e 
minuut wissel: Marc Vermeule voor 
Mark Ruessink. Aalsmeer heeft het 
nu in eigen hand en speelt zaterdag 
25 mei de return tegen U.V.V. aan de 
Dreef. Aanvang 14.30 uur. Omdat 
ook het Sixen toernooi op dat mo-
ment wordt gespeeld kan het nog 
een gezellige dag worden. 

Jack van Muijden Postduivenvereniging de Telegraaf
Van Leeuwen & van Grieken 
winnaar op vlucht Peronne
Aalsmeer - Zaterdag 18 mei wer-
den de duiven in de Noord-Franse 
plaats Peronne gelost en het werd 
een zware vlucht voor onze dui-
ven. De weersverbetering, die be-
loofd was, bleef uit. Alleen aan de 
kust was het licht, zodat de duiven 
zich moeilijk konden oriënteren. Om 
13.13 uur werden de duiven van de 
Afdeling Noord Holland in Peron-
ne gelost en, ondanks de ongemak-
ken van het weer onderweg, wist de 
507 van Comb. Leo van Leeuwen & 
Hans van Grieken met gemiddeld 
1319,691 meter per minuut (79 ki-
lometer per uur) de 292,666 kilome-
ter te overbruggen. John van Duren 
uit Amstelveen werd dit keer twee-
de en Cees van Vliet uit Kudelstaart 
wist beslag te leggen op de derde 
plaats. In Rayon F van Noord Hol-
land met 3360 duiven in concours 
scoorden de leden van de Telegraaf 
prima. Leo en Hans werden 5e en 
34e, John 7e en 74e, Cees 25e en 
72e, Aad van Belzen uit Kudelstaart 
26e en 66e, Piet v.d. Meijden 28e, 
Jan van Dijk uit Aalsmeer 67e, J. 
Kluinhaar en Dochter 76e en Comb. 

Wiersma & Zn uit Amstelveen werd 
88e. Ruim 10% bij de eerste 100 
duiven. In de Afdeling 6 Noord-Hol-
land, waar 16.871 duiven in con-
cours stonden, een 96e plaats voor 
John. Trots was ook Jos van Ackooy 
uit Aalsmeer met zijn eerste klasse-
ring. 

De uitslag is als volgt:
1. Comb. v. Leeuwen & v. Grieken A’ meer
2. J.H. van Duren Amstelveen
3. C. van Vliet Kudelstaart
4. A.J. van Belzen Kudelstaart
5. P. v.d. Meijden Aalsmeerderbrug
6. J. van Dijk Aalsmeer
7. J. Kluinhaar & dochter Aalsmeer
8. Comb. Wiersma & Zn Amstelveen
9. Comb. van Ackooy Hoofddorp
10. A.W. Kok Aalsmeer
11. G. & Lies v.d. Bergen Kudelstaart
12. W. Wijfje De Kwakel
13. D. Baars Kudelstaart
14. M. de Block Aalsmeer
15. H. Spaargaren Aalsmeer
16. Th. v.d. Wie Aalsmeer
17. A. v.d. Wie Aalsmeer
18. J. Vijfhuizen De Kwakel
19. J. van Ackooy Aalsmeer.

Winnaars van Peronne: Leo en Hans met voorzitter J. Vijfhuizen.

Danny of Marco darts 
kampioen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De veertiende speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart bracht 
onverwachts de spanning terug in de 
kampioenstrijd. Marco Cornelisse be-
haalde de finale en naderde de koplo-
per Danny Zorn tot slechts vijf punten. 
Ook vorig seizoen bracht de laatste 
speelavond de beslissing. Bak maakte 
toen een geslaagde inhaalrace door 
de laatste twee speelavonden te win-
nen. Legendarisch was echter ook het 
seizoen 2008 – 2009. Toen werd Dan-
ny Zorn met één puntje verschil kam-
pioen door op de laatste speelavond 
de verliezerronde te winnen met de 
hoogste uitgooi van de avond (twee 
bonuspunten), terwijl zijn naaste ri-
vaal Gerard Klijn de finale in de win-
naarsronde verloor van Rene Kruit, 
die dat seizoen als derde eindigde. 
Ook dit jaar belooft het dus een span-
nend slot van het seizoen te worden 
voor Danny (en Marco). Er zal niet al-
leen voor het kampioenschap gestre-
den worden, maar ook om de derde 
plaats. Ook hier is het verschil tus-
sen de derde plaats, Ilona, en de vier-
de plaats, Tjitte Miedema, vijf punten. 
Bij de Poel’s Eye wordt echter niet al-
leen de podiumplaatsen gehuldigd, 
maar ook de Top Tien. De nummers 
vijf tot en met negen kunnen alvast 
een plaatsje vrij maken op de schoor-
steenmantel. De volgorde kan nog 
veranderen, maar Erik Jan Geelker-

