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Vakantiekrachten?
Wij hebben ze!

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

g-star/DIEsEL/paLL maLL/JaCK&JONEs/Ltb/Cars/pEtrOL/ONLy/vErO mODa

JassEN/shOrts/JEaNs
t-shIrts EN swEatErs

9,95/12,95/14,95/19,95*

5,- 10,-15,-
14,95/29,95/39,95/49,95* 29,95/39,95/49,95/59,95* 

 DamEs- hErEN- EN KINDErJEaNs

29,95 10,-1E

JEaNs
2E

JEaNs

bIgL rUImt hEt magaZIJN Op vOOr DE aaNKOmENDE 
NIEUwE COLLECtIEs. hErEN/DamEs/KIDs Op=Op!!!
*vOOrbEELD prIJZEN. NOg mEEr aaNbOD IN DE wINKEL!

DONDErDag 22, vrIJDag 23, ZatErDag 24 EN  ZONDag 25 mEI 

magaZIJN
vErKOOp

bIg L JEaNs DIsCOUNt | JOIN fashION | www.bIgL.NL
ZIJDstraat 61, aaLsmEEr | maaNDag t/m ZatErDag | tEL: 0297 321177

    

Geldig voor personen- en bestelwagens met R134a koudemiddel 
Prijzen geldig t /m 31 augustus 2014

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

 De werking van uw airco wordt op   
 diverse punten gecontroleerd

Weg met stank of een muffe geur 
 De airco krijgt een geurbehandeling
 50% korting op deze actieprijs 
 i.c.m. een Airco Onderhoudsbeurt

 Volledige onderhoudsbeurt 
 incl. afvullen

De werking van uw airco wordt op   22,50

79,-
29,-

De werking van uw airco wordt op   
 diverse punten gecontroleerd

Weg met stank of een muffe geur 
 De airco krijgt een geurbehandeling

50% korting op deze actieprijs 
 i.c.m. een Airco Onderhoudsbeurt

De werking van uw airco wordt op   22,De werking van uw airco wordt op   22,De werking van uw airco wordt op   22,De werking van uw airco wordt op   22,De werking van uw airco wordt op   22,AIRCO CONTROLEBEURT

AIRCOFRESH BEHANDELING

AIRCO ONDERHOUDSBEURT

AIRCO 
ZOMERACTIE

GA NAAR AIRCOBEURT.NL

ABO AALSMEER
T 0297 32 82 21
Lakenblekerstraat 28
www.pro� le-aalsmeer.nl/afspraak

Gratis en onafhankelijk advies over 
woningisolatie en zonnepanelen

Energieloket
Iedere woensdag van 18.00 tot 20.00 uur 

in het Gemeentehuis Aalsmeer.
In samenwerking met Gemeente Aalsmeer.

Afscheidsreceptie rik rollemAn
Op woensdag 28 mei a.s. neemt Rik Rolleman na twee jaar afscheid 
als wethouder van de gemeente Aalsmeer. Hij was vanaf 2012 
wethouder en zal nu als raadslid zitting nemen in de gemeenteraad. 
Wij nodigen u uit voor zijn afscheidsreceptie op:

woensdag 28 mei 2014 van 16.30 tot 18.30 uur
in café restaurant in de Zotte Wilg, Uiterweg 27, Aalsmeer.

Wij hopen u op 28 mei te mogen begroeten.

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer
Wnd. gemeentesecretaris, Burgemeester,
mr. F.L. Romkema  drs. J. Vonk-Vedder

Mocht u een afscheidcadeau willen geven dan stelt Rik Rolleman een 
donatie aan de Parkinson Vereniging, in te zetten voor Aalsmeerse 
activiteiten, zeer op prijs. Bij de afscheidsreceptie staat hiervoor 
een donatiebus. 

I.v.m. Hemelvaart 
verschijnt de krant

volgende week 1 dag eerder 
(woensdag 28 mei)

materIaal aanleveren
kan tot uIterlIjk 

dInsdag 10.00 uur.

Gemeentehuis 
Gesloten 

op donderdaG 29 
en vrijdaG 30 mei

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Op zes plaatsen bij de gemeentegrenzen

Toeristische borden wijzen 
de weg in Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds kort staan er op 
zes plaatsen bij de gemeentegren-
zen van Aalsmeer toeristische bor-
den die verwijzen naar de Aalsmeer-
se iconen Leisure Lake en Flower-
strip. De bruin met witte toeristische 
borden zijn bekend van bijvoorbeeld 
de snelwegen in Frankrijk. De toerist 
kan zo in één oogopslag zien wat er 
op toeristisch gebied te doen is in 
de betreffende gemeente. Aalsmeer 
neemt via de Stadsregio Amsterdam 
deel aan het regionale samenwer-
kingsproject “Amsterdam Bezoeken 

Holland Zien” (ABHZ). Dit project 
heeft als doel om meer internatio-
nale toeristen, die Amsterdam be-
zoeken, te verspreiden over de re-
gio en hun bestedingen in de regio 
te verhogen. 

Bloemen en water
Om bezoekers daadwerkelijk te 
kunnen aantrekken, is eenduidige 
communicatie en heldere beweg-
wijzering belangrijk. Er zijn vanuit 
het project ABHZ standaard beeld-
merken ontwikkeld om op wel-

komstborden in de deelnemende 
gemeenten te plaatsen. Bloemen en 
water zijn de elementen waarmee 
Aalsmeer zich profi leert. Vandaar 
dat op de toeristische borden geko-
zen is voor de iconen Leisure Lake 
en Flower Strip. Voor Aalsmeerders 
is het wellicht vreemd dat het icoon 
voor de fl ower strip tulpen zijn om-
dat deze weliswaar wel worden ver-
handeld in Aalsmeer maar niet ge-
kweekt. Voor de internationale toe-
rist is de tulp echter hét symbool van 
de Hollandse bloementeelt.

Paard met vrouw ten val
Aalsmeer - Op zondag 19 mei om 
half zeven in de avond heeft een on-
geval plaatsgevonden bij een mane-
ge aan de Jac. Takkade. In de bin-
nenbak was een 50-jarige vrouw uit 
Amsterdam met haar paard geval-
len. Het dier was boven op de be-
woonster van de hoofdstad geval-

len. De Amsterdamse heeft mogelijk 
hoofd- en nekletsel opgelopen. En-
kele malen raakte zij buiten bewust-
zijn. De traumaheli is ter plaatse ge-
weest, evenals politie en de ambu-
lancedienst. De vrouw is vervoerd 
naar het VU-ziekenhuis.
Foto: Marco Carels.

Hoofdletsel na 
vechtpartij

Aalsmeer - Op donderdag 15 
mei om drie uur in de middag 
is in de Jac. P. Thijsselaan een 
aantal dames op de vuist ge-
gaan met een 15-jarig meisje 
uit Aalsmeer. De inwoonster liep 
hoofdletsel op en moest zich la-
ten behandelen bij de huisarts. 
De andere vechtende dames van 
14 en 15 jaar komen uit Amstel-
veen en Badhoevedorp. De mei-
den zijn door het wijkrecherche-
team gehoord. Het proces-ver-
baal is opgestuurd naar justitie.
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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

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

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

HulpDienst
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

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

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

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 nummers:
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

Vermist:
- Aalsmeerdebrug, Molenweg: Valkparkiet Betsy. 
 Grijs met oranje vlek op zijn kopje is erg tam. 
- Rijsenhout, Grote Poellaan: Cyperse Poes. Gesteriliseerd.

Gevonden:
- Oosteinderweg: Cyperse kat met goudkleurig en zwart. 
 De kat heeft een bandje om van de Dierenbescherming.
- Romeijnstraat: Jonge, rood/witte kat. 
 Draagt bandje van Dierenbescherming.
- Oranjestraat: Bruine, cyperse poes.
- Oosteinderweg: Cyperse kat.
- Rietwijkeroordweg: Grijze kat.

Als thuis wonen niet meer gaat
Verhelderende bijeenkomst!
Aalsmeer - Donderdagmiddag 15 
mei waren Ron Szarafinski, Hoofd 
Intramurale zorg Zorgcentrum 
Aelsmeer, en Rita Braam, Locatie-
manager Gloxinia en Rozenholm, 
als gastsprekers op bezoek. De bij-
eenkomst is georganiseerd door het 
Ontmoetingscentrum, in samen-
werking met het Mantelzorg Steun-
punt. Zowel bekende als onbeken-
de gezichten mochten verwelkomt 
worden. Mantelzorgers, zowel part-
ners als kinderen, maar ook namen 
verschillende professionals plaats 
in de zaal. Naarmate de ziekte er-
ger wordt, wordt de verzorging vaak 
zwaarder. Zeker als uw naaste na 
verloop van tijd 24 uur per dag zorg 
en aandacht nodig heeft. Opname in 
een verpleeghuis en/of verzorgings-
huis is dan meestal het beste alter-
natief, maar dat is wel een moeilij-
ke beslissing. Voorbereiding op een 

opname vraagt veel van je tijd en 
energie. Met deze bijeenkomst werd 
duidelijk hoe dit precies verloopt en 
wat daarbij komt kijken. Vanuit de 
overheid is er besloten dat mensen 
steeds langer thuis moeten blijven 
wonen. Het Zorgcentrum speelt hier 
op in door logeermogelijkheden aan 
te bieden. De heer Szarafinski heeft 
veel verteld over de veranderingen 
binnen Zorgcentrum Aelsmeer, zo-
als de mogelijkheid tot kleinscha-
lig wonen met mensen met demen-
tie en ook de nieuwe mogelijkhe-
den op de tweede etage. Donder-
dag 16 september van 19.30 tot 
21.00 uur is er weer een informatie 
bijeenkomst, dan is Sjef van Bom-
mel de gastspreker, de schrijver van 
het boek ‘Ik ben niet kwijt’. Aanmel-
den kan telefonisch via 06 22468574 
of via email emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl.

Creatieve avond 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 28 mei van 
9.30 tot 11.30 uur is er weer inloop en 
ontmoeting onder het genot van een 
kopje koffie of thee in de Oost-Inn in 
de Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66. ’s Avonds is er van 18.30 
tot 21.30 uur de creatieve avond. De-
ze keer gaan de deelnemers aan de 
slag met hout, spijkers en een hamer! 
De kosten voor de avond zijn vijf eu-
ro. Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413 of kijk op de website 
oosterkerk-aalsmeer.nl.

Inloopspreekuur 
voor huurders

Kudelstaart - De bewonerscommis-
sie behartigt de belangen van Eigen 
Haard huurders in Kudelstaart. Er is 
regelmatig overleg met medewerkers 
van de woningbouwvereniging over 
de kwaliteit en de voorzieningen in en 
rond de woningen en over de leefom-
geving. Met betrekking tot de leefom-
geving zijn leden van de commissie 
ook altijd aanwezig bij het dorpsover-
leg. Heeft u voortdurende klachten 
omtrent uw woongenot of wilt u over 
een bepaalde situatie in gesprek? Op 
maandagavond 26 mei houdt de be-
wonerscommissie Kudelstaart in het 
dorpshuis van 19.30 tot 20.30 uur een 
inloopspreekuur voor belangstellen-
den. U bent welkom. Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen wor-
den met W. Been via 06-24524562.

Inzicht veranderingen en verwachtingen

Veel animo voor Kraam 
ANBO met Zorg-enquête
Aalsmeer - Ondanks het slech-
te weer tijdens de Geraniummarkt 
op 10 mei was er grote belang-
stelling bij de kraam van ANBO-
Aalsmeer om de Zorg-enquête in 
te vullen. Via enkele vragen over de 
op handen zijnde veranderingen in 
de langdurige zorg hoopt ANBO-
Aalsmeer enig inzicht te krijgen in 
de bekendheid met de toekomsti-
ge veranderingen en de verwach-
tingen die mensen er van hebben. 
De enquête wordt momenteel uit-
gewerkt en zodra de resultaten be-
kend zijn worden deze gepubliceerd 
in het verenigingsblad van ANBO-
Aalsmeer en op de website. Ook 
zal ANBO, evenals gebeurd is met 
de resultaten van de vorig jaar ge-
houden ANBO-woon enquête, de-
ze weer onder de aandacht brengen 
van de gemeentebestuurders in de 
verwachting dat zij er hun voordeel 
mee kunnen doen ten behoeve van 
de Aalsmeerders en Kudelstaarters 

Wie is zijn baas?
Aalsmeer - Waar is het baasje van 
deze rood met witte kat? Het dier 
loopt rond in het gebied Zijdstraat, 
Dorpstraat en Kanaalstraat. Wie de 
kat herkent, wordt verzocht contact 
op te nemen met de Dierenbescher-
ming afdeling Noord-Holland Zuid 
via 0297-343618.

die nu of in de toekomst zorg no-
dig hebben. De invullers die op hun 
formulier hun emailadres hebben 
ingevuld krijgen de resultaten toe-
gezonden. Geïnteresseerd in de uit-
komsten? Kijk dan op www.anbo-
aalsmeer.nl.

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
HUWELIJKSAANGIFTEN
R.H.J. Tol en S. Verhoeven
T. Rinkel en T. van Leeuwen

HUWELIJKEN
V. van der Laan en S.M. Bus

Lauren 40.000ste aanmelding 
bij Burgernet in Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 20 
mei verwelkomde burgemeester 
Jobke Vonk-Vedder Lauren Amels-
beek op het gemeentehuis als 
40.000ste deelnemer van Burgernet 
in de politie-eenheid Amsterdam, 
waar Aalsmeer ook onder valt. In het 
bijzijn van de coördinator van Bur-
gernet werd Lauren ontvangen met 
taart en bloemen. Ook kreeg de 23 
jarige inwoonster een veiligheids-
pakket voor noodsituaties. Burge-
meester Vonk-Vedder: “Burgernet 
is een unieke samenwerking tussen 
bewoners, politie en de gemeente 
om de veiligheid in de wijken te ver-
beteren. Bewoners fungeren als ex-
tra ogen en oren voor de politie. Hoe 
meer bewoners zich aanmelden bij 
Burgernet, hoe beter. In Aalsmeer 
hebben veel bewoners zich al voor 
Burgernet aangemeld. Daarom zijn 
wij trots dat de 40.000ste deelne-
mer uit Aalsmeer komt. Op dit mo-
ment wordt 1 op de 10 Burgernetac-
ties opgelost dankzij tips van deelne-
mers.” Lauren Amelsbeek: “Ik hoor-
de via Twitter van Burgernet, omdat 
ik de tweets van de politie en dicht-

bij.nl volg. Zij retweeten vaak berich-
ten van Burgernet. Ik besloot mij in te 
schrijven bij Burgernet, omdat ik vei-
ligheid belangrijk vind. We zijn met 
elkaar verantwoordelijk voor onze 
veiligheid. Burgernet helpt daarbij.”

Belangrijke tips
Bewoners spelen een belangrijke rol 
in Burgernet. Na melding van een 
misdrijf of vermissing kan de politie 
Burgernet inzetten. Deelnemers ont-
vangen van de politie een spraak- 
of sms-bericht met het verzoek uit 
te kijken naar een persoon of voer-
tuig en kunnen de politie belangrijke 
tips geven. Wie informatie heeft, belt 
via het burgernetnummer 0800-0011 
gratis met de meldkamer die de in-
formatie direct doorgeeft aan de po-
litie. Hoe meer mensen aan Burger-
net deelnemen, hoe groter de kans 
dat de politie snel een verdacht of 
vermist persoon kan opsporen. Vindt 
u veiligheid ook belangrijk? Meldt u 
dan aan bij Burgernet via www.bur-
gernet.nl. U kunt ook de Burgetnet 
app downloaden voor Android en iP-
hone 

dienst met pastor Jacob Spaans. Or-
gel: Bram Biersteker.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. van Veen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. dienst olv parochianen. 

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 26 mei 20u. Bijeenkomst.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag om 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 Joop Strietman. 
Tevens crèche en peuterdienst. 
Vandaag, donderdag 22 mei, Leer-
huis in Open Hof Kerk.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. met ds. 
M. Hogenbirk 
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collecte 
voor Jeugdwerk. Opvang allerklein-
sten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 19u. met ds. M. 
Krijgsman.

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

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag om 10u. dienst met ds. E.J. 
Westerman. Organist: F. van Santen. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. J. 
de Goei uit Amersfoort. Organist: 
Th. Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10.00 uur met ds. J. Trommel uit 
Lelystad en 18.30 uur met ds. C.T. 
de Groot uit Zeewolde.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Vrijdag 
10u. in zorgcentrum Aelsmeer, za-
terdag 17u. in Kloosterhof en zon-
dag 10.30u. in Karmelkerk eucha-
ristieviering met L. Seeboldt. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Russisch-or-
thodoxe diensten van Heilige Maria 
van Egypte kerk. Zondag 16u. kerk-

Zondag 
25 mei

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 23 
mei is er weer een koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
De aanvang is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.30 uur. 

Het koppelklaverjassen op 16 mei 
is gewonnen door Miep Bloemen 
en Krijna Verhoef met 5833 punten, 
op twee Jaap en George Lemmer-
zaal met 5660 punten en op drie zijn 
Floor Verbruggen en Theo Nagte-
gaal geëindigd met 5576 punten. De 
poedelprijs was voor het koppel Er-
na Noordermeer en Paul Schouten 
met 3732 punten.