ken, Gerard Bak, Davey Monsees, Ro-
nald Baars en Gilbert van Eijk zullen 
hoogst waarschijnlijk niet meer bui-
ten de Top Tien eindigen. De nummer 
tien, Danny de Hartog, heeft een rede-
lijke voorsprong van zeven punten op 
de nummer elf, Arnold Sluijs. Danny 
zal nog één keertje zijn kenmerken-
de solide spel moeten tentoonsprei-
den om zijn positie te verdedigen, of 
zelfs te verbeteren. De laatste speel-
avond is echter niet alleen bedoeld 
voor de Top Tien gegadigden. Ver-
re van dat zelfs. Iedereen is van harte 
welkom om nog één avondje gezellig 
te darten. Iedereen kan in de prijzen 
vallen in één van de vier niveaus, zo-
als Ans Engel en Oscar Gootjes op de 
vorige speelavond bewezen. Zij stre-
den in de B verliezerronde om de cho-
colaatjes, met Ans als grote winnares. 
Maar zelfs zonder in de prijzen te val-
len is de laatste speelavond met zijn 
extra gezelligheid de moeite van het 
meedoen waard. De organisatie hoopt 
dat er zoveel mogelijk darters komen 
opdraven voordat het (te lange) zo-
mer reces aanbreekt. Dus kom mor-
gen, vrijdag 24 mei, naar het Dorps-
huis van Kudelstaart. Zoveel mogelijk 
darten, op zoveel mogelijk het eigen 
niveau. De inschrijving sluit om 20.00 
uur, deelname kost vier euro en de mi-
nimum leeftijd is 15 jaar. Meer infor-
matie over de dartclub is te vinden op 
de website www.poelseye.nl.

De Geluksvogels
Kudelstaart - Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden ge-
zellig gekaart in het Dorpshuis te Ku-
delstaart. Iedereen, die zin heeft in 
een gezellige kaartavond, is welkom. 
Vanaf 20.00 uur worden de kaarten 
verdeeld. Het klaverjassen op 15 mei 
is gewonnen door Toon van Es met 
5167 punten, op twee Ria van Oost-
waard met 5036 punten en op drie 
Ben van der Voort met 4980 punten. 
De poedelprijs is deze week uitgereikt 
aan Theo Roeleveld met 3700 punten.

Zoektocht naar speelsters 
Valt na 41 jaar het doek voor 
damesvoetbal bij RKAV?
Aalsmeer - Om diverse redenen stop-
pen aan het einde van dit seizoen vijf 
speelsters van het damesvoetbalelf-
tal van RKAV, waardoor er nog slechts 
negen enthousiaste dames overblij-
ven. Dit is uiteraard te weinig om in 
het nieuwe seizoen verder te gaan. De 
overgebleven speelsters zijn derhalve 
naarstig op zoek naar dames vanaf 16 
jaar, die het (weer) leuk vinden om op 
zondag een wedstrijdje te spelen. Om 

de conditie en vaardigheden op peil te 
houden wordt er op dinsdag- en don-
derdagavond getraind onder leiding 
van een deskundige trainer. Lijkt het 
je leuk om dit enthousiaste team weer 
volledig te maken, zodat in augustus 
begonnen kan worden aan een nieuw 
seizoen? Neem dan contact op met 
Ingrid Kempers via 06-22456068. Ook 
voor meer informatie kan zij benaderd 
worden.

Kees kampioen van Hornmeer
Aalsmeer - De algehele kaartkam-
pioen is bekend bij buurtvereniging 
Hornmeer. Kees Meekel mag zich 
een jaar lang kampioen van de Horn-
meer noemen. Afgelopen vrijdag wist 
hij als kroon op zijn uitstekend ge-
speelde kaartseizoen het ‘koppelen’ 
te winnen, samen met Corrie Balder, 
met liefst 5933 punten. Op twee zijn 
Henk Been en Nico Besselsen ge-

eindigd met 5396 punten. En op drie 
Miep Bloemen en Krijna Verhoef met 
5260 punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Bep van Neten en Lenie van 
de Meer met 3411 punten. Komende 
vrijdag 24 mei is er weer koppelkaar-
ten in het buurthuis aan de Roer-
domplaan 3. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur. Iedereen is van 
harte welkom.

Dartwinst Roy 
Aalsmeer - De dartavond afgelopen 
dinsdag 21 mei is heel gezellig ver-
lopen. Er werden weer hoge punten 
gegooid. Roy de Jong had met 81 de 
hoogste uitgooi. Hij mocht ook de be-
ker met de grootste oren in ontvangst 
nemen. Op twee is Sebstiaan Dolk 
geëindigd en op drie Dylan Kraan. De 
volgende dartavond is dinsdag 28 mei 
vanaf 20.00 uur in buurthuis Het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 55. De 
zaal gaat open om 19.30 uur. Dartlief-
hebbers zijn van harte welkom.

Beachvolleybaltoernooi en 
familiedag in Kudelstaart
Kudelstaart - Zaterdag 1 juni vin-
den de jaarlijkse Kudelstaartse 
kampioenschappen beachvolleybal 
plaats. Inschrijven kan via beach.
kudelstaart@gmail.com. Vermeld bij 
je inschrijving de teamnaam en de 
contactpersoon (mail en telefoon-
nummer). Een team moet uit mini-
maal zes personen bestaan waaron-
der op zijn minst één vrouw en per 
wedstrijd moet minimaal één vrouw 
deelnemen. De wedstrijden vangen 
aan rond 13.30 uur en de finale zal 
rond 19.00 uur gespeeld worden. 
Zondag 2 juni is er van 14.00 uur 
een gezellige familiedag. Voor het 
hele gezin is er wat te doen waar-
onder de Kudelstaartse kampioen-
schappen eieren gooien en ringste-

ken. Daarnaast zijn er verschillende 
muzikale optredens en wordt er ook 
voor de innerlijke mens gezorgd met 
een barbecue en bar. Beide dagen 
vinden plaats op het parkeerterrein 
achter het Dorpshuis.
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Huib Gootjes medeoprichter en actieve voorzitter: 

“Gezellige dartavonden bij 
Kudelstaartse club Poel’s Eye”
Darten is niet meer weg te denken 
in onze gemeenschap en al hele-
maal niet in Kudelstaart. De uit En-
geland overgewaaide sport is in de 
jaren negentig populair geworden 
in Nederland, vooral door het suc-
ces van Raymond van Barneveld. Ie-
dereen wist ineens wat de kreet ‘one 
hunderd and eightie’ betekende en 
keek met spanning of ‘onze Barnie’ 
dit maximale aantal punten ging be-
halen. Huib Gootjes was toen al een 
grote fan en keek alle dartwedstrij-
den op de televisie. Hij wilde zelf 
ook wedstrijdjes gaan darten, maar 
er waren in die tijd nog niet zoveel 
mogelijkheden in de buurt. In 2002 
heeft hij samen met zijn vrouw Bian-
ca en Jeroen van den Helder het ini-
tiatief genomen om dartvereniging 
Poel’s Eye op te richten. De eerste 
stap was het organiseren van een 
toernooi, waar toen al 64 deelne-
mers aan mee deden. Het Dorpshuis 
Kudelstaart werd de locatie voor de 
gezellige dartavonden. Al snel werd 
Poel’s Eye bekender in de omge-
ving en zelfs daarbuiten. Inmiddels 
is Poel’s Eye een stichting met vijf 