Drie auto’s weggesleept 
na flinke aanrijding
Aalsmeer - Op vrijdag 16 mei om 
half twaalf in de ochtend heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op de 
Bosrandweg. Een 30 jarige bestuur-
der van een Suzuki zag te laat dat er 
een file stond en probeerde nog uit 
alle macht te remmen. De auto van 
de Rijsenhouter botste toch op de Ci-
troen voor hem. Door de klap beland-
de de Suzuki op de andere weghelft 
waar de wagen frontaal in aanrijding 
kwam met een tegemoet komende 
Skoda. De Rijsenhouter is ter contro-
le naar het ziekenhuis vervoerd. Ook 

de bijrijdster van de Skoda, een 56 ja-
rige vrouw uit Nieuwegein, is per am-
bulance naar het ziekenhuis vervoerd. 
De drie auto’s zijn allen behoorlijk be-
schadigd en moesten weggesleept 
worden. De Suzuki heeft net als de 
Skoda aan de voorzijde zware schade. 
De Citroen liep een forse deuk op aan 
de achterzijde en het linkerachterwiel 
was door de klap afgebroken. De po-
litie is met twee auto‘s bij het ongeval 
geweest, tevens ook twee ambulan-
ces, de boswachterij, de provincie en 
sleepbedrijven.

Aalsmeer - Op vrijdag 30 mei ver-
trekken er 36 kinderen (van de D- 
en E-jeugd) en 9 trainers/begelei-
ders van FIQAS Aalsmeer om 17.00 
uur met de bus  richting Huizen 
voor het jaarlijkse Handbalkamp. 
De groep zit deze keer in ‘de Spoel’ 
in Huizen (Noord-Holland) en daar 
staan 7 blokhutten geschikt en een 
grote recreatie ruimte klaar. Rond-
om de accommodatie is een speel-

 
Handbalkamp komt er aan! 

veld en bos. Het kamp – alweer voor 
de derde keer gehouden - staat in 
het teken van de WK. Op  de vrij-
dagavond,  zaterdag en zondag zul-
len er diverse spelletjes en ande-
re activiteiten plaatsvinden met op 
zondag middag een bonte middag: 
een feestelijke afsluiting met optre-
dens van de kinderen voor hun ou-
ders, broertjes en zusjes. Daarna 
gaat iedereen weer naar huis. 
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Klassieke gitaar
‘CLX’ 4/4 (zwart)
        € 79,-

‘Paganini’
Viool-hars     € 4,95

Blokfl uit (plastic)
‘Yamaha’
                    € 10,-

Western gitaar
‘Hagstrom’
    € 399,-

Muziek
Donderdag 22 mei:
* Comedyclub on Tour ’Bado Boom’ 
in Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffka-
de v/a 20u.
Vrijdag 23 mei:
* Jammen met drummer Guzz Gen-
ser in The Shack, Schipholdijk 253a, 
Oude Meer v/a 21.30u.
* Party met dj Menzoo in café de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 24 mei:
* Live Coolcast Band v/a 17u. en Vi-
va Hollandia met dj Tjonie v/a 22u. 
in café de Praam, Zijdstraat.
* Bands Van Alles en nog Wat, Dazz-
le en Lemon Curry live in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 20.30u.
* Boys named Sue, tribute to John-
ny Cash, in The Shack, Schipholdijk 
253a, Oude Meer v/a 21.30u.
* Optredens bands Red Maddies en 
Bonafied in Bacchus, Gerberastraat 
v/a 21.30u.
* Confettifeest met dj in Feesterij De 
Bok, Dreef v/a 22u.
Zondag 25 mei:
* Tail Dragger met Fossen Struijk 
Band in The Schack, Schipholdijk 
253a, Oude Meer v/a 16u.
Woensdag 28 mei:
* The Hucksters in The Shack, 
Schipholdijk 253a, Oude Meer, 22u.

Films/Toneel
T/m 29 mei:
* Diverse films voor alle leeftijden 
in Crown Cinema, Van Cleeffkade. 
Nieuw: X-Men: Days of Future Past. 
Voor jeugd: Muppets Most Wanted, 
Flits en het magische huis, Rio 2, K3 
Bengeltjes en Mees Kees op kamp. 
Voor volwassenen: Toen was geluk 
heel gewoon en The Other Woman.
28, 30 en 31 mei:
* Klucht ‘De flat van Jet’ door To-
neelvereniging Kudelstaart in het 
Dorpshuis. Alle avonden v/a 20u.
Zaterdag 31 mei:
* Openlucht bioscoop bij The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 21.30u. 
Film Grease.

Exposities
24 en 25 mei:
* Radio-zendweekend in Crash Mu-
seum in fort Aalsmeer, Aalsmeer-
derbrug open. Zaterdag en zondag 
11-16u. Zaterdag kofferbakverkoop.
* Historische Tuin open met exposi-
ties en verkoop. Open: zaterdag, en 
zondag 13.30-16.30u., dinsdag t/m 
vrijdag 10-16.30u. Ingang Praam-
plein. 
* Open atelier Femke Kempkes op 
Beeldeneiland, Jaagpad 9. Zaterdag 
en zondag 12 tot 17u.
Tot en met 19 juni:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Schilderijen en 
zeefdrukken van Robert Brandy. 
* Stockexpositie met schilderijen 
en sculpturen van o.a. Jan Sierhuis 
en Jozephine Wortelboer in gale-
rie Sous-Terre, Kudelstaartseweg 1. 
Open zaterdag en zondag 13-17u.
Tot en met 22 juni:
* Expositie Nederlandse kring van 
tekenaars in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 
* Uitgestorven diersoorten op Kin-

derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 

Diversen.
Donderdag 22 mei:
* Bio-markt op Molenplein, Cen-
trum. Wekelijks 10 tot 18u.
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Glamourbingo in danscafé de 
Praam, Zijdstraat v/a 20.30u.
Vrijdag 23 mei:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 24 mei:
* Handbalclinic RKDES voor jeugd 
in Proosdijhal, 10 tot 12u. 
* Sportpassiedag verenigingen in 
Bloemhof, Proosdijhal, The Beach, 
de Mikado, surfeiland en zwemba-
den,12 tot 15u.
* Dag van de Bouw, nieuwbouw 
Centrum te bezichtigen. Ingang 
Molenpad, 10-16u. Tevens start hier 
dorpswandeling om 10u en 12.30u.
Zondag 25 mei:
* Wandeltocht Natuurvrienden in 
Schinkelbos. Start 8u.
* Lotusbloem fietstoertocht. Start bij 
KDV De Lotusbloem, Apollostraat 
66 tussen 8.30 en 12u.
* Vogelbeurs in Wellantcollege, Lin-
naeuslaan 2 van 10 tot 13.30u.
* Kanjerdag Lions Ophelia op kin-
derboerderij Boerenvreugd, 11-15u.
Dinsdag 27 mei:
* Popquiz in café Joppe, Wetering-
straat van 20.30 tot 23u.
Woensdag 28 mei:
 Koffie-inloop in Oost-Inn in Mika-
do, Catharina Amalialaan v/a 9.30u. 
Ook creatieve avond 18.30-21.30u.
* Voetbalinstuif voor jeugd (geen lid 
vereniging) bij RKAV, Beethoven-
laan, 13.30 tot 15u.
* Ovak-soos in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 14u.
* Bridgen bij Onder Ons in Crown 
Studio’s, Van Cleeffkade 15 v/a 
19.45u. Inschrijven tot 19.30u.
* Biertapwedstrijd in café Joppe, 
Weteringstraat v/a 20.30u.
Donderdag 29 mei:
* Hemelse popquiz in café de Praam, 
Zijdstraat v/a 20.30u.
Zondag 1 juni:
* Klassieke auto’s en motoren bij 
Aalsmeer Roest Niet. Vertrek 9u. 
Feest v/a 14u. met Kees Markman 
bij The Beach, Oosteinderweg 247a.
* Dorpentocht, fietstocht 35 of 55 
km. Start: Welkom Thuis, Stommeer-
weg, 9.30 tot 14u.

Vergaderingen
Donderdag 22 mei:
* Informatieavond Rijsenhout in De 
Reede, Schouwstraat v/a 20u.
Maandag 26 mei:
* Inloopuurtje huurders Eigen Haard 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 19.30u.
Woensdag 28 mei:
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
* Ronde Tafel Gesprek, inwoners in 
gesprek met raad. In gemeentehuis 
van 20 tot 22u.

Vrijdag laatste rockjam met Guzz
Johnny Cash, Tall Dragger 
en Hucksters in The Shack
Oude Meer - Voor de komende 
week heeft The Shack maar liefst 
vier supergigs staan op hun podium 
in Oude Meer én voor ieder wat wils! 
Vrijdag 23 mei de laatste Guzz Gen-
ser rock-jam van dit seizoen, maar 
in oktober zijn ze weer terug in The 
Shack. Dus grijp vóór de zomer nog 
één keer je kans om samen met de-
ze sympathieke meesterdrummer 
en zijn fantastische begeleidings-
band het podium te delen! Het jam-
men is van 21.00 tot 01.00 uur en de 
toegang is gratis! Zaterdag 24 mei 
staat geheel in het teken van Joh-
nny Cash! De country Cash, de roc-
kende Cash, de gospel-Cash en de 
American Recordings-Cash. Het is 
allemaal mee te maken zaterdag-
avond met Boys named Sue. Maar 
liefst twee keer eerder stonden ze 
al op het podium in The Shack, een 
fantastische band die de sfeer er 
meteen in weet te brengen en de 
tent volledig op z’n kop weet te zet-
ten. Boys named Sue is a Johnny 
Cash tribute band en bestaat uit vijf 
gewéldige muzikanten. Zowel jong 
als oud kunnen nummers van de-
ze legende meezingen en zo wordt 
elke Boys named Sue optreden een 
groot feest. Boys named Sue bren-
gen het oude werk van Cash en la-
ten ook de American Recordings 
niet onberoerd. Zondag 25 mei een 
levende legende in The Shack! De 
74-jarige Tail Dragger is een van 
laatste echte blueslegendes. Met 
zijn rauwe stem en zwaaiende ar-
men weet hij het publiek op te zwe-
pen tot een kolkende enthousiaste 
massa. Hij wordt begeleid door de 
vier topmuzikanten van de alom be-

kende Fossen & Struijkband. We-
derom een middag die je niet mag 
en absoluut niet wilt missen! Dan 28 
mei, de woensdagavond voor He-
melvaart: De Hucksters. Net als vo-
rig jaar gaat het weer een specta-
culaire avond worden, want iedere 
keer als deze mannen het podium 
betreden gaat het dak er volledig af! 
De Hucksters behoeft geen verde-
re introductie meer voor de bezoe-
kers van The Shack, het is gewoon 
áltijd feest! De setlist wordt groten-
deels samengesteld uit songs die 
niet meer weg zijn te denken uit de 
rockgeschiedenis, zoals nummers 
van Led Zeppelin, Deep Purple, Bru-
ce Sprinsteen, Eagles, Alice Coo-
per, Van Halen, Guns ‘N Roses, Pearl 
Jam, U2, Red Hot Chili Peppers en 
vele anderen. Daarnaast wordt het 
repertoire continue aangevuld met 
recentere rocksongs van jonge-
re bands waarmee de muziek ook 
actueel wordt gehouden, zoals The 
Black Keys en Kings of Leon. Het 
belooft weer een dampende avond 
te worden!
The Shack is vrijdag 23 mei voor 
de rock-jam geopend van 21.00 tot 
01.00 uur. Zaterdag 24 mei open 
vanaf 20.00 uur, aanvang van Boys 
named Sue is 22.00 uur en de en-
tree is 5 euro. Zondagmiddag 25 
mei open vanaf 15.00 uur. Tail Drag-
ger begint om 16.00 uur, entree 10 
euro. Kaarten kunnen eventueel be-
steld worden via info@the-shack.
info. Woensdag 28 mei open van-
af 20.00, aanvang Hucksters 22.00, 
uur en entree 5 euro. Voor alle info: 
www.the-shack.info. Adres is Schip-
holdijk 253b in Oude Meer. 

Aalsmeers Avondje live-muziek
VanAlles en NogWat, Dazzle 
en Lemon Curry in The Beach
Aalsmeer - Zaterdag 24 mei zullen 
maar liefst drie Aalsmeerse bands 
zorgen voor een avondje vol met 
live muziek. Dat het behoorlijk kan 
swingen in the Beach weet bijna ie-
dereen en ook deze avond belooft 
weer een verrassende invulling te 
krijgen. 

Om 20.30 uur trapt de Aalsmeer-
se coverband VanAlles en NogWat 
af. Deze ent-housiaste groep muzi-
kanten staat bekend om hun veel-
zijdige repertoire. Van Pink tot Me-
lissa Etheridge en van the Beatles 
tot André Hazes. Daarna zal Dazzle 
het podium overnemen. De muziek 
van deze 9-mans formatie is voor-
al georiënteerd op Classic-rock en 
Blues-rock. Het toetje van de avond 

wordt verzorgd door Lemon-Curry. 
Ook deze coverband draait al lan-
ge tijd mee in het circuit. De mu-
ziek van dit lekkere bandje om-
schrijven de heren en dames zelf als 
‘een bloemlezing uit de popmuziek 
van de afgelopen jaren’. Lemon Cur-
ry bestaat uit de zangeressen Man-
dy en Marjo Van Wijngaarden, de 
gitaristen Martijn Vogelaar en Hugo 
Besselsen, pianist Ed Elting, drum-
mer Tom Boot en bassist Marcel 
Besselink. Alles bij elkaar belooft 
het een mooie avond te gaan wor-
den. Om 20.30 uur begint het eerste 
optreden. De toegang is gratis en 
het plezier onbetaalbaar, maar de 
drankjes kosten wel geld! Voor meer 
informatie surf naar www.beach.nl. 
Adres is Oosteinderweg 247a.

Voorstellingen 28, 30 en 31 mei
Toneelvereniging Kudelstaart 
speelt ‘De flat van Jet’
Kudelstaart - Toneelvereniging Ku-
delstaart is er klaar voor, na maan-
den hard repeteren onder leiding 
van de nieuwe regisseuse Erica van 
Esch willen de spelers liefhebbers 
graag uitnodigen om te komen kij-
ken naar de voorstelling ‘De flat van 
Jet’ van Haye van der Heijden. Een 
echte klucht, met deuren en over-
spel en misverstanden. Alles d`r op 
en d`r aan. ‘De flat van Jet’ is geen 
onvervalste, maar een vervalste 
klucht. Een heerlijk avondje lachen 
en genieten. De voorstellingen wor-
den gegeven in het Dorpshuis op 
woensdag 28, vrijdag 30 en zater-
dag 31 mei en beginnen alle avon-
den om 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.00 uur. Kaarten à 10 euro zijn te-

lefonisch te bestellen bij Lia Bon via 
06-22410451 en te koop bij Gall & 
Gall in winkelcentrum Kudelstaart 
en bij bakkerij Vooges in de Zijd-
straat 79 in het Centrum.

Zaterdagavond live in Bacchus
Red Maddies en Bonafied
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dagavond 24 mei op herhaling in 
Bacchus da Musica: Rock versus 
Dance! Een avond met voor ieder 
wat wils, stampvol muziek van twee 
veelzijdige bands: Bonafied en de 
Red Maddies.
Bonafied is een coverband die in 
dansbare muziek is gespecialiseerd, 
Het hoogste doel van Bonified be-
staat dan ook uit iedereen op de 
dansvloer krijgen en te houden! Dat 
doen ze door middel van het mixen 
van soul, R&B, funk en dance hits 
uit de laatste drie decennia met en-
thousiasme, plezier en humor. De 
dames en heren planten een goeie 

groove, spelen herkenbare arran-
gementen en vette solo´s. De door 
de wol geverfde zangeressen zet-
ten een geweldige show neer en het 
feest is compleet!
The Red Maddies is een welbe-
kende pop en rock coverband uit 
Aalsmeer. Het is een band met een 
repertoire dat bestaat uit moderne 
pop- en rock covers, met af en toe 
een verrassende twist! Maar ook het 
klassieke werk is er met de paplepel 
in gegoten.
Het culturele café in de Gerbe-
rastraat gaat om 21.00 open, Bac-
chus Da Musica begint om 21.30 
uur. De toegang bestaat uit uw gift.