bestuursleden. Huib is voorzitter, al 
benadrukt hij dat alles op basis van 
gelijkwaardigheid gedaan wordt. 
Pieter Langelaan is de wedstrijdlei-
der, Michel van Galen zorgt voor de 
sponsoring en prijzen en wordt vol-
gend seizoen opgevolgd door René 
Kruit, Rob Braam is de computer- en 
websiteverantwoordelijke en Bianca 
Gootjes-Piller is de penningmees-
ter van de vereniging. Dit is inmid-
dels alweer het elfde seizoen en de 
vereniging draait goed. Iedereen is 
welkom om een avondje mee te dar-
ten, al heb je volgens Huib wel veel 
vaste darters die de meeste avon-
den van de partij zijn. De kosten 
van een avond meespelen bedragen 
vier euro per keer. Poel’s Eye orga-
niseert vijftien gewone speelavon-
den per jaar op de vrijdagavond. Op 
zaterdag zijn er af en toe toernooi-
en waarbij je met een partner kunt 
inschrijven (koppeldarten) of er is 
een blindkoppeltoernooi, waarbij 
je wordt gekoppeld aan een ande-
re deelnemer. Pieter Langelaan en 
Ronald Hirs zijn altijd druk met het 
regelen van de speelschema’s, zo-

dat iedere darter altijd minimaal vijf 
wedstrijden per avond kan spelen, 
drie in zijn eigen poule met daar-
na nog een tussen- en knock-out 
ronde(n). “En je speelt op je eigen 
niveau, want er zijn vier niveaus”, 
legt Huib Gootjes uit. “We spelen 
ook voor prijzen, zoals planten en 

bloemen.” Een avondje darten be-
gint om acht uur en de finales zijn 
meestal rond twaalf uur ’s nachts. 
De minimumleeftijd om mee te doen 
is vijftien jaar, maar Poel’s Eye over-
weegt om volgend jaar te beginnen 
met jeugddarten. “Ooit organiseer-
den we ook darten voor vrouwen, 
maar nu darten de dames gezellig 
met het vier niveaus-systeem mee.”
Darten is een sociaal gebeuren en 
Huib en Bianca vinden het altijd 
jammer als de zomerstop weer aan-
breekt. “Het kwam vaak voor dat 
we een speelbord meenamen op 
vakantie. Om de muren niet te be-
schadigen hingen we altijd iets be-
schermends achter het bord. Helaas 
hebben onze dochters het dartvirus 
niet van ons overgenomen.”Ieder 
jaar wil Poel’s Eye iets verande-
ren of vernieuwen. Zo is de websi-
te veranderd en onlangs is er samen 
met Dorpshuis ‘t Podium een be-
amer met scherm aangeschaft zo-
dat iedereen de schema’s met uit-
slagen goed kan volgen. Huib zorgt 
er trouw voor dat de lezers van de 
Nieuwe Meerbode en van de web-
site van de vereniging op de hoog-
te blijven van alle dartavonden en 
toernooien. Al jaren schrijft hij ver-
slagen en probeert steeds weer een 
andere darter die iets gewonnen 
heeft op de foto te zetten. Meer in-
formatie over Poel’s Eye is te vinden 
op www.poelseye.nl.
Door Ilse Zethof

Team Timmerman actief 
voor kinderen in Kenia
Aalsmeer - TeamTimmerman heeft 
met een stand deelgenomen aan de 
oranjemarkt in het centrum. Er werd 
speelgoed, boeken en allerlei anuis-
terijen verkocht en bezoekers kon-
den zich van hun sportieve kant te 
laten zien. Er stonden twee racefiet-
sen klaar om 1000 meter in een zo 
snel mogelijke tijd af te leggen. De 
drie snelsten van dag werden be-
loond met een cadeaubon. Ruim 
dertig fietsers zijn de uitdaging aan-
gegaan. De tijd van Theo Nederstigt 
stond lang bovenaan, maar uitein-
delijk was het Kick Spaargaren die 
er met de hoofdprijs van door ging.

In totaal heeft de oranjemarkt een 
bedrag opgeleverd van 1.000 euro. 
Dit bedrag komt geheel ten goede 
aan de stichting Kinderen van Ti-
mau. Een stichting die zich inzet 
voor kansarme kinderen in Kenia. 
De school daar wordt geleid door de 
in Kudelstaart en omstreken beken-
de Sabine van Eijck. Met de verkoop 
is een goede stap gezet richting het 
minimale doel van Team Timmer-
man: 3.500 euro kunnen overhandi-
gen aan de stichting. Wilt u ook hel-
pen dit doel te halen? Kijk op www.
teamtimmerman.nl en doe een do-
natie.