The Beach Boys winnaar 
derde Popkwis0297
Aalsmeer - De derde editie van 
Popkwis0297 werd vorige week 
donderdagavond in de Oude Vei-
ling georganiseerd en is weer en-
thousiast bezocht; er waren onge-
veer 65 mensen om een muzikale 
avond mee te maken. In een infor-
mele setting hebben 14 teams ge-
streden om de eerste prijs, die dit 
keer door team the Beach Boys ge-
wonnen is. Deze spelers gingen met 
bekers en een lekkere dinerbon 
van de Oude Veiling voor het he-
le team naar huis. De tweede prijs, 
een fles wijn voor ieder teamlid, is 
in de wacht gesleept door team To-
by & the Bitches, winnaars van de 
eerste popkwis0297. De derde prijs 
winnaar, team Blub, kreeg voor 
haar prestatie een chocolade trak-
tatie. Er is ook een individuele ron-
de gespeeld waarbij een aantal vra-
gen ‘afgevlagt’ moest worden. Hier-

in stond de groep Doe Maar cen-
traal. Aan de hand van vragen en 
fragmenten bleef een aantal fina-
listen over en na een benaderings-
vraag waren er twee winnaars: Ro-
dy en Maria kregen ieder een leu-
ke prijs. De muziekfragmenten wa-
ren soms lastig, dan weer makkelij-
ker en er werd ook gezellig meege-
zongen. Er zijn ook twee speelron-
des met clips gespeeld, het blijkt 
toch heel leuk te zijn videobeelden 
uit de jaren tachtig en negentig nog 
eens terug te zien. Voor de volgende 
editie liggen de categorieën al klaar, 
maar deze zal pas weer na de zomer 
gehouden worden. De datum moet 
nog worden geprikt. Wil je ook mee 
doen? Geef dan je team op via Fa-
cebook/popkwis0297, twitter @pop-
kwis0297 of stuur een mailtje naar 
popkwis0297@gmail.com.
Foto: www.kicksfotos.nl

De Bok: ‘Zijn bijna Oranje’
Aalsmeer - Over drie weken be-
gint het WK en dat kan goed beke-
ken worden in Feesterij de Bok. Met 
twee beamerschermen en zeven te-
levisies wordt ervoor gezorgd dat 
vanuit elk hoekje de voetbal goed 
te zien zal zijn. De podiums zijn be-
steld, de DJ’s geboekt, de oran-
je confetti is onderweg en met 1 ki-
lometer aan vlaggetjes gaat de Bok 
vol voor het oranjegevoel. Uiteraard 
wordt er niet alleen naar voetbal ge-
keken, er worden ook voor de nodi-
ge feestjes gevierd tijdens, voor en 
na de wedstrijden. De DJ’s begin-
nen al een uur voor aanvang van de 
wedstrijd om de sfeer er goed in te 
brengen en ook de rust en de doel-
punten zullen zeker niet ongemerkt 
voorbij gaan. Om zelf ook alvast in 
de oranjesfeer te komen kan je naar 
www.bokshop.nl gaan en een Oran-
je Bok shirt bestellen.
Uiteraard gaat de Feesterij aan de 
Dreef niet alleen voor Oranje. Zo 
wordt op de laatste zaterdag van 

mei een dik After Après Skifeest 
georganiseerd, dus haal je skipak 
maar weer van zolder of kom ge-
woon in je wetsuit. Eén ding is zeker 
het gaat een mooi feestje worden. 
Maar vergeet ook hemelvaart niet, 
de avond voor hemelvaart gaat de 
Bok uiteraard ook weer een mooi 
feestje vieren en goed nieuws, het 
feest duurt tot vijf uur.

Zaterdag confettifeest
En aanstaande zaterdag 24 mei 
is het weer tijd om een groot con-
fettifeest neer te zetten. De entree 
is uiteraard vrij. Het zal weer vol-
le bak worden, dus zorg dat je lek-
ker op tijd komt, dan is de kans ook 
wat kleiner dat je eerst in de rij komt 
te staan om binnen te kunnen. Om 
verdere teleurstelling te voorkomen 
raden de medewerkers de bezoe-
kers ook sterk aan om voor twee 
uur binnen te zijn. Kom je later aan-
lopen of fietsen dan word je helaas 
niet meer binnen gelaten.

Vanavond Glamour Praambingo
Zaterdagmiddag Coolcast 
Band live in de Praam
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 
22 mei, vindt de lang besproken 
Glamour Praambingo plaats en de-
ze wordt georganiseerd door Pau-
lien Geel. Alle gasten ontvangen bij 
binnenkomst een welkomstdrankje. 
Er worden de gehele avond heerlijke 
luxe hapjes geserveerd en uiteraard 
zijn geweldige prijzen te winnen! 
Presentator Michel Wiesener zal de 
avond weer gezellig aan elkaar klet-
sen. Het wordt zeer zeker een he-
le gezellige avond! Heb je interesse 
om mee te doen? Meld je dan aan 
bij Paulien Geel, via de facebook-
pagina van de Praam of stuur een 
mailtje naar info@cafedepraam.nl.
DJ Menzoo, de welbekende DJ uit 
Nieuwveen, gaat vrijdagavond 23 
mei vanaf 22.00 uur weer de bezoe-
kers verblijden met zijn DJ kunsten 
en lekkere muziek. Het café in de 
Zijdstraat is vrijdag vanaf 19.00 uur 
al open. Zaterdagmiddag 24 mei ko-

men nieuwe muzikale gasten op be-
zoek. De Aalsmeerse Coolcast Band 
is vanaf 17.00 uur te gast bij café de 
Praam en uiteraard staan de heren 
garant voor een spetterend optre-
den. Zaterdagavond heeft Viva Hol-
landia als thema en wordt geleid 
door DJ Tjonie. Deze avond is ook 
voor 16+ toegankelijk. 

Hemelse popquiz
Donderdag 29 mei met Hemelvaart 
organiseert danscafé de Praam sa-
men met DJ Ruan de Hemelse Pop-
quiz! Deze avond kan je gezellig met 
een stel vrienden aanschuiven en je 
muziekkennis komen testen. Deel-
name is gratis en inschrijven is van 
te voren niet nodig. Je kan meespe-
len met een team van 2 tot 6 perso-
nen. Er worden zes ronden met ver-
schillende items gespeeld. De aan-
vang is 20.00 uur en de quiz start 
om 20.30 uur. 

‘X-Men’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Vanaf vandaag, donder-
dag 22 mei, draait in Crown Cinema 
iedere dag de nieuwe film ‘X-Men: 
Days of Future Past’. Het ultieme X-
Men ensemble vecht voor het voort-
bestaan van hun soortgenoten over 
twee tijdsperiodes in X-Men: Days 
of Future Past. De geliefde persona-
ges uit de originele X-Men filmtrilo-
gie bundelen hun krachten met hun 
jongere zelf uit X-Men: First Class, 
in een epische strijd om het verle-
den te veranderen, zodat onze toe-
komst gered kan worden. De actie-
film duurt 132 minuten en de regie 
is van Bryan Singer. Vandaag, zon-
dag 25 en woensdag 28 mei begint 

de film om 20.30 uur, vrijdag 23 en 
zaterdag 24 mei om 21.00 uur en 
maandag 26 en dinsdag 27 mei van-
af 19.45 uur. Ook in de bioscoop aan 
de Van Cleeffkade op donderdag en 
zondag om 18.30 uur ‘Toen was Ge-
luk heel Gewoon’ en vrijdag en za-
terdag vanaf 18.45 uur ‘The Other 
Woman’. Ook voor de jeugd presen-
teert Crown Cinema zaterdag van-
af 11.30 uur en zondag vanaf 11.00 
uur weer een gevarieerd aanbod. 
Kijk voor alle films en aanvangstij-
den op www.crowncinema.nl. Kaar-
ten zijn telefonisch te bestellen via 
0297-753700 of per mail via info@
crowncinema.nl. 
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indien deze functie vacant is een door de directeur van 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen 
waarnemer.

Bekendmaking en inwerkingtreding:
- Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 

colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruike-
lijke wijze bekend maken.

- Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst.

Besluit van de adjunct-directeur advies 
en expertise van de Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied van 22-4-2014, tOt 
het vaststellen van de vervangingsregeling 
directie advies en expertise Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied 

De adjunct-directeur van de directie Advies en Expertise;
Gelet op artikel 11 lid 2 van de Organisatieverordening Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:
Vervanging adjunct-directeur Advies en Expertise:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervan-

gen door de adjunct-directeur Vergunningverlening, de 
adjunct-directeur Toezicht & Handhaving of de adjunct-
directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie 
vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel 
mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de 
directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Vervanging teammanagers Advies en Expertise:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door 

een van de andere teammanagers van de directie Advies 
en Expertise, dan wel indien deze functie vacant is een 
aangewezen waarnemer.

- Zijn alle teammanagers van de directie Advies en Ex-
pertise afwezig, dan wordt de teammanager vervangen 
door de adjunct-directeur Advies en Expertise, dan wel 
indien deze functie vacant is een door de directeur van 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen 
waarnemer.

Bekendmaking en inwerkingtreding:
- Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 

colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruike-
lijke wijze bekend maken.

- Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst.

Besluit van de adjunct-directeur 
BedrijfsvOering van de Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied van 22-4-2014, tOt 
het vaststellen van de vervangingsregeling 
directie BedrijfsvOering Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied 

De adjunct-directeur van de directie Bedrijfsvoering;
Gelet op artikel 13 lid 2 van de Organisatieverordening Om-
gevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:
Vervanging adjunct-directeur Bedrijfsvoering:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervan-

gen door de adjunct-directeur Vergunningverlening, de 
adjunct-directeur Toezicht & Handhaving of de adjunct-
directeur Advies en Expertise, dan wel indien deze functie 
vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel 
mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de 
directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Vervanging teammanagers Bedrijfsvoering:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door 

een van de andere teammanagers van de directie Be-
drijfsvoering, dan wel indien deze functie vacant is een 
aangewezen waarnemer.

- Zijn alle teammanagers van de directie Bedrijfsvoering 
afwezig, dan wordt de teammanager vervangen door de 
adjunct-directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze 
functie vacant is een door de directeur van de Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewezen waarne-
mer.

Bekendmaking en inwerkingtreding:
- Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 

colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruike-
lijke wijze bekend maken.

- Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst.

Wet algemene Bepalingen Omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Madame Curiestraat 9 (Z-2014/029280), het plaatsen van 

een erfafscheidng;
- Mijnsherenweg 45-3 (Z-2014/030390), het wijzigen van 

een bedrijfsunit in gemeenschappelijke kantine en verga-
derruimten;

- Mr. Jac. Takkade 3 (Z-2014/030573), het plaatsen van 
een geluidsscherm en stellingen met afdak;

- Oosteinderweg 301 (Z-2014/029196), het verharden van 
een oprit door middel van beton en heipalen;

- Uiterweg 186 (Z-2014/030510), het vervangen van een 
bestaande woonark;

- Wim Kan Dreef 2 (Z-2014/029629), het plaatsen van 
een depot op parkeerplaatsen ten behoeve van overslag 
bouwmaterialen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Molenpad 19 (Z-2014/029930), het melden van brand-

veilig gebruik ten behoeve van een nieuwe supermarkt 
Deen;

- Zijdstraat 55 (Z-2014/030391), het verwijderen van as-
besthoudende materialen.

Burgers in gesprek met de gemeenteraad

Op woensdag 28 mei organiseert de gemeenteraad het 
maandelijkse ronde tafel gesprek om meningen en idee-
en van bewoners en bedrijven te verzamelen over onder-
werpen die voor de eerstvolgende raadsvergadering op de 
agenda staan. 
Tijdens raadsvergaderingen neemt de raad besluiten die u als 
bewoner aangaan. Om een beeld te krijgen van hoe bewoners 
over een raadsvoorstel denken organiseert de gemeenteraad 
voorafgaand aan de raadsvergadering een Ronde Tafel Ge-
sprek. Raadsleden gaan ‘om tafel’ met bewoners en bedrijven 
die mee willen praten over een geagendeerd onderwerp of 
hun zorgen of ideeën willen uiten. Door te horen wat er leeft 
onder bewoners kan de gemeenteraad haar volksvertegen-
woordigende rol beter invullen. De gesprekken hebben een 
verkennend karakter. Er worden tijdens deze bijeenkomsten 
geen besluiten genomen. 

Niet alle raadsvoorstellen worden geagendeerd voor een Ron-
de Tafel Gesprek. Als een onderwerp niet op de agenda staat, 
blijft het mogelijk om een onderwerp tijdens een raadsverga-
dering in te spreken. U kunt ook zelf onderwerpen aandragen 
als u vindt dat deze de aandacht van de gemeenteraad ver-
dienen. De voorzitter van het Ronde Tafel Gesprek bepaalt of 
het onderwerp op de agenda komt.

Iedereen is van harte welkom. Als u als belangstellende wilt 
deelnemen aan het gesprek of onderwerpen wilt aandragen, 
kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van het 
Ronde Tafel Gesprek via griffie@aalsmeer.nl of 0297-387516. 
Vermeld bij opgave het onderwerp waarover u wilt meepraten 
of het onderwerp dat u als nieuw agendapunt wilt aandragen 
en uw contactgegevens. Wilt u alleen als toehoorder aanwe-
zig zijn, dan is aanmelden niet nodig.

Wat heeft u aan een ronde tafel gesprek?
- U kunt uw kennis en visie delen met de raad over een 

geagendeerd onderwerp;
- Uw inbreng kunnen raadsleden meewegen in hun besluit.
- U kunt een onderwerp agenderen dat volgens u de aan-

dacht van de raad verdient.

Wat hebben raadsleden aan een ronde tafel gesprek?
- Raadsleden kunnen aan u of een eventuele vakspecialist 

vragen stellen om een omvangrijker beeld te krijgen;
- Raadsleden kunnen van u horen wat er in de samenleving 

leeft;
- Raadsleden kunnen met de informatie uit de bijeenkomst 

een meer afgewogen besluit nemen.

indeling van de avond

              rOnde tafel gesprek 28 mei 2014

tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 Rtg-1 1. Opening van en toelichting over 
   het Ronde Tafel Gesprek door de 
   voorzitter, de heer R. van Rijn
  2. Vaststelling van de agenda 

20.05-20.50 Rtg-2 armoede bestrijding en kinderen
In november 2011 is de Stichting 
Urgente Noden Aalsmeer (SUNA) op-
gericht. Het doel van deze stichting 
is om mensen in Aalsmeer en Kudel-
staart te steunen die, ondanks alle 
wettelijke regelingen, tussen wal en 
schip dreigen te raken.
Het Rijk heeft geld beschikbaar ge-
steld voor armoedebestrijding bij 
kinderen.De gemeenteraad heeft op 
7 november 2013 een motie aange-
nomen om dit geld beschikbaar te 
stellen voor een kindpakket. In het 
raadsvoorstel dat voor 12 juni 2014 
staat geagendeerd is de Stichting Ur-
gente Noden Aalsmeer voorgedragen 
om de uitvoering van het kindpakket 
op zich te nemen.

doel gesprek: 
Er zal een toelichting worden gege-
ven door de Stichting Urgente Noden 
Aalsmeer over hun werkzaamheden. 
Daarnaast zal door de ambtelijke or-
ganisatie specifiek worden ingegaan 
op het kindpakket. Hierna is er de 
gelegenheid om vragen te stellen.

20.55-21.40 Rtg-3 transitie jeugdzorg
Vanaf 1 januari 2015 wordt de ge-
meente verantwoordelijk voor de 
jeugdzorg en kunnen gezinnen voor 
alle jeugdhulp bij de gemeente te-
recht. Bij inwoners en instellingen 
leven hierover nog veel vragen en 
zorgen. Niet alle vragen kunnen nu 
al beantwoord worden. De gemeente 
is hiervoor afhankelijk van het Rijk en 
de plannen van het Rijk zijn nog niet 
allemaal gereed. Binnenkort moet de 
raad wel besluiten gaan nemen. 

doel gesprek:
De raad geeft bewoners en instellin-
gen de gelegenheid om aandachts-
punten aan te dragen en zorgen te 
uiten waar de raadsleden ter voor-
bereiding op de besluitvorming re-
kening mee kunnen houden. Het is 
een open gesprek zonder concrete 
voorstellen. Achtergrondinformatie 
over de stand van zaken is te vinden 
op www.aalsmeer.nl/zorgvoorelkaar

21.45-22.00 Rtg-4 Niet geagendeerde onderwerpen

doel gesprekken:
Voorgaande agendapunten betref-
fen voorstellen waarover de raad 
binnenkort een besluit moet gaan 
nemen en staan geagendeerd voor 
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gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden Balie Burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op 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.

Openingstijden Balie BOuWen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

WijkinfOrmatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer 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.

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, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

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.

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

verkeersBesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

de oordeelsvormende raad van 12 
juni a.s. Indien er andere onder-
werpen zijn aangemeld worden deze 
nu besproken. Onderwerpen kunnen 
tot 12.00 uur op de dag van het ge-
plande Ronde Tafel Gesprek (woens-
dag 28 mei) opgegeven worden door 
belangstellenden aan de griffie van 
Aalsmeer via: 0297-387516 of grif-
fie@aalsmeer.nl. De voorzitter van 
het Ronde Tafel Gesprek besluit uit-
eindelijk of aangedragen onderwer-
pen worden geagendeerd.

22.00  Sluiting

Meer informatie kunt u vinden in de achterliggende stukken 
op de website van de gemeente Aalsmeer onder het kopje 
“Raad en Ronde Tafel Gesprekken”, “Agenda’s en vergader-
stukken”.

Besluit van de directeur van de 
Omgevingsdienst nOOrdzeekanaalgeBied 
van 22-4-2014, tOt het vaststellen van de 
vervangingsregeling directeur 
Omgevingsdienst nOOrdzeekanaalgeBied 

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
Gelet op artikel 3 lid 2 van de Organisatieverordening Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:
Bij afwezigheid van de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied wordt in zijn plaatsvervanging voor-
zien door één van de adjunct-directeuren, dan wel indien 
deze functie vacant is een door de directeur aangewezen 
waarnemer en zoveel mogelijk rekening houdend met de 
scheiding tussen de directies Vergunningverlening en Toe-
zicht & Handhaving:
1.  Adjunct-directeur Vergunningverlening;
2.  Adjunct-directeur Toezicht & handhaving;
3.  Adjunct-directeur Advies en Expertise;
4.  Adjunct-directeur Bedrijfsvoering.

Bekendmaking en inwerkingtreding:
- Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 

colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruike-
lijke wijze bekend maken.

- Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst.

Besluit van de adjunct-directeur tOezicht 
& handhaving van de Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied van 22-4-2014, tOt 
het vaststellen van de vervangingsregeling 
directie tOezicht & handhaving 
Omgevingsdienst nOOrdzeekanaalgeBied 

De adjunct-directeur van de directie Toezicht & Handhaving;
Gelet op artikel 9 lid 2 van de Organisatieverordening Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:
Vervanging adjunct-directeur Toezicht & Handhaving:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervan-

gen door de adjunct-directeur Vergunningverlening, de 
adjunct-directeur Advies en Expertise of de adjunct-
directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie 
vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel 
mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de 
directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Vervanging teammanagers Toezicht & Handhaving:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door 

een van de andere teammanagers van de directie Toezicht 
& Handhaving, dan wel indien deze functie vacant is een 
aangewezen waarnemer.

- Zijn alle teammanagers van de directie Toezicht & Hand-
having afwezig, dan wordt de teammanager vervangen 
door de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving, dan 
wel indien deze functie vacant is een door de directeur 
van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aangewe-
zen waarnemer.

Bekendmaking en inwerkingtreding:
- Dit besluit wordt bekend gemaakt op de wijze waarop de 

colleges van de deelnemers hun besluiten op gebruike-
lijke wijze bekend maken.

- Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na 
de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst.

Besluit van de adjunct-directeur 
vergunningverlening van de Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied van 22-4-2014, tOt 
het vaststellen van de vervangingsregeling 
directie vergunningverlening Omgevingsdienst 
nOOrdzeekanaalgeBied 

De adjunct-directeur van de directie vergunningverlening;
Gelet op artikel 7 lid 2 van de Organisatieverordening Omge-
vingsdienst Noordzeekanaalgebied 2014;

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen:
Vervanging adjunct-directeur Vergunningverlening:
- Bij afwezigheid wordt de adjunct-directeur vervangen 

door de adjunct-directeur Toezicht & Handhaving, de 
adjunct-directeur Advies en Expertise of de adjunct-
directeur Bedrijfsvoering, dan wel indien deze functie 
vacant is een door de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied aangewezen waarnemer en zoveel 
mogelijk rekening houdend met de scheiding tussen de 
directies Vergunningverlening en Toezicht & Handhaving.

Vervanging teammanagers Vergunningverlening:
- Bij afwezigheid wordt de teammanager vervangen door 

een van de andere teammanagers van de directie Vergun-
ningverlening, dan wel indien deze functie vacant is een 
aangewezen waarnemer.

- Zijn alle teammanagers van de directie vergunningver-
lening afwezig, dan wordt de teammanager vervangen 
door de adjunct-directeur vergunningverlening, dan wel 

vOOr meer infOrmatie: WWW.aalsmeer.nl

geWijzigde Openingstijden 

hemelvaart
Op donderdag 29 mei (Hemelvaart) 

is het gemeentehuis gesloten. 
Het gemeentehuis is vrijdag 30 mei ook gesloten.

pinksteren
Op maandag 9 juni (2e Pinksterdag) 

is het gemeentehuis gesloten.

vervolg op volgende blz.
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verleende Omgevingsvergunningen, 
reguliere prOcedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Marktstraat 22 (Z-2014/022914), het wijzigen van de ge-

velkozijnen (verzonden 20 mei 2014);
- Rietwijkeroordweg 6A (Z-2014/013770), het plaatsen van 

kantoorunits (verzonden 16 mei 2014);
- Stommeerweg 104 (Z-2014/019786), het onderheien van 

de bestaande parkeergelegenheid aan de voorzijde van de 
woning (verzonden 14 mei 2014);

- Stommeerweg 131 (Z-2014/017395), het aanleggen van 
een in- en uitrit (verzonden 20 mei 2014);

- Teelmanstraat 2 (Z-2014/009738), het wijzigen van een 
bedrijfsgebouw in logiesruimte (verzonden 19 mei 2014).

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 Vergunnin-
gen. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-11.30 uur 
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeente-
huis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

vergunningsvrije aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat voor de volgende aanvraag geen omgevingsvergun-
ning vereist is:
- Hellendaalstraat 11 (Z-2014/020178), het tijdelijk huis-

vesten van maximaal 3 arbeidsmigranten (verzonden 16 
mei 2014). 

ingetrokken aanvragen:
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Aalsmeerderweg 441 (Z-2014/018372), het tijdelijk huis-

vesten van arbeidsmigranten (verzonden 16 mei 2014);
- Spoorbaanpad/Zwarteweg (Z-2014/020346), het realise-

ren van een gestuurde boring t.b.v. kabelverbindingen, 
(verzonden 20 mei 2014);

- Spoorlijnpad/Achter de Wilgen (Z-2014/020348), het re-
aliseren van een gestuurde boring t.b.v. kabelverbindin-
gen (verzonden 20 mei 2014);

- Spoorlijnpad/Linnaeuslaan (Z-2014/020339), het reali-
seren van een gestuurde boring t.b.v. kabelverbindingen 
(verzonden 20 mei 2014);

- Legmeerdijk 322 (Z-2014/020245), het realiseren van 
een gestuurde boring t.b.v. kabelverbindingen(verzonden 
20 mei 2014) ;

- N196 parallel (Z-2014/020258), het realiseren van een 
gestuurde boring t.b.v. kabelverbindingen (verzonden 20 
mei 2014);

- N196/Legmeerdijk  (Z-2014/020336), het realiseren van 
een gestuurde boring t.b.v. kabelverbindingen (verzon-
den 20 mei 2014).

geaccepteerde (slOOp)melding(en)

- Lakenblekerstraat 34, 36, 38 (Z-2014/027768), het ver-
wijderen van asbesthoudende materialen (verzonden 16 
mei 2014);

- Oosteinderweg 232 (Z-2014/029035), het slopen van een 
woonhuis en bijgebouw (verzonden 16 mei 2014).

Geaccepteerde (sloop-)melding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

cOmmissie ruimtelijke kWaliteit 
(vOOrheen WelstandscOmmissie)

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

evenementen

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

cOllectes

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

explOitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Feesterij de Bok, Dreef 5, Aalsmeer (Z-2014/028533), 

ontvangen 30 april 2014.

ter inzage

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-

bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken voor Aalsmeerderweg 509.

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen voor Oosteinderweg 232.

t/m29052014 Ontwerp omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingsplan “Schinkelpolder”, 
Oosteinderweg 404 en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden.

t/m 29052014 Vastgesteld bestemmingsplan ‘Aalsmeerder-
weg 420-422’.

t/m 05062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “N201-zone”, Hornweg 159 en 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden.

t/m 18062014 Ontwerp omgevingsvergunning (met bijbeho-
rende stukken) in afwijking van het bestem-
mingsplan “Uiterweg-Plasoevers 2005 e.o.”, 
Stationsweg 38 en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarden.

t/m 10060214 Mijnsherenweg 47 (bouwen en inrichten van 
bedijfsunits voor agrarische bedrijven) (zaak-
nr. Z-2014/022426); Zijlijnstraat 49 (plaatsen 
van een dakkapel) (zaaknr. Z-2014/010124); 
Twijderlaan 6 (het plaatsen van 2 dakkappel-
len) (zaaknr. Z-2014/019803).

t/m 20062014 Ontwerpbesluit alsmede andere ter zake zijnde 
stukken m.b.t. kennisgeving ontwerpbesluit 
Wabo om de omgevingsvergunning voor de 
bestaande LPG-tankstations van de Shell ge-
legen Burg. Kasteleinweg 3 en 4 te Aalsmeer 
met ingang van 31 maart 2015 in te trekken. 

vOOr meer infOrmatie: WWW.aalsmeer.nl

40-Jarig jubileum zwembad 
gevierd met geweldige show
Aalsmeer - Zwembad De Water-
lelie bestaat dit jaar 40 jaar en dit 
wordt uiteraard gevierd. Aan het be-
gin van dit jaar is een jubileumkrant 
gemaakt en daarin staat naast ver-
halen en interviews, ook veel ac-
ties en activiteiten. Elke maand zijn 
er acties waar klanten van kunnen 
profiteren en er worden dit jaar ex-
tra veel activiteiten georganiseerd. 
In het weekend van 17 en 18 mei 
werd het jubileum echt gevierd Za-
terdag 17 mei begon gewoon met 
leszwemmen, maar ondertussen 
werd er hard gewerkt om de zwem-
zaal om te toveren tot feestzaal. De 
beweegbare bodem van het banen-
bad ging omhoog, er stonden sta-
tafels om het bad, er hingen bal-
lonnen, er waren twee podia op-
gebouwd en er klonk muziek. Het 
feest kon beginnen! Vanaf 14.00 uur 

kwamen klanten binnen, waar ze 
een welkomstdrankje ontvingen. De 
zwemzaal raakte goed gevuld en om 
14.15 uur opende directeur Marten 
van Maastrigt het feest. Daarna was 
het de beurt aan Roy Huiskens om 
op te treden. De Aalsmeerse Roy is 
onlangs Nederlands jeugdkampioen 
goochelen geworden. Hij liet een in-
drukwekkende show zien, met on-
der andere een ringenact en een 
‘zwevend tafeltje’. Hierna was het 
de beurt aan Doublee Acrobatiek 
Theater met een schoonzwemact. 
Er werd hartelijk om gelachen door 
jong en oud. Na een korte pauze 
trad Roy nog een keer op. Vervol-
gens kwam er een Sambaband bin-
nen en werden er instrumenten uit-
gedeeld. Onder leiding van een di-
rigent werd er een ware Samba-hit 
opgezet. Het was een swingend ge-

heel! Aan het einde van het feest 
was er een verrassing voor vertrek-
kend directeur Dick De Kuijer. Het 
koor waar hij in zingt, Pop- en musi-
calkoor Scala, kwam optreden. Na-
tuurlijk kon De Kuijer niet aan de 
kant blijven staan; hij ging tussen 
de koorleden staan om enthousiast 
mee te zingen. Hiermee kwam een 
einde aan de feestmiddag voor de 
klanten en andere belangstellen-
den. Het was een geslaagde mid-
dag, ondanks de warmte, maar daar 
hadden de meeste mensen al reke-
ning mee gehouden gezien de kle-
ding die zij droegen. Zondag 18 mei 
werd het jubileum gevierd met een 
speciale prijs voor het vrijzwemmen: 
2,80 euro voor iedereen vanaf 4 jaar. 
Ook mocht iedereen die 40 is, gratis 
naar binnen en kreeg elke 40e be-
zoeker een gratis toegangskaartje 
voor een volgend bezoek. 
Als klap op de vuurpijl ging ook het 
buitenbad de hele dag open. Het 
was heerlijk weer en er werd dan 
ook volop gebruik gemaakt van het 
bad. Het jubileumweekend was een 
groot succes. Maar het jubileumjaar 
is nog niet afgelopen. Meer infor-
matie over de acties en activiteiten 

staan op www.esa-aalsmeer.nl. In 
mei is de Jubileumkaart nog te koop 
(40 baden kopen, 50 baden zwem-
men) voor 162,50 euro. Ook vindt 
op 29 mei (Hemelvaartsdag) Dauw-
trappen plaats: een Family-Boot-
camp, met vrijzwemmen en ontbij-
ten voor het hele gezin. Meer infor-
matie en inschrijven via de receptie 
van het zwembad.

Massaal Westeinder op/in
Aalsmeer - Massaal is afgelo-
pen weekend gekozen voor ver-
koeling op, in en aan de Westein-
derplassen. Door het onverwachte, 
prachtige zomerweer trokken inwo-
ners in groten getale naar buiten en 
dan lonkt de Poel. Met volle tassen 
naar het surfeiland waar het heer-
lijk toeven is voor zeker kinderen op 
het strandje en het ondiepe ’zwem-
bad’. Het was druk, met name zon-
dag was het nog niet eens makke-
lijk om een plekje te vinden. En ge-
lukkig dat de jachthavens altijd in 
april, rond Pasen, beginnen met de 
tewaterlating van de boten. De mo-

tor kon gestart worden, tijd voor een 
heerlijk rondje varen. Jachten, sloe-
pen en zeilboten in allerlei maten 
en kleuren fleurden de Poel op. Er 
is genoten, zeker weten. En vast en 
zeker is de wens uitgesproken nog 
lang zulk mooi, zomers weer te mo-
gen hebben. Het is pas mei overi-
gens, de zomer moet nog beginnen, 
maar een mooie start was het wel. 
Ook een lekkere aanvang trouwens 
van het barbecue-seizoen. Zowel op 
zaterdag als op zondag is buiten het 
eten bereid door vele inwoners. Zou 
Schiphol last gehad hebben van het 
rook gehulde Aalsmeer?

Open atelier weekend op 
Beeldeneiland bij Femke
Kudelstaart - Op zaterdag 24 en 
zondag 25 mei is het atelier van 
Femke Kempkes op het Beeldenei-
land geopend voor bezoekers! Tus-
sen 12.00 en 17.00 uur zijn belang-
stellenden van harte welkom op de-
ze bijzondere werkplek. Verse munt-
thee uit eigen tuin staat klaar! Er is 
informatie over de projecten Vaar-
vel, Land_plaats, cultuureducatie 
en de portretten galerij. Verder in-
formatie over de Ambachtenroute, 
een fietsroute langs oa visser Re-
kelhof, zuivelboerderij Vrouwenak-
ker, Uzepia, galerie Ada Gons en het 
beeldeneiland. Van 29 juni tot 5 ju-
li wordt weer de jaarlijkse werkweek 
beeldhouwen en boetseren in Mau-
rik georganiseerd. Een week lang 
werken aan een eigen project op 
een prachtige lokatie. Met museum 
bezoek en kampvuur. Het is ook mo-
gelijk om zelf te komen werken op 
het beeldeneiland, werkplaats voor 
beeldhouwen, boetseren en brons-
gieten. 
Naast deze projecten zijn beelden te 
zien van Femke opgesteld in de tui-
nen en weilanden rondom het ate-
lier. Het Beeldeneiland is bereikbaar 

met de heen-en-weer-boot vanaf 
de kruising Dwarsweg en De Ban-
ken in Kudelstaart. Hier kan de au-
to geparkeerd worden en zelf over-
varen. Per fiets of te voet is het Beel-
deneiland bereikbaar via het Jaag-
pad 9 in De Kwakel met een kleine 
wandeling door het weiland. Meer 
weten? Bel 06-26154104 of kijk op 
www.femkekempkes.nl. 

Taart van bestuur Veiling!
Aalsmeer - Er zijn afgelopen week 
aardig wat taarten uitgedeeld. Voor 
speciale momenten, zoals de trak-
tatie voor de 100 jarige mevrouw 
Maarsen en de 40.000ste aanmel-
ding van Lauren Amelsbeek voor het 
Burgernet, en bij de Nieuwe Meer-
bode als bedankje. Even voor koffie-
tijd werd afgelopen dinsdagmorgen 
20 mei bij de balie van het kranten-

kantoor in de Visserstraat een su-
pergrote slagroomtaart afgegeven. 
Van het bestuur van de Veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart als dank 
voor alle publiciteit en de goede sa-
menwerking. Geweldig zo’n gebaar 
en lekker. Bedankt bestuur van de 
Veiling! Er is door alle Meerbode-
medewerkers heerlijk gesmuld van 
deze lekkernij.

Zomerondernemers gezocht! 
Uniek ondernemersproject voor 
jongeren van 15 tot 22 jaar
Aalsmeer - ‘Start in de zomerva-
kantie je eigen onderneming met 
begeleiding, verzekering en een 
startkapitaal!’. Dat is de zomerbood-
schap aan scholieren en studenten 
uit Amstelland. Deelnemers krijgen 
vier tot zes weken de gelegenheid 
kennis te maken met het onderne-
merschap. In de eerste week is er 
een driedaagse training. Daarna 
gaan ze zelf aan de slag. Regelma-
tig komen ze bij elkaar, bijvoorbeeld 
voor een workshop met spraakma-
kende ondernemers. Aan het eind 
presenteren de jonge ondernemers 
hun bedrijf op een feestelijke slot-
bijeenkomst. Deelname aan zomer-
ondernemer is gratis, je hebt alleen 
wel een goed idee en een grote do-
sis enthousiasme nodig, ook krijg 

je een klein startkapitaal om je on-
derneming op te zetten. Als deelne-
mer mag je overigens ‘gewoon’ op 
vakantie, als je maar minimaal vier 
weken aan het project deelneemt. 
Scholieren en studenten van 15 tot 
22 jaar kunnen zich aanmelden voor 
deelname via www.zomeronderne-
mer.nl Na aanmelding volgt er een 
selectiegesprek. Het project start op 
dinsdag 8 juli met een driedaagse 
training. Vervolgens is er elke vrij-
dagmiddag een terugkombijeen-
komst. Het project wordt op woens-
dag 20 augustus feestelijk afgeslo-
ten tijdens een kick out. Meer in-
formatie is te krijgen bij Bernhard 
Schellenberger via 06-83226784 of 
Ben van der Sluis via 06-51544409. 
Facebook: Zomerondernemer.nl.