Jarige openbare basisschool 
Rijsenhout zoekt oude foto’s 
Rijsenhout - De Rijsenhoutse ba-
sisschool de Zevensprong, voor-
heen School 7 en Wethouder van 
der Zwaard School, is op zoek naar 
oude groepsfoto’s. Deze foto’s zullen 
worden getoond tijdens een reünie 
op 29 juni aanstaande. De school, 
die nu bekend staat onder de naam 
Zevensprong, werd gesticht in 1862. 
Dit jaar bestaat de school dus 150 
jaar. Ter ere van dit jubileum orga-
niseert de school een grote reü-
nie. Oude foto’s kunnen natuur-
lijk niet ontbreken op een reünie. 
De reüniecommissie van de school 
is daarom op zoek naar groepsfo-
to’s van 1862 tot nu. Gedacht wordt 
aan klassenfoto’s en groepsfoto’s 
van uitjes, zoals schoolreisjes en 
het kerstdiner. Heeft u groepsfoto’s 
of kent u iemand die deze heeft? 
De foto’s kunnen onder vermel-

ding van bron, toelichting en jaar-
tal per e-mail worden verzonden 
naar: fotoszevensprongrijsenhout@
gmail.com. Beschikt u niet over in-
ternet (en kan iemand anders de fo-
to’s ook niet voor u inscannen en e-
mailen), dan kunt u contact opne-
men met de school voor verdere in-
structies: 0297-327842. De reünie 
van de openbare basisschool in Rij-
senhout wordt gehouden op zater-
dagmiddag 29 juni aanstaande. Al-
le oud-leerlingen, oud-docenten en 
ouders die actief zijn geweest zijn 
welkom. Aanmelden voor de reünie 
kan via: https://sites.google.com/
site/150jaardezevensprong/reuenie 
of bel 0297-327842 voor het aan-
meldingsformulier. Kent u mensen 
die op deze school hebben gezeten? 
Geef dan vooral door dat er een reü-
nie plaatsvindt. 

Telefooncirkel Rode Kruis: 
Gezellige ‘controle’!
Aalsmeer - Het Rode Kruis afde-
ling Aalsmeer heeft een telefooncir-
kel voor nog zelfstandig wonende ou-
deren. Alleenstaanden, die behoefte 
hebben aan een dagelijks babbeltje, 
kunnen contact opnemen met deze 
telefooncirkel. Dagelijks, van maan-
dag tot en met vrijdag, wordt door een 
vrijwilliger van de telefooncirkel ge-
beld om te horen of alles goed gaat, 
of er nog plannen zijn voor de komen-
de dagen, etc. Wie door de vrijwilliger 
is gebeld, neemt vervolgens contact 
op met de volgende deelnemer om 
een praatje met hem of haar te ma-
ken. Om de cirkel te sluiten belt de 
laatst gebelde deelnemer de vrijwilli-
ger. Het gesprekje proberen de vrij-
willigers en deelnemers kort te hou-
den, zodat rond negen uur in de och-
tend iedereen gebeld is. Wie behoef-

te heeft aan een langer gesprek, kan 
na negen uur opnieuw contact zoe-
ken. Mocht een deelnemer de tele-
foon niet opnemen, dan wordt direct 
de vrijwilliger gebeld. Deze belt een of 
meerdere sleuteladressen en vraagt 
of hij of zij een kijkje wil gaan nemen 
om te controleren of alles goed is. In 
geval van nood wordt contact ge-
zocht met het noodadres, meestal fa-
milie. Regelmatig worden overigens 
voor alle deelnemers aan de telefoon-
cirkel en vrijwilligers op andere afde-
lingen van het Rode Kruis activiteiten 
georganiseerd, waaronder de jaarlijk-
se gastendag. Nieuwe deelnemers 
aan de telefooncirkel zijn altijd wel-
kom. Wie enthousiast is geworden, 
kan bellen met de coördinator van de 
telefooncirkel, Ria Pieterse-Waaijman 
via 0297-322187.