Oproep aan dichters
3 Weekenden gedichtentuin 
Aalsmeer - Voor de gedichtentuin 
nodigt de stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer dichters uit om de gedach-
ten te laten gaan over het thema ‘na-
tuur’. Groei, bloei, vergankelijkheid, 
mens, dier en plant, de wind, de zon 
en de regen. Ook kan gedacht wor-
den aan natuur in de zin van karak-
ter, geaardheid. Een breed spec-
trum om poëtisch mee aan de slag 
te gaan. De gedichten zullen te le-
zen zijn op standaards tijdens drie 
weekenden van 6 en 7 september 
met de corsobraderie, open haven 
dagen, verlichte botenshow en het 
vuurwerk, op 13 en 14 september tij-

dens de pramenrace en monumen-
tendagen en op 20 en 21 septem-
ber tijdens de KCA Kunstroute. Van 
12.00 tot 17.00 uur is de gedichten-
tuin op deze data open.Van de ge-
selecteerde gedichten wordt een 
bundel gemaakt. Het gedicht mag 
niet langer zijn dan 14 regels en de 
deelnemers worden verzocht om het 
gedicht aan te leveren in Lettery-
pe Garamond,regelafstand 1, groot-
te 24. Bijdragen uiterlijk maandag 30 
juni per e-mail te sturen naar: hare-
makerjcp@hetnet.nl of per post naar: 
Marijke Haremaker, Uranusstraat 13, 
1431 XH Aalsmeer.
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Struinen en snuffelen in 
Boekhuis Outlet Store
Aalsmeer - Begin mei is in de Zijd-
straat de Boekhuis Outlet Store ge-
opend. Veel sterk afgeprijsde boe-
ken, spelletjes, speelgoed en meer 
worden te koop aangeboden. Een 
goede plek om lekker te struinen 
en te snuffelen! De Outlet Store is 
gedurende twee maanden open, in 
mei en juni. In deze tijd wordt de 
voorraad diverse malen aangevuld, 
zodat er steeds iets nieuws te vin-
den is. De winkel is gevestigd in het 
(te huur staande) pand op nummer 
21, naast Goemans en tegenover het 
Molenplein. Door hier tijdelijk een 
Outlet te vestigen hoopt het Boek-
huis winkelen in het Centrum nog 

leuker te maken. In de Outlet is on-
der meer een groot aantal goedko-
pe kinderboeken te vinden, alsmede 
leuke buitenspellen voor de zomer, 
zoals reuze mikado, ringen werpen 
en mandala’s kleuren. Er zijn ook 
magnetische reisspelletjes en grap-
pige spellen voor volwassenen, zo-
als het Fokke en Sukke kwartet en 
de ‘vallende toren’ (Jenga). Vanwe-
ge het naderende WK voetbal zijn 
er ook leuke oranje uitdossingen te 
krijgen voor mooie prijsjes. De Out-
let Store is iedere dinsdag tot en 
met donderdag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur en vrijdag en zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur.

ProCoatings beter bereikbaar!
Amstelveen - Met de opening van 
de N201 is verfgroothandel ProCoa-
tings Amstelveen/Uithoorn nu nog 
beter bereikbaar. Het filiaal is ge-
legen aan de afrit Uithoorn/ Zijdel-
weg (N521). ProCoatings is een on-
afhankelijke verfgroothandel met een 
zeer breed assortiment van meer dan 
10.000 producten. Het assortiment 
bestaat uit onder andere professio-
nele bouwverven, lakken, industriële 
coatings, vloersystemen en een breed 
scala aan schildersgereedschappen. 
Daarnaast levert de groothandel di-
verse gratis diensten, zoals het maken 
van verftechnische- en kleuradviezen. 
ProCoatings is een groeiende organi-
satie met totaal 18 filialen in het wes-
ten van het land. Door deze groei en 

het aantal filialen kan snel en ade-
quaat gehandeld worden. De meeste 
producten zijn uit voorraad leverbaar 
en worden direct op kleur gemaakt. 
Mocht een product onverhoopt niet 
op voorraad zijn, dan kan er vaak bin-
nen 24 uur vanuit een ander filiaal ge-
leverd worden. Kortom, snel hande-
len is hierbij het uitganspunt! De ope-
ning van de N201 biedt ProCoatings 
de mogelijkheid om alle klanten nog 
sneller en beter van dienst te zijn. Het 
filiaal is gevestigd aan de Zijdelweg 
19 in Amstelveen en is telefonisch be-
reikbaar op 0297-524048. Robin Mes-
serschmidt (06-21287334) en Cees-
Jan van Bommel (06-21282443) vor-
men het commerciële aanspreekpunt 
van het filiaal.

Cupcakes for Fight cancer!
Aalsmeer - Helaas krijgt 1 op de 3 
Nederlanders ooit de diagnose kan-
ker. In totaal treft dit 95.000 mensen 
per jaar en dit betekent 12 mensen 
per uur. Daarom is fondsenwerving 
noodzakelijk om wetenschappelijk 
onderzoek naar kanker en de pre-
ventie hiervan mogelijk te maken. 
Fight cancer is een stichting die de 
strijd met kanker aangaat, om zo 
minder kanker en meer genezing te 
realiseren.
Vier studenten van de opleiding 
Commerciële Economie aan de 
Hogeschool van Amsterdam wil-
len graag iets bijdragen aan de-
ze strijd. Daarom hebben zij samen 
met Brood- en Banketbakkerij Hul-
leman een tijdelijke actie gestart om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor Fight cancer. Vanaf vandaag, 
donderdag 15 mei, worden er mi-
nimaal twee weken lang cupcakes 
verkocht in de vier vestigingen van 
Brood- en banketbakkerij Hulleman. 
Een deel van de opbrengst van de-
ze cupcakes wordt gedoneerd aan 
Fight cancer. In Aalsmeer zijn de 

cupcakes verkrijgbaar in de vesti-
ging aan de Ophelialaan. Daarnaast 
kan deze lekkernij ook besteld wor-
den via de website www.hulleman-
broodenbanket.nl of telefonisch via 
0297-324530. Helpt u mee in de 
strijd tegen kanker? Kijk voor meer 
informatie op www.fightcancer.geef.
nl/actie/blue-cupcake. 

Optiek Sijbrants & van Olst 
toont Theocollectie
Uithoorn - Sijbrants & van Olst Op-
tiek organiseert met trots op vrijdag 
23 mei vanaf 15.00 uur én zaterdag 
24 mei de Theo Eyewear dagen. Theo 
brillendragers zijn echte trendsetters. 
Je herkent de Theomonturen direct: 
ze zijn vrolijk, vernieuwend, eigenzin-
nig en van hoge kwaliteit. Bezoekers 
kunnen vrijwel de complete collectie 
bezichtigen. Daarnaast zal op vrijdag 
een adviseur van Theo Eyeware in de 
zaak aanwezig zijn om de bezoekers 
te adviseren en hen de allernieuw-
ste monturen te showen. De opti-
ciens van Sijbrants & van Olst zijn er 
trots op dat ze naast al die Theobril-
len ook de adviseur van dat specta-
culaire merk in huis hebben. Deze 
expert heeft veel ervaring met klan-
ten die graag iets nieuws willen en 
durven dragen en gaan voor een ei-
genzinnige bril die, naast aantrekke-
lijk en onvoorspelbaar, ook in harmo-
nie is met de persoonlijke uitstraling.

Zonnebrillen
Naast de Theomonturen wordt op 
deze dagen ook de nieuwste Theo 
zonnebrillencollectie van Tim Van 
Steenbergen geshowd. Tim is een 
van de belangrijkste en meest suc-
cesvolle Belgische modeontwerpers. 
Naast grote theaterproducties, ont-
werpt hij ook unieke zonnebrillen die 
bij Theo Eyeware worden geprodu-
ceerd. Voor de zomer van 2014 trok 
de modeontwerper zich terug ach-
ter de tekentafel, met een bijzonder 
kleurrijke collectie als resultaat. In-
spiratie vond Van Steenbergen in de 
fascinerende onderwaterwereld van 
de Rode Zee, want net als de vissen 
en koralen daar, kregen zijn nieu-
we zonnebrillen uitbundige kleu-

 VGB onderscheiding voor 
Marius Dekker van DGI
Aalsmeer - Directeur Marius Dek-
ker van exportbedrijf De Gooijer In-
ternational heeft de onderscheiding 
van de brancheorganisatie voor de 
groothandel in bloemen en planten 
(VGB) ontvangen wegens zijn ver-
diensten voor de sector. VGB-voor-
zitter Herman de Boon reikte hem 
de gouden speld van de vereniging 
uit tijdens de donderdag in Wasse-
naar gehouden ledenvergadering.
Dekker is niet alleen negen jaar lang 
(de maximale termijn) bestuurslid 
geweest van de organisatie, maar 
vertegenwoordigt die ook in het re-
gionale sierteeltcluster Mainport 
Aalsmeer, maakt deel uit van het 
zogenoemde Santpoortberaad (dat 
zich bezint over de toekomst van de 
sierteeltsector) en deed dat in het 

strategische overleg van de groot-
handel met bloemenveiling Flora-
Holland. Daarnaast was hij op tal 
van andere manieren actief in de 
vereniging. “De tijd die is geweest, 
komt niet meer terug”, zei Dekker in 
zijn dankwoord over de snelle ver-
anderingen in de sector. “Maar een 
centrale organisatie voor de groot-
handel is meer dan ooit nodig. De 
VGB is voor de handel een verbin-
dende factor.”
De VGB (Vereniging van Groothan-
delaren in Bloemkwekerijproduk-
ten) is de brancheorganisatie voor 
de binnenlandse, importerende en 
exporterende groothandel in bloe-
men en planten. Haar leden verte-
genwoordigen 3,5 miljard euro van 
de omzet in die bedrijfstak.

Nieuw: Cafetaria Foodmaster 
King Lao in Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 16 mei 
opende Foodmaster haar deuren 
aan de Ophelialaan 139. Om dit te 
vieren kregen de eerste 100 klanten 
een ijstaart gratis bij hun bestelling. 
En alle kinderen kregen een gra-
tis softijsje! Ondernemer Shi Chiao 
Lao, ook wel Tinus genoemd, is ont-
zettend trots op de opening van de 
schitterende Foodmaster King Lao 
in Aalsmeer. 
“Het is de mooiste cafetaria van Ne-
derland!”, zegt hij zelf. De onderne-
mer zit al 30 jaar in het vak en had 
eerder al cafetaria’s die op top ni-
veau beoordeeld werden in diver-
se Nederlandse cafetaria wedstrij-
den. Wellicht kent u hem nog van 
Cafetaria King Lao in Lisse, bij be-
kenden een begrip in de cafeta-
ria wereld. In Foodmaster King Lao 
steekt hij al zijn ervaring en kennis 
om er de beste cafetaria van Neder-
land van te maken. Hij gaat zelfs an-
dere cafetaria ondernemers uitno-
digen om bij hem de fijne kneep-
jes van het vak af te kijken! Voor-
malig Merksnack De Parel is volle-
dig omgetoverd tot schitterende ca-
fetaria. Je kunt er niet alleen afha-

len, maar je kunt er ook lekker gaan 
zitten, de cafetaria heeft ruim 36 zit-
plaatsen voor een lunch, diner of 
gewoon een lekker frietje. De schit-
terende wandfoto met tulpen en de 
grote oranje lampenkappen maken 
het eethuis gezellig en knus. 

Uitgebreide menukaart
Op de menukaart staan ontzettend 
veel nieuwe specialiteiten. King Lao 
Lunchspecials bijvoorbeeld met de 
lekkerste broodjes zoals de Itali-
aanse Caprese en klassieke war-
me beenham. Ook de King Lao me-
nu’s zijn erg aantrekkelijk met veel 
huisgemaakte producten, zoals de 
heerlijke malse saté. Bij Foodmaster 
King Lao is het ook mogelijk Chine-
se en Indische gerechten af te ha-
len. Een heerlijke rijsttafel voor 2 
personen bijvoorbeeld met diverse 
Indische vlees- en groentegerech-
ten. Een absolute aanrader! Food-
master King Lao Aalsmeer is 7 da-
gen per week geopend. Op maan-
dag van 16.00 tot 20.00 uur, dinsdag 
tot en met zaterdag van 12.00 tot 
21.00 uur en op zondag van 12.00 
tot 20.00 uur.

Korting en goede deals
Actie bij MotoPort Uithoorn
Uithoorn - Zaterdag 24 en zondag 
25 mei kunnen motorrijders korting 
scoren op kleding en onderhouds-
producten bij MotoPort Uithoorn. 
Tijdens het actie weekend gaat al-
les radicaal in de aanbieding om 
voor u extreem goede deals te ma-
ken op uw inkopen voor het zomer-
seizoen of voor de komende motor-
vakantie. Zo zijn de helmmutsen in 
de aanbieding voor maar 1.95 euro 
en kost de kettingspray slechts 7.95 
euro! Ook is er extra kleding inge-
kocht met super kortingen om mo-
torrijders compleet aan te kleden 
voor een extreem lage prijs. Sinds 
kort is MotoPort Uithoorn ook dea-
ler geworden van de populaire Roof 
Boxer helmen, hiermee een com-
plete aanvulling bij de al bestaan-
de collectie van Nau Fashion, HJC, 

Shoei, Bayard, Nolan , en Schuberth. 
Hierdoor komt de helmen collectie 
in de World of Helmets op zo’n 300 
helmen uit, keuze genoeg dus! 

Op zondag 25 mei is MotoPort Uit-
hoorn geopend van 10.00 tot 17.00 
uur en word er op de dag zelf ook 
een gezellige tourrit gehouden met 
aansluitend een smakelijke barbe-
cue. Voor de tourrit en de barbe-
cue zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Inschrijven kan via www.motoport-
uithoorn.nl. Door het hele jaar heen 
houdt MotoPort Uithoorn nog ve-
le acties en deze zijn te volgen via 
de Facebook pagina en de website 
www.motoportuithoorn.nl. MotoPort 
Uithoorn is gevestigd aan de An-
ton Philipsweg 5-7 in Uithoorn. Tel. 
0297-540163.

ren als groen, blauw, roze en oran-
je mee. Qua vorm liet Van Steenber-
gen zich inspireren door de moder-
ne architectuur: een combinatie van 
het geometrische en het organische 
vertaalt zich in het gebruik van een 
metalen veer en transparant acetaat 
voor het montuur. Met al die elemen-
ten samen creëerde Van Steenber-
gen maar liefst zeventien asymmetri-
sche kleurencombinaties voor de zes 
typische Theo-zonnebrilmodellen. 
Gastheer Sijbrants & van Olst zorgt 
er deze dagen voor dat haar prach-
tige optiekzaak aan de Dorpstraat in 
Uithoorn een Belgisch tintje krijgt en 
verwelkomt alle gasten met lekkere 
Belgische bonbons en heerlijke Bel-
gische biertjes. 
Ten slotte, en bijna even aantrek-
kelijk als de getoonde collectie, alle 
klanten die op 23 of 24 mei een The-
omontuur aanschaffen, krijgen maar 
liefst 10% korting!

Vandaag weer op Molenplein!
Succesvolle aftrap Biomarkt
Aalsmeer - Donderdag 15 mei 
vond de allereerste Biomarkt plaats 
op het Molenplein. Onder het genot 
van een zonnetje heette Gert Post 
van het Ondernemersfonds Meer 
Aalsmeer om 10.00 uur precies al-
le kraamhouders van harte welkom 
en trakteerde de aanwezigen op 
een heerlijk Westplasje van Bakke-
rij Vooges. De eerste Biomarkt was 
een succes. Er kwamen veel men-
sen op af en de reacties van het pu-
bliek waren zeer enthousiast. Op de 
Biomarkt kunnen inwoners terecht 
voor lekkere biologische en am-
bachtelijke producten, zoals groente 
en fruit, brood, kaas, Italiaanse spe-
cialiteiten als olijven, pasta’s, pes-
to’s maar ook superfoods, gedroogd 
fruit, honing, olijfolie en onder an-
dere heerlijke Hollandse aardbeien. 
Ook Korenmolen de Leeuw is voort-
aan iedere donderdag geopend en 
hier worden verschillende bakmixen 
verkocht om thuis brood, pannen-
koeken of taart te bakken. De Bio-
markt op het Molenplein is in het le-
ven geroepen vanwege verzoeken 
van verschillende winkeliers in dit 
deel van het winkelgebied om iets te 
organiseren, zodat de loop er weer 
een beetje inkomt. Het Molenplein 
is een prachtige locatie voor een 
Biomarkt en de markt zal tot en met 
de Feestweek iedere donderdag van 
10.00 tot 18.00 uur plaatsvinden. 
Eind juli gaan de organisatie en de 
kraamhouders evalueren over het 
vervolg van de markt. Dus deze hele 
zomer, twee keer per week naar de 
markt in het Centrum; dinsdag naar 
de weekmarkt op het Raadhuis-

plein en donderdag naar de Bio-
markt op het Molenplein. Ook voor 
watersporttoeristen een reden om 
aan te leggen in de passantenhaven 
aan het Praamplein. Vandaag, don-
derdag 22 mei, is deze leuke aan-
vulling van het winkelaanbod weer 
te bezoeken. De deelnemers aan de 
Biomarkt veranderen regelmatig en 
dit is ook de aanrader: Regelmatig, 
of beter ieder, donderdag naar het 
Molenplein!

Inzameling voor slachtoffers 
natuurramp in Bosnië
Aalsmeer - Natascha Zalad woont 
nu al ruim 18 jaar in Nederland. Ze 
is geboren in Bosnië, in Banja Lu-
ka. Geschokt was zij toen ze op 16 
mei gebeld werd door haar moe-
der, die vertelde dat er een natuur-
ramp was geweest in haar geboor-
teland! Overstromingen en modder-
stromingen hebben enorme schade 
aangericht in het land. Veel mensen 
hebben hun huizen moeten verlaten 
en hebben alles achter moeten la-
ten. “Zij moesten vluchten voor het 
water, zoals jullie ook in 1958”, al-
dus een geëmotioneerde Natascha. 
Zij wil graag helpen en heeft daar-
bij uw hulp nodig. “Mijn volk heeft 
veel primaire zaken nodig. Denk 
hierbij aan kleding, schoenen, la-
kens, handdoeken, medicijnen, lui-
ers voor kinderen, maar ook sani-
taire producten, zoals zeep, sham-
poo en maandverband. U kunt ook 

op een andere manier helpen. Bij de 
Etos in de Ophelialaan is er de actie, 
2 halen, 1 betalen. Wilt u het twee-
de gratis product doneren voor dit 
goede doel? Het gratis product kunt 
u achterlaten bij de kassa en zij zor-
gen er voor dat het bij ons komt. Ie-
dereen kan goederen brengen in de 
F.A. Wentstraat 17 bij Multi Supplies 
tot 4 juni tussen 16.00 en 18.00 uur 
van maandag tot en met vrijdag. Ie-
dereen die al goederen heeft ge-
bracht, heel erg bedankt! Voor de 
mensen die dat nog niet hebben 
gedaan: Kijk wat u in de kast heeft 
liggen en wat u nooit draagt of ge-
bruikt. De mensen in het rampge-
bied zijn blij met alles, zij hebben 
niets meer”, besluit Natascha haar 
verhaal. Helpt u/jij ook mee? Na-
mens de initiatiefneemster en al-
le mensen in Bosnië alvast harte-
lijk dank!

Foto: Natascha Zalad met haar kinderen Danny en Sascha. Help ook mee in-
zamelen voor Bosnië.

Weer braderie 
in Kudelstaart!
Kudelstaart - Op woensdag 11 ju-
ni is weer de jaarlijkse braderie in en 
rond winkelcentrum Kudelstaart. Er is 
altijd een grote variëteit aan kramen. 
Voor ieders wil is wel wat te vinden. 
Zo is er aan de jeugd gedacht en aan 
de gezelligheid. En er zal zeker weer 
live muziek klinken. Er zijn nog enke-
le kramen beschikbaar, dus reageer 
snel. Bel voor informatie naar Richard 
Piller via 0637346909 en sluit je aan 
bij de meer dan 100 kramen.
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Zonnige en fleurige viering 
50 jaar Dorpsraad Kudelstaart
Kudelstaart - De Dorpsraad Ku-
delstaart bestaat vijftig jaar en ter 
gelegenheid van dit jubileum wer-
den de inwoners afgelopen zaterdag 
17 mei getrakteerd op een fleurige 
opluistering in en rond het winkel-
centrum en op een gezellige recep-
tie in de open lucht met een hapje 
en een drankje op het Ad Verschue-
ren Plein. De Dorpsraad heeft geld 
gespaard en sponsors gezocht om 
dit ‘bloemenfeest’ te kunnen vie-
ren. Aan voorzitter Robert Uyten-

boogaardt was de eer om de eer-
ste hanging basket te onthullen. Na 
dit officiële moment werd geproost 
op deze opfleuring, die mede dank-
zij het prachtige weer door vele Ku-
delstaarters is bezocht, en konden 
de kinderen zich gaan uitleven op 
een springkussen. De Dorpsraad 
kijkt terug op een heel gezellig ju-
bileumfeest en vast alle andere aan-
wezigen, waaronder wethouder Ad 
Verburg, ook! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Nieuw college gaat aan de slag! 
Aalsmeer - De gemeente heeft een 
nieuw college. Donderdagavond 15 
mei zijn Ad Verburg en Tom Verlaan 
namens het CDA en Gertjan van 
der Hoeven en Jop Kluis namens 
Aalsmeerse Belangen geïnstalleerd 
als wethouders. De heren Verlaan 
en Kluis worden beide parttime wet-
houder (50%). De collegeleden heb-
ben er zin in en willen direct voort-
varend aan de slag gaan met de 
uitvoering van het coalitieakkoord 
2014-2018 ‘Samen voor Aalsmeer: 
ondernemend en zorgzaam’. Het co-
alitieakkoord is een programma op 
hoofdlijnen en vormt de basis voor 
het nog op te stellen collegepro-
gramma. De coalitiepartijen willen 
het gemeentelijk beleid samen met 
bewoners, bedrijven, maatschappe-
lijke organisaties en politieke partij-
en verder invullen. Zij nodigen hen 
daarom uit om met ideeën en initi-
atieven te komen die de gemeente 
verder helpen. Beide partijen gaan 
uit van een daadkrachtig bestuur 
dat zijn verantwoordelijkheid durft 
te nemen. Zij zullen werken aan 
samenwerking met de gehele ge-
meenteraad om te komen tot breed 
gedragen besluitvorming.

Portefeuilleverdeling
De partijen zijn het in het onderhan-
delingsproces ook eens geworden 
over de portefeuilleverdeling. Bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder zal 
haar huidige portefeuille behouden 
met Financiën, Communicatie en 
Openbare Orde en Veiligheid. Wet-
houder Ad Verburg (CDA) is verant-
woordelijk voor Zorg, de Participa-
tiewet, Economische Zaken, Green 
Park Aalsmeer, Greenport Aalsmeer, 

Openbare Ruimte en Verkeer en 
Vervoer. Wethouder Tom Verlaan 
(CDA) zal Wonen/Volkshuisvesting, 
Schiphol, Wijkaanpak, Subsidiebe-
leid en Vastgoed in zijn portefeuil-
le krijgen. Wethouder Gertjan van 
der Hoeven (Aalsmeerse Belangen) 
neemt verantwoordelijkheid voor 
de portefeuilles Jeugdbeleid (inclu-
sief jeugdzorg), Onderwijs, Ruimte-
lijke Ontwikkeling en Vergunningen, 
Sport, Kunst en Cultuur en Handha-
ving. Wethouder Jop Kluis zal Duur-
zaamheid, Natuur en Milieu, Re-
creatie en Toerisme in zijn porte-
feuille krijgen. De volledige porte-
feuilleverdeling, inclusief projecten, 
komt op de website van gemeente 
Aalsmeer te staan. Wat hoofdpun-
ten uit het coalitieakkoord 2014-
2018 ‘Samen voor Aalsmeer: ‘onder-
nemend en zorgzaam’ zijn: Samen 
voor de zorg. De gemeente wil sa-
men met de Aalsmeerse gemeen-
schap en maatschappelijke instel-
lingen een preventieve, effectieve-
re aanpak in de zorg ontwikkelen; 
Meer betaalbare woningen. De ge-
meente gaat bouwprojecten an-
ders aansturen en beter laten aan-
sluiten op de huidige vraag in de 
markt. Er komt meer aanbod in so-
ciale woningbouw, goedkopere wo-
ningen en woningen voor ouderen. 
Ook wordt gezocht naar innovatieve 
samenwerkingsvormen met aanne-
mers en ontwikkelaars; Versterken 
lokale economie. De gemeente wil 
de lokale economie stimuleren door 
haar actieve rol in de Greenport te 
versterken, de detailhandel te on-
dersteunen en samen met onder-
nemers de kansen voor de verdere 
ontwikkeling van Aalsmeer als re-

creatie- en watersportgebied te be-
nutten; En financiën op orde. 

De gemeente moet de komende ja-
ren waarschijnlijk flink bezuinigen. 
Voor een duurzame financiële toe-
komst en om mogelijke tegenval-
lers in de zorg te kunnen opvan-
gen moeten de reserves op peil blij-
ven. De begroting van 2015 zal meer 
duidelijkheid geven over de herver-
deling van de middelen uit het Ge-
meentefonds en de kosten van ver-
anderingen in het sociaal domein. 
Bezuinigingen zullen het gemeen-
tebestuur dwingen tot pijnlijke keu-
zes. De coalitie is van mening dat 
die niet ten koste mogen gaan van 
de minima, sociaal zwakkeren en 
mensen die echt zorg nodig heb-
ben. Ook blijft de stijging van lokale 
lasten bij voorkeur beperkt tot com-
pensatie voor de inflatie.

Motie van wantrouwen en integriteitsonderzoek

Grimmige eerste Raad in 
nieuwe samenstelling
Aalsmeer - Een grimmige, eerste 
Raad in nieuwe samenstelling vond 
afgelopen donderdag 15 mei plaats. 
De vergaderavond begon vrolijk met 
de huldiging van de twirl-meiden Se-
lina Kok en Kim Nederstigt, die Ne-
derlands kampioen zijn geworden in 
de Duo Twirling Preteen klasse en zil-
ver hebben behaald bij de Europese 
kampioenschappen in Oostende in 
België. De meiden kregen een oor-
konde en een cadeaubon van burge-
meester Jobke Vonk-Vedder en aan 
hun beide trainers Valerie en Maai-
ke zijn bloemen uitgereikt. Een de-
monstratie met de baton konden de 
meiden in verband met de prachti-
ge kroonluchters in de raadszaal niet 
geven. De eerste burger stelde voor 
een demonstratie te geven in de bur-
gerzaal in de pauze tussen de twee 
Raden. Het is er niet van gekomen, 
de Raad liep enorm uit, even over 
enen in de nacht werd afgeklapt. Bij-
na gelijk na aanvang van de verga-
dering sloeg de vrolijke sfeer om. Het 
werd grimmig, soms vijandig over en 
weer. Het was duidelijk, PACT en de 
VVD en de gevonden coalitiepart-
ner HAC lieten duidelijk merken de 
collegevorming door alleen het CDA 
en AB niet democratisch te vinden. 
Geen afspiegeling van de verkiezin-
gen, waar deze twee opnieuw zes ze-
tels behaalden, terwijl de VVD juist 
een ‘winning mood’ had gemaakt 
met 1 zetel winst. Het eerste onder-
werp ging over de startnotitie Oost-
einderweg 232 waarin voorgesteld 
wordt een bedrijfswoning te slopen 
en hiervoor in de plaats een burger-
huis te laten bouwen. Alle fracties 
gingen akkoord en de wens werd uit-
gesproken snel actie te ondernemen. 
“Er is lang genoeg gewacht”, aldus 
Teun Treur van de VVD. 

Markt naar Praamplein
Bij het voorstel om de weekmarkt te 
verhuizen naar het Praamplein kwam 
de strijdbijl definitief op tafel. HAC 
vond de kosten (33.000 euro) aan 
de hoge kant, PACT vond deze ste-
vige greep uit de gemeentekas even-
eens onbegrijpelijk en vroeg waarom 
dit bedrag niet in de begroting is op-
genomen. De besprekingen met de 

marktkooplui zijn tot slot vorig jaar al 
gestart. De VVD wilde de verhuizing 
benutten om ook gelijk de markt-
dag te verplaatsen naar woensdag. 
Het betoog van wethouder Ad Ver-
burg dat dit onmogelijk is omdat de 
marktkooplui op andere dagen el-
ders staan, dinsdag een traditie is, de 
kosten uiteindelijk terugkomen via de 
marktgelden (door de verhuizing al 
twee nieuwe aanmeldingen) en een 
mogelijk parkeerprobleem niet aan 
de orde zal zijn vanwege de nieuwe 
plaatsen bij de nieuwbouw, deden 
de drie oppositiepartijen niet van ge-
dachten veranderen. Daar waar het 
CDA en AB spraken van een mooie 
locatie en een goede impuls voor het 
centrum, stemden PACT, de VVD en 
Hact tegen: “Absoluut niet.” De col-
legepartijen hebben samen twaalf 
stemmen en dus is het voorstel met 
elf tegen aangenomen en gaat naar 
de besluitvormende Raad. Vanaf de 
derde week in september gaat de 
markt nu dus gehouden worden op 
het Praamplein. De sfeer werd hier 
niet beter op. De drie oppositiepartij-
en ‘gewoon’ weggestemd. Misschien 
wel de druppel dat daarna ook het 
(persoonlijke) mes op tafel kwam. 
Strakke gezichten, stemverheffingen 
en plaagstootjes tegen beledigingen 
aan, over een weer. Toen vlak voor de 
tweede schorsing een helikopter lang 
boven het gemeentehuis bleef han-
gen, kwam zo maar de gedachte op 
dat er misschien wel een beschieting 
plaats zou gaan vinden. 
Over de rapportage van de rekenka-
mer ‘Met elkaar bouwen’, het onder-
zoek naar sturing en beheersing van 
(woningbouw)projecten, werden een 
amendement en een motie ingediend 
door de VVD, PACT en HAC. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven van AB 
stelde voor de vragen en voorstellen 
te gaan behandelen in een later tijd-
stip, als gepraat gaat worden over de 
nieuwe werkwijze, maar de drie op-
positiepartijen vonden de Raad juist 
een goed moment om het amende-
ment voor een betere en uitgebreide-
re sturing door te voeren. 

Vijf moties
En weer een schorsing en voordat de 

kelen gesmeerd konden gaan wor-
den (en de messen verder geslepen) 
werden nog vier moties ingediend. 
Een motie communicatie aanbeste-
dingen om de communicatie tussen 
de overheid en de inwoners te ver-
beteren, een motie om de openings-
tijden van het gemeentehuis onder 
de loep te nemen (voorstel een extra 
avond en zaterdag open), een motie 
van wantrouwen over het niet zuiver 
en niet professioneel verlopen proces 
om tot een coalitie te komen en een 
motie integriteitonderzoek betreffen-
de de kwestie van de heer Van der 
Laarse en de mogelijke belangenver-
strengeling van de wethouders Gert-
jan van der Hoeven en (tevens buur-
man) Ad Verburg. In zijn afscheids-
speech zei scheidend wethouder Rik 
Rolleman dat het hem pijn doet dat 
op collega’s uit zijn college worden 
beticht van het misbruiken van hun 
macht. “Hoewel wij niet altijd op de-
zelfde lijn zaten, durf ik met stellig-
heid te beweren dat aan de goede in-
tenties van hen beide niet getwijfeld 
hoeft te worden.” Toch gaf hij later 
bij stemming, net als alle leden van 
’zijn’ PACT en de VVD en HAC, ach-
ter de twee laatst genoemde moties 
te staan. De oproep van burgemees-
ter Jobke Vonk om de moties van 
wantrouwen en voor onderzoek naar 
integriteit in te trekken, omdat de-
ze politieke onrust niet goed is voor 
Aalsmeer en de raad juist bezig moet 
zijn met besturen, had geen effect, 
riep zelfs heftig tegengas op. Het is 
duidelijk, de oppositiepartijen waren 
er nog niet aan toe om gezamenlijk 
met de coalitie Aalsmeer op een goe-
de manier, en in harmonie, te gaan 
besturen. Goed of niet, mee eens of 
niet, het moet anders wil besturen 
van de gemeente niet verzanden in 
alleen maar ‘gekibbel’. Overigens zijn 
de wethouders Ad Verburg en Gert-
jan van der Hoeven en de parttime-
bestuurders Ton Verlaan en Jop Kluis 
beëdigd, inclusief uitreiking van bloe-
men, en mogen Frits Nisters en Dan-
ny Tol van AB en Ines van der Boon 
(CDA) nu officieel in een raadsstoel 
plaatsnemen. Wat een avond! 

Door Jacqueline Kristelijn

Veel apparatuur 
uit huis gestolen
Aalsmeer - Op donderdag 15 
mei is tussen half acht in de och-
tend en vier uur ‘s middags in-
gebroken in een woning in de 
Marsstraat. Diverse kamers in het 
huis, dat door meerdere personen 
wordt bewoond, zijn door de die-
ven bezocht. De inbrekers zijn er 
vandoor gegaan met een televi-
sie, een laptop, geluidsapparatuur 
van het merk Philips, een hard-
disk, twee haardrogers, een ac-
culader van het merk Nikon. Niet 
bekend is hoe de dieven de wo-
ning zijn binnen gegaan. Er zijn 
geen braaksporen aangetroffen.

Teveel alcohol
Aalsmeer - Op woensdag 14 
mei om drie uur in de nacht 
heeft de politie op de Aalsmeer-
derweg een automobilist tot 
stoppen gemaand. Omdat de 
auto ietwat slingerend reed, 
werd gedacht aan teveel alco-
hol. De agenten besloten de be-
stuurder tot stoppen te manen. 
De 40 jarige man uit Hoofddorp 
bleek inderdaad te diep in het 
alcoholglaasje gekeken te heb-
ben. In het politiebureau stok-
te het ademanalyseapparaat bij 
410 Ugl. De man heeft een rij-
verbod gekregen en er is pro-
ces-verbaal opgemaakt.