Slijtageslag in Oss voor 
Aalsmeerse coureurs
Aalsmeer - Afgelopen zondag-
avond werd de 3 uur endurance 
motorrace van Oss gereden tijdens 
het ONK pinksterweekend. Vijftig 
teams stonden aan de start voor de-
ze zware klassieke demorace waar-
van 8 teams uit Aalsmeer. Gaande 
de race werd duidelijk dat de klas-
sieke racemotoren het zwaar had-
den te voorduren. Veel teams gin-
gen extra de pits in voor reparatie, 
met name de remmen hadden het 
zwaar te voorduren. Voor een van de 
twee Harley’s van der Veldt was het 
snel afgelopen, na 30 minuten ging 
helaas de versnellingsbak stuk. De 
tweede Harley reed de race uit met 
een verdienstelijke 23e plaats. Het 
team van Nico Borrius met een Su-

zuki gsxr 750 klokte de snelste ron-
de, maar werden uiteindelijk 22e. 
De HiBRA Kawasaki van Cees Eike-
lenboom eindigde met Aart van Er-
kel op de 18e plaats. Vader en zoon 
Mario en Jaivy Eikelenboom op een 
Bakker 600 Kawasaki werden uit-
eindelijk 14e. Team Bartels met de 
mooie Triumph viel halverwege de 
race uit met een accu probleem. De 
broers Hans en Cees Boelsma op 
een Kawasaki 750 bliezen op drie-
kwart van de race de motor op. Jaap 
Eikelenboom en Paul de Bruin ein-
digde met de Harris Kawasaki 600 
in de top 10 met een 8e plaats. Uit-
eindelijk na 3 uur met ook nog en-
kele valpartijen en veel technische 
uitval finishten 28 teams.

Handbal
FIQAS eindigt als derde!
Aalsmeer - Er stond voor de man-
nen van FIQAS Aalsmeer bij de laat-
ste wedstrijd in de nacompetitie niet 
zoveel meer op het spel. Een plaats 
bij de eerste vier, die volgend sei-
zoen recht geeft op deelname aan 
de BeNeLux Liga was al veilig ge-
steld. Toch wilde de ploeg, die deze 
Tweede Pinksterdag afscheid nam 
van Jelmer van Stam en Luuk Ob-
bens, graag de derde plaats op de 
ranglijst vasthouden. Dus, moest er 
van Quintus worden gewonnen. En 
de laatste paar seizoenen heeft FI-
QAS Aalsmeer het vaak lastig tegen 
de ploeg uit Kwintsheul. Een paar 
weken eerder was uit nog verloren. 
En ook deze keer ging het de eer-
ste helft gelijk op. Eerst nam Quin-
tus een kleine voorsprong, daarna 
de Aalsmeerders. Maar groter dan 
twee punten werd de marge nooit. 
Misschien ook omdat trainer/coach 
René Romeijn al zijn mannen speel-
tijd wilde geven. Zo kregen jonkies 
als Lars van Wijk, Michael Kamsteeg 
en Gert Jan Bos hun kans en deden 
het niet onverdienstelijk. In de be-
ginfase werd Rodrigo Huttinga vaak 
gevonden aan de cirkel: 6-5, later in 
de eerste helft was het Wai Wong die 
opviel en vier keer op rij scoorde. FI-
QAS Aalsmeer was weliswaar de be-
tere ploeg, maar kon dat nog niet in 
doelpunten uitdrukken: de ploegen 
gingen rusten bij een 13-13 stand. 
Na de pauze werd de wedstrijd door 
FIQAS Aalsmeer binnen een kwar-
tier beslist: de verdediging zat goed 
dicht, zodat Quintus er nauwelijks 
nog doorheen kwam: Rodrigo Hut-
tinga, Lars en Wijk en Jelmer van 
Stam vormden een uitstekend mid-
denblok. Aanvallend speelde FIQAS 
Aalsmeer snel en gevarieerd en dat 
leverde de ene na de andere fraaie 
goal op. Onder meer van Luuk Ob-