Gazelle fiets uit 
schuur weg

Aalsmeer - In de nacht van za-
terdag 17 op zondag 18 mei is 
vanuit een schuur in de Em-
mastraat een Gazelle fiets ge-
stolen. Met een koevoet heeft 
de dief de deur geopend. De ge-
stolen fiets is van het type Oran-
ge, is blauw van kleur en het re-
gistratienummer eindigt op 000.

Auto belandt 
tegen boom

Aalsmeer - Op maandag 19 mei 
om vijf uur in de middag is de 
auto van een 26 jarige inwoner 
van Aalsmeer tegen een boom 
geknald na een uitwijk manoeu-
vre. Op de Legmeerdijk even 
voor de Lakenblekerstraat heeft 
het ongeval plaatsgevonden. 
Een 54 jarige automobilist uit 
Nieuwkoop wilde van rijstrook 
wisselen en stuurde naar rechts. 
Hij zag hierbij de Opel Corsa van 
de Aalsmeerder over het hoofd. 
Om een botsing te voorkomen 
stuurde de 26 jarige naar rechts 
en belandde tegen een boom in 
de berm. De Aalsmeerder is per 
ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. Het letsel leek mee te 
vallen. Haar auto raakte zwaar 
beschadigd.

Fiets gestolen 
bij Dorpshuis

Kudelstaart - Op dinsdag 13 
mei is tussen tien voor half een 
en een uur in de middag een 
bij het Dorpshuis aan de Ku-
delstaartseweg gestalde fiets 
gestolen. De Gazelle-fiets Me-
deo is meerkleurig en het serie-
nummer eindigt op 886.

Onwel naar 
het ziekenhuis

Aalsmeer - Op Woensdag 14 
mei om zes uur in de avond 
kreeg de politie een melding dat 
een persoon onwel was gewor-
den in de Dorpsstraat, nabij de 
kruising met de N196. De fietser 
zou met zijn fiets in de bosjes 
zijn gevallen. De 54 jarige man 
uit Kudelstaart bleek inderdaad 
een insult nodig te hebben. Hij is 
per ambulance naar ziekenhuis 
Amstelland vervoerd. Een fami-
lielid heeft zich ontfermd over 
de fiets.

Werken aan riool, daarna 
herinrichting Molenpad
Aalsmeer - Vanwege afrondende 
bouwwerkzaamheden aan de ap-
partementen en de winkelruimtes 
die aan het Molenpad, de Zijdstraat 
en de Dorpsstraat liggen zijn er di-
verse werkzaamheden aan het Mo-
lenpad. Tot half juni worden in het 
Molenpad richting Praamplein rio-
leringswerkzaamheden uitgevoerd 
bij de nieuwe parkeerplaats van het 
Van Berkel nieuwbouwproject te-
genover het zorgcentrum. Het nieu-
we riool eindigt ter hoogte van de 
passantenhaven. Het Molenpad is 
vaksgewijs afgesloten voor verkeer 
net voorbij de parkeerplaats van het 
zorgcentrum vanaf de passantenha-
ven tot de ingang van het zorgcen-
trum. Vanaf juni zal ook aan het ri-
ool van de Dorpsstraat, het stuk tus-
sen Molenpad en de Zijdstraat, wor-
den gewerkt. Ook hier zal spra-
ke van wegafsluiting. Dan zal het 

Alcoholverbod 
voor inwoner

Aalsmeer - Op vrijdag 16 mei 
om vijf uur in de middag heb-
ben agenten een 34 jarige 
Aalsmeerder een alcoholver-
bod gegeven. De man zat in 
de auto, samen met een 19 ja-
rige man uit Dordrecht, alcohol 
te drinken. De wagen stond ge-
parkeerd op de openbare weg 
in de Geraniumstraat, vlak nabij 
een kinderspeelplaats.

Politiecontrole 
op het water!

Aalsmeer - Het afgelopen zon-
nige weekend was het behoor-
lijk druk op het water van de 
Westeinderplassen. Door de 
politie zijn diverse controles ge-
houden. Er zijn waarschuwin-
gen gegeven aan booteigena-
ren die met banden achter het 
vaartuig nogal hoge snelheden 
vaarden. Snel varen mag alleen 
op de waterskibaan aan de kant 
van Kudelstaart. Ook zijn nogal 
veel jeugdige inwoners, alleen 
in bootjes, gezien. Zelfstandig 
mogen varen is aan een leeftijd 
gebonden, evenals voor eigena-
ren van boten met grote moto-
ren een vaarbewijs nodig heb-
ben. Kijk voor alle regels eens 
op de site van vaarwijzer.

stuk Molenpad naar de passan-
tenhaven weer open zijn. Zorg-
centrum Aelsmeer blijft bereikbaar 
voor nood- en hulpdiensten en be-
zoekers. Evenals alle winkels in het 
centrum ‘gewoon’ bereikbaar!

Uniforme uitstraling
Na de rioleringswerkzaamheden 
wordt een aanvang gemaakt met 
de herinrichting van het Molenpad. 
Het asfalt komt niet meer terug. Er 
komen straatklinkers voor terug. 
Deze klinkers zijn dezelfde als die 
ook in de Dorpstraat liggen. Ook 
in het gedeelte Dorpsstraat tus-
sen Molenpad en de Zijdstraat ko-
men dezelfde stenen. Zo krijgt het 
een uniforme uitstraling. Ook zul-
len er extra parkeerplekken komen 
langs het Molenpad aan de kant 
van het Zorgcentrum. Tevens wordt 
hier een laad- en loszone voor de 
winkels gemaakt. De herinrich-
ting van het Molenpad en het deel 
van de Dorpsstraat tot de Zijdstraat 
zal naar verwacht drie maanden, 
of zoveel korter als mogelijk, du-
ren. De gemeente is met de aanne-
mer overeengekomen om de werk-
zaamheden in één keer af te maken 
en dus in de bouwvakantie door te 
werken. Ook worden de parkeer-
plaatsen bij de Van Berkel appar-
tementen momenteel aangelegd en 
deze planning is eind juni klaar.

Taart van burgemeester voor 
100 jarige inwoonster
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
17 mei was het groot feest in zorg-
centrum Aelsmeer. Mevrouw E.D. 
Maarsen-Landwehr vierde haar 
honderdste verjaardag en natuurlijk 
was er een grote taart voor deze ja-
rige job op leeftijd. Wie 100 wordt, 
verdient het om extra in het zon-
netje gezet te worden. En dat vond 
ook burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der. Zij kwam op de koffie met een 
mooi boeket bloemen. Vele kaar-
ten heeft mevrouw E.D. Maarsen-
Landwehr mogen ontvangen, waar-
van één heel bijzondere: Een geluk-
wens van Zijne majesteit de Koning. 
De 100 jarige vierde haar verjaar-
dag overigens niet alleen in het ou-
derentehuis in het Centrum, waar zij 
overigens nu pas vier jaar woont. In 
de middag was er ook de gelegen-
heid om haar te feliciteren tijdens 
een receptie aan de Uiterweg. Gere-
geld door haar twee zonen en echt-
genotes Cees en Judith en Theo en 
Jenneke. Mevrouw Maarsen heeft 
vijf kleinzoons en één kleindochter. 
Twee kleinzoons zijn inmiddels ge-

trouwd en één van hen is de trot-
se vader van een dochtertje. En bin-
nenkort weer beschuit met muisjes. 
Het tweede achterkleinkind is op 
komst. Mevrouw Maarsen heeft tot 
haar 96ste jaar op zichzelf gewoond. 
Haar man is 22 jaar geleden overle-
den. De vieringen rond haar eeuw-
feest heeft zij met heel veel plezier 
beleefd. Mevrouw Maarsen liet aan 
het einde van de dag weten het een 
heel gezellige en bijzondere dag te 
hebben gevonden. 
Foto: www.kicksfotos.nl
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Kom Van Berkel project bezichtigen
Nieuwbouw aan Molenpad 
en Zijdstraat zaterdag open!
Aalsmeer - Ongeveer twee jaar na de 
start van de bouw nadert de nieuw-
bouw tussen Molenpad, Dorpsstraat 
en Zijdstraat de voltooiing. Het pro-
ject bestaat uit 38 luxe appartementen, 
met parkeerkelder, binnentuin en cir-
ca tweeduizend vierkante meter win-
kel- of bedrijfsruimte. Tijdens de lan-
delijke Dag van de Bouw, aanstaande 
zaterdag 24 mei, is de locatie tussen 
10.00 en 16.00 uur open voor publiek. 
Het bouwproject van ontwikkelaar Van 
Berkel trekt de laatste tijd veel bekijks. 
Doordat de bouwhekken en schuttin-
gen nu bijna overal weg zijn, is een 
goed zicht ontstaan op de nieuwbouw, 
met over het algemeen zeer positie-
ve reacties tot gevolg. Tijdens de open 
dag aanstaande zaterdag is niet alleen 
de buitenzijde te bekijken, maar ook 
de binnenkant. De entree bevindt zich 
aan het Molenpad. Via het hier aanwe-
zige trappenhuis komen bezoekers in 
de daktuin, waar zij worden ontvangen 
met koffie, thee en wat lekkers. 

Tijdens de open dag worden er rond-
leidingen gegeven door architect Ri-
chard Pannekoek, Frans van Berkel en 
medewerkers van Van Berkel. De nog 
beschikbare appartementen kunnen 
vrijblijvend worden bezichtigd. Ook is 
er een modelwoning ingericht, om een 
goede indruk te geven van de moge-
lijkheden. Het is tevens mogelijk een 

blik te werpen in de parkeergarage on-
der het gebouw. Hier zijn nog enkele 
plaatsen te huur of te koop. 

Zorgpresentatie en dorpswandeling
Bewoners van de nieuwbouw hebben 
de mogelijkheid om zorgvoorzienin-
gen af te nemen bij het tegenover ge-
legen Zorgcentrum Aelsmeer. Tijdens 
de open dag geeft Jan Dreschler, di-
recteur van het zorgcentrum, om 11.30 
en om 13.30 uur een presentatie over 
deze voorzieningen. Wie het leuk vindt 
om het dorp (nog) beter te leren ken-
nen, kan tegen een geringe vergoe-
ding van 3 euro deelnemen aan de his-
torische dorpswandeling van het VVV-
agentschap. Onder leiding van de gid-
sen Leo Bertoen en Joop Kok wordt 
een uurtje gewandeld langs een aantal 
bezienswaardigheden en kunnen ver-
borgen verhalen over het dorp ontdekt 
worden. De wandelingen starten in de 
daktuin om 10.00 uur en om 12.30 uur. 
Omdat het Molenpad momenteel is af-
gesloten voor werkzaamheden, kan 
geparkeerd wordenen op het Praam-
plein of in de omgeving van de Dorps-
straat en de Kanaalstraat. De daktuin is 
momenteel alleen nog bereikbaar per 
trap, aangezien de lift nog niet is op-
geleverd. Iedere belangstellende is za-
terdag van harte welkom om het spec-
taculaire nieuwbouwproject te komen 
bekijken tussen 10.00 en 16.00 uur.

De binnentuin van het nieuwbouwcomplex staat volop in bloei.

Zondag struinen langs 350 kramen
Grote voorjaarsmarkt in 
leukste straat Heemstede
Streek - Inmiddels een vaste tradi-
tie op de evenementenkalender van 
de winkeliersvereniging Heemstede 
is de Voorjaarsmarkt. 

Dit jaar vindt de grote kramenmarkt 
plaats op zondag 25 mei. Vorig jaar 
zijn de Raadhuisstraat en Binnen-
weg gezamenlijk uitgeroepen tot 
‘Leukste winkelstraat van Neder-
land’ en de leukste winkelstraat zou 

de leukste niet zijn zonder deze fan-
tastische markt! Het gezellige eve-
nement heeft niet alleen in Heem-
stede veel fans; ook mensen van-
uit omliggende gemeenten zien het 
bezoeken van deze markt als ‘vas-
te prik’. 

Want nergens vind je zoveel kramen, 
zoveel diversiteit en dan ook nog zo-
veel leuke intermezzo’s: activiteiten 

Eerste krop sla voor voorzitter
Eerste levering groenten door 
OostOogst aan Voedselbank 
Aalsmeer - OostOogst is de naam 
van het project van André en Inge 
Zekveld waarbij vrijwilligers van de 
Voedselbank helpen om onbespo-
ten groenten te telen in een voor-
malige rozenkas aan de Aalsmeer-
derweg 265. Een deel van de oogst 
wordt wekelijks aan de voedselpak-
ketten van de klanten van de Voed-
selbank in Aalsmeer toegevoegd. 
De rest van de opbrengt wordt di-
rect aan particulieren verkocht. De 
eerste groenten werden ruim een 
maand geleden in de grond in-
gezaaid. Door het gunstige weer 
groeit alles flink, vooral de verschil-
lende soorten sla. Maar ook de bo-
nen, komkommers en radijsjes laten 
zich gelden. Vorige week donder-
dag werden voor de eerste levering 
43 kroppen sla gesneden, in do-
zen verpakt en bij de Voedselbank 
afgeleverd. Afgelopen donderdag-
middag werden de klanten van de 
Voedselbank verrast met zo’n krop 
kakelverse sla. 

Met de overhandiging van de eerste 
krop sla aan Koos Koelewijn, voor-
zitter van de Voedselbank Aalsmeer, 
werd de eerste levering beklonken. 
Koos toonde zich blij dat OostOogst 
zo snel al in staat is om onbespoten 
groenten te leveren aan de Voedsel-

bank. Klanten van de Voedselbank 
komen vaak niet toe aan vers eten. 
Hij onderstreepte de noodzaak van 
de wekelijkse voedselpakketten. In-
middels worden met 43 voedsel-
pakketten zo’n 140 mensen van een 
deel van hun voedsel voorzien. An-
dré en Inge Zekveld onthulden het 
logo voor OostOogst, dat in samen-
werking met Peter Geleijn ontwik-
keld is. Zij zullen dit logo ook op een 
bord aan de weg zetten, zodat een-
ieder kan zien waar de onbespo-
ten groenten vandaan komen. Inge: 
“Door de snelle groei van de groen-
ten in de laatste weken, kunnen we 
niet langer wachten om sla te oogs-
ten. We zullen vanaf nu drie ver-
schillende soorten sla in een stal-
letje aan de weg aan particulieren 
aanbieden. Over twee weken vol-
gen dan de andere groenten.” Op 
de websites van OostOogst en de 
Voedselbank kan meer informatie 
gevonden worden. Vrijwilligers om 
in de kas mee te werken, kunnen 
zich nog steeds opgeven. De ene 
groep vrijwilligers werkt op maan-
dagochtend en de andere groep op 
donderdagochtend. Er wordt ge-
werkt van 9.00 tot 12.00 uur en tus-
sendoor wordt koffie gedronken. Al-
le vrijwilligers hebben het tot nu toe 
prima naar hun zin. 

Koos Koelewijn van de Voedselbank ontvangt de eerste krop sla uit handen 
van Inge en André Zekveld.

Voor kunst- en communityproject
Varend naar de rietlanden
Kudelstaart - Zo spiegelglad als 
afgelopen zaterdag 17 mei zijn de 
Westeinderplassen zelden. Zeld-
zaam stil en prachtig mooi weer 
voor een vaartocht over de Grote 
Poel naar de eilandjes bij de Klei-
ne Poel. Het aantal deelnemers uit 
de wijk De Rietlanden dat ‘s mor-
gens om klaars stond om mee te 
varen was overweldigend veel. Er 
was plek voor 50, gerekend op ruim 
40, maar er stonden maar liefst 65 
mensen klaar om mee te varen. He-
laas, helaas niet iedereen kon mee. 
De vaartocht was en is onderdeel 
van een kunst- en communitypro-
ject waarin bewoners meewerken 
aan de bouw van een nieuwe ont-
moetingsplaats, De land_plaats, in 
het hart van hun wijk. Onder lei-
ding van beeldend kunstenaar Fem-
ke Kempkes ging het gezelschap, 
eenmaal aan de ander kant aange-
komen, tussen de zuddes op zoek 
naar valeriaan, lisdodde, koekoeks-
bloem, dotterbloem en zonnedauw. 
Een volgende stap was om er een 
mooie tekening van te maken. Die 
tekeningen zijn nu de basis voor het 
ontwerp van de mozaïekelemen-
ten die een plaats rondom de vijver 

gaan krijgen. Voor veel Rietlanders 
was het de eerste keer op een ech-
te zudde, op drijvend land als het 
ware. Tijdens de vaartocht vertel-
den de schippers van de Westein-
der Rondvaart met kennis van za-
ken over de geschiedenis van Ku-
delstaart, het ontstaan van het land-
schap en over de bijzondere bloe-
men en planten die op en rond de 
Westeinder te vinden zijn. Natuurlijk 
ontbrak het slokje kostbaar en hel-
der Westeinderwater er niet. Onder 
de indruk van de schoonheid van de 
plas bracht het gezelschap een heel 
kalm en rustig uur door op een ei-
land aan de Westeinder Dijksloot. 
Dat de expeditie geslaagd was, 
bleek wel uit het flinke aantal teke-
ningen dat werd ingeleverd. Hier-
mee is een belangrijke stap in het 
project De land_plaats gezet. Op Fa-
cebook is een filmpje en fotomateri-
aal terug te vinden over deze gewel-
dige vaartocht, onder Rietlanden-
post. De volgende fase in het project 
is het maken van de definitieve ont-
werpen voor de ontmoetingsplaats 
om vervolgens deze ook daadwer-
kelijk met bewoners samen te gaan 
bouwen.

voor kinderen, muzikale optredens, 
heerlijke hapjes en uiteraard veel 
terrasjes. Er wordt ook wel gezegd 
dat de Voorjaarsmarkt van Heem-
stede de grootste van heel Noord-
Holland is. U kunt de markt bezoe-
ken van 11.00 tot en met 17.00 uur. 
De winkels zijn deze zondag trou-
wens ook geopend! 
Kijkt u vooral op de kramen van uw 
favoriete zaken, daar liggen abso-
luut zonnige aanbiedingen! De or-
ganiserende winkeliersvereniging 
Heemstede hoopt natuurlijk op 
heerlijk stralend zomerweer. U komt 
toch ook? De grootste braderie van 
de regio is met meer dan 350 kra-
men en ook veel leuke standhou-
ders van buiten Heemstede een 
echte aanrader!