bens, die zowel uit de hoek scoorde 
(na een mooie combinatie met Robin 
Boomhouwer) als onderhands, Jel-
mer van Stam, die twee keer hele-
maal vrij kwam op rechts en Gert Jan 
Bos, die mooi werd vrijgespeeld aan 
de cirkel en in de break ging. Het le-
verde een 21-14 stand op na een mi-
nuut of dertien en de wedstrijd was 
gespeeld. Quintus kon niet meer en 
FIQAS Aalsmeer ging vrolijk verder: 
de maximale voorsprong werd zelfs 
twaalf: 28-16, voor de tegenstan-
der weer iets terug kon doen. Het 
werd uiteindelijk 30-23 en daarmee 
was de Aalsmeerse ploeg verzekerd 
van de derde plaats. Hurry Up won 
bij E&O en is de vierde deelnemer 
aan de BeNeLux Liga. Komende we-
ken gaan Volendam en Lions uitma-
ken wie zich kampioen van Neder-
land mag noemen. De mannen van 
FIQAS Aalsmeer trainen nog een 
paar weken door en gaan dan ge-
nieten van een welverdiende zomer-
vakantie. In de tweede van juli star-
ten de voorbereidingen op het nieu-
we seizoen.  

Nieuwe speelster dames 1
De damesselectie van FIQAS 
Aalsmeer is voor het nieuwe hand-
balseizoen 2013/2014 versterkt met 
cirkelspeelster Malissa van der Lin-
den. Een welkome aanvulling voor 
dames 1 na het vertrek van Priscilla 
Bergman naar V.O.C. Malissa speel-
de het afgelopen seizoen voor he-
te eerste damesteam van Westfries-
land/SEW en werd met haar team 
vierde in de eredivisie, zowel in de 
reguliere competitie als de nacom-
petitie. Daarvoor speelde ze voor het 
Amsterdamse V.O.C. Malissa heeft 
al meegetraind met de selectie en is 
blij met haar overgang naar FIQAS 
Aalsmeer. 

Zaalvoetbalcompetitie
Zaterdag ZABO slotronde 
en feestavond in Bloemhof 
Aalsmeer - Het kampioensfeest 
van LEMO kon zaterdag 18 mei nog 
niet worden gevierd. De lijstaan-
voerder verloor namelijk van Choe-
kie’s Hairsalon. LEMO blijft kop-
loper met nog één wedstrijdpunt 
voorsprong op de nummers 2, 3 en 
4 van de ranglijst: Piller Sport, Po-
lish Shooter en Choekie’s Hairsalon. 
Theoretisch komen er nu vier teams 
in aanmerking om kampioen te wor-
den tijdens de slotronde van de ZA-
BO zaalvoetbal competitie. Dit klink 
bijzonder want een dergelijke situa-
tie is niet eerder voorgekomen. Ech-
ter, binnen de ZABO gelederen twij-
felt niemand er aan dat LEMO kam-
pioen gaat worden. 
De ploeg heeft als laatste wed-
strijd Pottenshop als tegenstan-
der en dat team staat stijf onderaan 
met nul punten uit 17 duels. De gro-
te vraag is meer van wie gaat er als 
tweede eindigen in dit ZABO-sei-
zoen. Drie teams hebben evenveel 
punten en het verschil in doelsal-
do is gering (Piller Sport +53, Po-
lish Shooter +52 en Choekie’s Hair-
salon +49). Dat wordt dus span-
nend op 25 mei! De 17e en voorlaat-
ste speelronde vond plaats in hal 
1 van sporthal de Bloemhof en de 
vijf wedstrijden werden uitstekend 
gearbitreerd door Piet Ross, Peter 
Meyer en Mike van Miltenburg. De 
openingswedstrijd ging tussen Piller 
Sport en Amsec Beveiliging. Bij rust 
leidde de Kudelstaarters met 5-0. 
In de 2e helft revancheerde Am-
sec zich middels drie doelpunten 
binnen vier minuten. Vooral de 5-3 
was een genot om te zien: een uit-
worp van doelman Kees-Jan Jong-

kind werd op de acrobatische wijze 
verlengd door Mike van Bommel en 
uit de lucht binnengeschoven door 
Lex Hendrikse. Hierna scoorde Piller 
Sport twee goals op rij en de partij 
werd afgesloten met een 8-4 over-
winning voor coach Richard Piller. 
Vervolgens trad Heemhorst Water-
sport aan tegen Odido en dit duel 
eindigde met 8-3. Het team van LE-
MO Gaat Los had geen moeite met 
Pottenshop: 8-0. Polish Shooter blijft 
op een gedeeld tweede plaats staan 
na de 6-3 zege op FC East Europe. 
Het slotduel ging Choekie’s Hairsa-
lon en LEMO. Het team van Choe-
kie’s was in de 1e helft oppermach-
tig. Via snel technisch zaalvoetbal 
creëerde het team prachtige aan-
vallen met daverende afronding. Bij 
rust had Choekie’s Hairsalon een 
voorsprong van 7-3. In de 2e helft 
kon LEMO zich herstellen en kwam 
zelfs terug tot 7-6. In de slotminuut 
besliste Choekie’s het duel en won 
de partij dik verdiend met 8-6. De 
ZABO competitie wordt zaterdag 25 
mei afgesloten met de 18e speel-
ronde. De slotronde vindt plaats in 
beide zalen van sporthal de Bloem-
hof aan de Hornweg. De toegang 
is gratis en de volgende wedstrij-
den staan op het programma: LE-
MO tegen Pottenshop. Piller Sport 
tegen FC East Europe. Polish Shoo-
ter tegen LEMO Gaat Los. Choekie’s 
Hairsalon tegen Odido en Heem-
horst Watersport tegen Amsec Be-
veiliging. Na afloop vindt in sportca-
fé de Midi’s de prijsuitreiking plaats 
met aansluitend de ZABO-feest-
avond. Alle sportliefhebbers zijn van 
harte welkom dit bij te wonen. 

Atletiekvereniging Aalsmeer
Forse bui tijdens baanloop 
Aalsmeer - De 5 kilometer baan-
loop, die elke tweede woensdag 
van de maand wordt gehouden bij 
Atletiek Vereniging Aalsmeer, trok 
woensdag 8 mei veertig belangstel-
lende deelnemers. Hoewel het beslist 
niet koud was, vertrokken de lopers 
even na 20.00 uur met flinke regen 
voor de 12 en halve ronden op de at-
letiekbaan van AVA. Bij de dames 
zette Els Raap met 21:47 de snelste 
tijd neer, gevolgd door: Mirjam Colijn 
22:49, Sandra Aarsen 23:21, Minke 
List-Muurling 23:40, Sharon Nieuw-
stadt 27:02, Marieke van der Graaf 
27:22, Joke van der Graaf 27:35, Da-
nielle Prent 28:27, Inge van den Berg 
28:47, Esther Winkels 28:58, Laura 
van Wingerden 29:25 en Machteld 
Veraar in 30:04 minuut. Bij de heren 
scoorde Roland Saalmink net 17:41 
de snelste tijd, gevolgd door: Dick 
Beers 19:11, Theo van Rossum 19:12, 
Rick van der Kroon 19:59, Ivo Bruns 
20:20, Michel Vollebregt 20:22, Toon 

Ligtenberg 21:08, Gerard Albers 
21:45, Peter van Wouwe 21:47, Gre-
gory ‘t Hoen 21:59, Kees Hoek 22:34, 
Joris Kerkhof 22:44, Arnold van Velt-
hoven 22:48, Marco van Eijk 23:16, 
Piet Rietdijk 23:49, Laurence Me-
ijer 23:54, Simon Maziku 24:16, Jac 
van Rijn 24:18, Hans Rozendal 24:24, 
Cedar Spaargaren 24:38, Hans Bek 
24:45, Cock van der Pol 26:57, Ron 
Wijnands 27:02, Piet de Boer 29:27 
en Robert van der Starre in 29:30 
minuut. Tevens was het woensdag 
8 mei mogelijk om 3 kilometer hard 
te lopen: Graeme ‘t Hoen liep deze 
afstand in 13:45, gevolgd door Jac-
queline Visser 18:36 en Marloes van 
Driesel in 20:09 minuut. De volgen-
de 5 kilometer baanloop bij AVA 
wordt gehouden op woensdag 12 ju-
ni, aanvang 20.00 uur aan de Sport-
laan 43a. Kijk voor meer informatie 
(onder meer de rondetijden) op de 
website van de atletiekclub: www.
avaalsmeer.nl. 
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