Initiatief Wendy en Raymon 
Hondenuitlaatservice ‘Uitgeraasd’
Kudelstaart - Deze week start Wendy 
Sassen met haar partner Raymon Ver-
bruggen vanaf haar woonadres een 
hondenuitlaatservice onder de naam 
‘Uitgeraasd’. Iedereen die om bepaalde 
redenen zijn hond in Kudelstaart, De 
Kwakel of Uithoorn niet kan uitlaten, 
kan Wendy en Raymon vragen dit voor 
hem of haar (tegen betaling) te doen. 
Dat gaat heel professioneel en geor-
ganiseerd waarbij vooraf eerst een 
intakegesprek met de hondeneige-
naar over de hond plaatsvindt. Wendy 
heeft er haar dagtaak van gemaakt. Zij 
heeft zich in de vorm van een proef-
periode goed voorbereid op dit werk. 
Zo is er een speciale bus aangeschaft 
om honden af te halen, naar de plaats 
te rijden om ze uit te laten en vervol-
gens weer op het woonadres af te le-
veren. De wagen is in eigen beheer 
verbouwd, voorzien van extra ventila-
tie en biedt aan maximaal 5 honden 
een comfortabele plaats. Voorts is er 
eerst ‘geoefend’ met de eigen honden, 
die van vrienden en kennissen en van 
mogelijk toekomstige klanten. Daarbij 
is bekeken of bepaalde typen honden 
het goed met elkaar kunnen vinden en 
zo niet zijn er oplossingen voorhan-
den, zoals aparte wandelingen met 
de hond in de buurt waar zijn baas-
je/bazinnetje woont. Wendy laat hon-
den twee keer per dag van maandag 
tot en met vrijdag op vaste tijdstippen 
uit. Er is een ‘ochtendgroep’ die tussen 
8.30 en 10.00 uur opgehaald wordt en 
een ‘middaggroep’ die tussen 12.00 en 
13.00 uur door haar wordt afgehaald. 
Uitlaten op weekends en feestdagen 
gaat in overleg. Daarvoor gelden an-
dere tarieven.

Vakantieopvang
Met als slogan ‘een blije hond is een 
uitgelaten hond’, worden de honden 
per bus naar een locatie gebracht 
waar zij onder leiding van Wendy en 

Raymon naar hartenlust kunnen ren-
nen en dollen. Bijvoorbeeld in het Am-
sterdamse bos. Soms naar een ande-
re plek waar het mooi is, maar het zijn 
altijd locaties waar honden veilig los 
kunnen en mogen lopen. Na de uit-
laatperiode gaan de honden weer in 
de auto en worden ze thuisgebracht. 
Bij regenachtig weer wordt gezorgd 
dat de hond ook weer droog wordt af-
geleverd. “Mensen hoeven hun hon-
den niet zelf te brengen, ik kom ze op-
halen. De eigenaren zijn ook niet ver-
plicht om thuis te zijn. Van sommigen 
heb ik de huissleutel gekregen zodat 
ik de hond zelf van huis kan halen en 
brengen”, aldus Wendy die aangeeft 
dat in de voorbereidingstijd een aan-
tal hondenliefhebbers al heeft toege-
zegd graag van haar diensten gebruik 
te willen maken. “Wij hebben ook 
een vakantieopvang. Wie op vakantie 
gaat of naar het buitenland moet en 
de hond niet kan meenemen kan bij 
ons terecht. Wij zijn geen pension of 
kennel, maar de hond komt gewoon 
bij ons in huis en wordt helemaal ver-
zorgd. Dat is uniek, want zoiets vind je 
nergens. Er echter maar beperkt plaats 
voor deze bijzondere activiteit. Op on-
ze website vindt u er alle informatie 
over, net zoals over een stukje kennis-
making met ons, de dienstverlening 
die wij bieden en hoe dat in zijn werk 
gaat, de algemene voorwaarden, een 
album met foto’s en wat onze service 
kost.” Wendy Sassen heeft van jongs 
af aan al iets met dieren. Zij volgde in 
dat kader ook een opleiding. Dol op 
paarden en de verzorging, maar nog 
meer affiniteit heeft zij met honden. 
Daar heeft zij nu haar werk van ge-
maakt met een pasklare serviceverle-
ning. Wie meer wil weten kan daarvoor 
terecht op de website www.husuitge-
raasd.webklik.nl. Ook bereikbaar en te 
zien op Facebook of bel Wendy zelf op 
06-25144882.

Sfeervolle showroom 
bij Houtstook Enzo
Aalsmeer - Vanaf eind vorig jaar 
is er een nieuw bedrijf in Aalsmeer 
met houtstook-producten van A tot 
Z. Eigenaren en compagnons Den-
nis Thijssen en Cees Eikelenboom 
vertellen in hun sfeervolle show-
room vol vuur over hun nieuwe zaak 
en tevens passie. Dennis had al een 
bedrijf in de olie- en houtstook in 
Aalsmeer, maar was op zoek naar 
een nieuwe uitdaging en Cees was 
directeur en eigenaar van Paraat 
brandbeveiliging en heeft dit bedrijf 
verkocht. De passie voor hout sto-
ken bleef. De mannen kennen el-
kaar al zo’n twintig jaar. Cees: “Het 
is een markt die groeiende is en we 
hadden wel zin om dit samen te 
doen. Gezellig. Beetje buiten koken, 
buiten leven, kachels, vlammetjes, 
met vuur spelen. Dat was eigenlijk 
de trigger om dit op te zetten.” Den-
nis vult aan: “De klik was er, dus we 
zijn op zoek gegaan naar een goe-
de ruimte. Op de Oosteinderweg 
hebben we deze plek gevonden en 
we hadden meteen zoiets van; ‘hier 
kunnen we wel iets sfeervols van 
maken.’ Nou dat is gelukt!”  

Producten van A tot Z
Te koop zijn houtkachels, dubbel-
wandige rookgaskanalen (T600 ge-
keurd), pellet kachels van de kwa-
liteitmerken Artel en Calux (Hout-
stook Enzo heeft hier het dealer-
schap van), buitenkachels voor ve-
randa’s, barbecues, gietijzeren dut-
ch ovens. Dutch ovens? Dennis: “Ja, 
dat zijn gietijzeren pannen die je in 
het (kamp)vuur kan zetten en zo-
doende lekker kan bakken en bra-
den. We hebben heel veel op dit ge-
bied. Net als de  accessoires hier-
voor zoals potten, pannen, BBQ 
sets en tosti-ijzers met zo’n lange 
stok die je boven een vuurtje kunt 
houden. Tevens verkopen wij pan-
nen met lange stelen. Voor het ech-
te outdoor cooking, oftewel het bui-
ten koken ben je bij ons gewoon 
aan het juiste adres. We hebben ook 
ledenradiatoren van gietijzer, hout 
Cv’s met beveiligingssets, terras-

haarden en tweedehands kachel-
tjes. Die maken we stookklaar voor 
de verkoop. Dat is echt een passie 
van ons. Inruilen van gebruikte mo-
dellen is mogelijk. Binnenkort krij-
gen we mooie pizzaovens in de ver-
koop. We zijn bezig met een ge-
schikte leverancier uit Italië.” De in-
stallatie, service en het onderhoud 
hebben de heren geheel in eigen 
beheer. En zij hanteren zeer scherpe 
prijzen voor al hun producten. Zo is 
er al een multifunctionele tuin-ter-
ras-veranda kachel te koop voor € 
247,00 Dennis: “Ook wel leuk om te 
vertellen is dat we het A-merk Krat-
ki uit Polen voeren. Een heel breed 
en groeiend assortiment, waarbij we 
inspelen op de markt.” 

Samenwerking Ons Tweede Thuis   
Natuurlijk verkoopt het bedrijf ook 
gewoon haardhout. Dennis: “Dat 
wordt gekloofd door inwoners van 
Ons Tweede Thuis. Daar hebben we 
een samenwerkingsverband mee. 
Die jongens komen het dan vol trots 
zelf brengen. Er worden in onze 
werkplaats en in die van hun tevens 
meubels gemaakt van sloophout en 
ook die verkopen wij en wat leuk is: 
‘We hebben een heus brandmerk 
laten maken en die stempel bran-
den wij op alle meubels tot brood- 
en kaas- of hapjesplanken aan toe.’” 
Dennis en Cees hebben nog veel 
meer ideeën en zijn super enthou-
siast over hun jonge bedrijf. Ze no-
digen u dan ook van harte uit in hun 
showroom, waar je werkelijk je ogen 
uitkijkt. De square six bijvoorbeeld is 
de moeite waard. Uitleggen op pa-
pier van hoe dit eigen ontwerp eruit 
ziet is namelijk niet te doen. Hout-
stook Enzo is te vinden op het in-
dustrieterreintje aan de Oosteinder-
weg 277a, telefoonnummer 0297-
769181. De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van elf 
tot zes uur en op zaterdag van tien 
tot vier. Genoeg parkeergelegen-
heid. www.houtstookenzo.nl.

Door Miranda Gommans

Vanuit Crown Theater Aalsmeer
TV-programma Samen 
tegen Kinderkanker
Aalsmeer - Heeft u gisteren naar 
Nederland 1 gekeken? Dan is het u 
wellicht opgevallen dat de opnames 
van het showprogramma vanuit het 
Crown Theater Aalsmeer kwamen. 
Dat het knusse theater een mooi 
podium is voor leuke voorstellin-
gen begint bij steeds meer artiesten 
door te dringen, maar nu heeft Pe-
ter van Eick, directeur van het the-
ater, tevens Ivo Niehe Media Pro-
ducties weten te overtuigen dat 
het theater in Aalsmeer geschikt is 
voor mooie televisieproducties. Van-
daar dat er met man en macht ge-
werkt is om de zaal om te toveren 
naar een heuse studio met live pu-
bliek. Er moesten hiervoor een aan-
tal rijen stoelen weg, de aankleding 
is veranderd, het podium is vergroot 
en de techniek en verlichting is hier-
voor aangepast. Studio’s Aalsmeer, 
het Crown Theater en vele vrijwil-
ligers van het theater verleenden 
hun medewerking aan dit belang-

rijke programma ‘Samen tegen Kin-
derkanker’, dat op woensdag 21 mei 
dus werd uitgezonden. Veel beken-
de artiesten, waaronder Erica Terp-
stra en André van Duin, als de gek-
ke meneer Wijdbeens, hebben er-
voor gezorgd dat er zoveel moge-
lijk geld werd ingezameld voor het 
KIKA fonds, een enorm goed doel. 
Tijdens het ter perse gaan van deze 
editie van de Nieuwe Meerbode was 
het bedrag helaas nog niet bekend, 
maar hopelijk hebben ze veel dona-
teurs weten te bereiken. Er werden 
aangrijpende portretten getoond 
van kinderen met kanker, zowel zij 
die op weg zijn naar genezing als 
kinderen voor wie geen bestaande 
behandeling meer mogelijk is. Het 
is een onvoorstelbare realiteit voor 
veel ouders en kinderen. De warmte 
en de sfeer van de zaal paste goed 
bij de lach en de tranen die absoluut 
werden geplengd. 
Door Miranda Gommans
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Fort bij Aalsmeer ‘radioactief’ 
Radio-zendweekend in Crash
Aalsmeerderbrug - Het CRASH 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 organiseert in samenwer-
king met leden van de Surplus Ra-
dio Society (SRS) op zaterdag 24 en 
zondag 25 mei een speciaal radio-
zendweekend. Het museum is bei-
de dagen geopend van 11.00 tot 
16.00 uur. Zaterdag is er een kof-
ferbak verkoop van radio materiaal. 
Radio’s speelden tijdens de Twee-
de Wereldoorlog een zeer belang-
rijke rol. De uitzendingen van Ra-
dio Oranje waren belangrijk voor 
het moreel van de Nederlandse be-
volking, de geheime codeberich-
ten, onder meer via de BBC, tussen 
verzetsgroepen in Europa en ‘Lon-
den’ waren van cruciaal belang bij 
het droppen van wapens en agen-
ten vanuit Engeland, maar natuurlijk 
ook de radio’s aan boord van vlieg-
tuigen tijdens de missies boven Eu-
ropa. En niet te vergeten, de radio-
verbindingen bij de grondtroepen in 
het veld. Al deze aspecten komen 
aan bod in de tentoonstelling van 
het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-‘45. Er is een speciale 
radiokamer waar Crash vliegtuigra-
dioapparatuur tentoonstelt in het 
decor van een operationeel Engels 
vliegveld uit de Tweede Wereldoor-
log. Er is tevens een amateur radio-

station ingericht waar met radio’s 
van vliegtuigen uit de Tweede We-
reldoorlog wordt gewerkt. De vaste 
operators van die radiokamer heb-
ben daarvoor een licentie. Ze krij-
gen dit weekend gezelschap van 
collega radiozendamateurs vanuit 
het hele land. 

Tijdens het Crash radio-zendweek-
end wordt geprobeerd om met mi-
litaire radio’s uit de Tweede We-
reldoorlog en de periode kort daar-
na, verbinding te maken op de kor-
te 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 
radiotenten aanwezig die buiten het 
museum worden opgesteld en waar 
de zendamateurs trachten verbin-
dingen tot stand te brengen. Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 is gevestigd in Fort Aalsmeer 
aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug. Het museum is 
gewoonlijk alleen geopend op za-
terdag maar in verband met dit eve-
nement extra geopend op zondag. 
Op de website www.crash40-45.nl 
is nadere informatie te vinden over 
de radiokamer in het Crash Lucht-
oorlog en Verzetsmuseum ’40-’45.

Feestelijk afscheid ESA-directeur
Koninklijke onderscheiding 
voor Dick de Kuijer bij afscheid
Aalsmeer - Na 40 jaar te hebben 
gewerkt bij ESA / Zwembad De Wa-
terlelie, heeft Dick de Kuijer zater-
dag 17 mei afscheid genomen. Hij 
gaat met pensioen, of zoals hij het 
zelf noemt: hij begint aan zijn derde 
levensfase. ’s Middags was er een 
receptie voor hem georganiseerd, 
waar veel mensen aanwezig waren 
die jarenlang met De Kuijer hebben 
gewerkt. Er was deze middag ook 
een speciale gast aanwezig: bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder. Zij 
kwam natuurlijk niet zonder reden: 
ze kwam een onderscheiding uitrei-
ken! In het geheim was namelijk de 
afgelopen periode hard gewerkt aan 
de aanvraag, omdat diverse partij-
en vonden dat De Kuijer een lintje 
verdiende. Zwembad De Waterlelie 
bestaat dit jaar 40 jaar en zo lang 
is De Kuijer er ook in dienst. Eerst 
was hij Hoofd Zwemzaken en sinds 
1978 is hij manager/directeur. Daar-

naast heeft hij zich jarenlang inge-
zet voor zwemvereniging Oceanus, 
hij is zelfs één van de oprichters. De 
Kuijer is ook een warm pleitbezor-
ger van de sport in het algemeen. 
Het begon met hardlooptrainin-
gen in de winter, als het zwembad 
dicht was. Zo legde De Kuijer met 
een aantal anderen de basis voor de 
Triatlon in Aalsmeer. Als directeur 
van Zwembad De Waterlelie, en la-
ter ESA, ging zijn maatschappelijke 
gedrevenheid gepaard met gezond 
ondernemerschap. Hij heeft zich al-
tijd met hart en ziel ingezet en heeft 
zijn hobby met werk kunnen combi-
neren. Burgemeester Vonk-Vedder 
mocht De Kuijer namens Zijne Ma-
jesteit benoemen tot Lid in de Or-
de van Oranje Nassau. Dat was een 
hele verrassing voor De Kuijer, die 
zichtbaar ontroerd was. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Ida van Dorcaswinkel terug 
van geslaagde sponsorklim 
Aalsmeer - Ida, vrijwilliger bij de 
Dorcaswinkel, is weer terug van 
haar reis naar Tanzania. Ze heeft, in 
meerdere opzichten, geweldige 10 
dagen gehad. Met de sponsorklim 
waaraan 25 klimmers meededen is 
ruim 160.000 euro opgebracht voor 
een aantal projecten in Tanzania. 
De eerste paar dagen heeft Ida, sa-
men met de anderen van de groep, 
de projecten bezocht die door de 
klim gesponsord zouden worden. 
Ze zijn op bezoek geweest bij gran-
ny’s en kinderen en hebben ook 
een landbouwproject, een zieken-
huis en een viskwekerij bezocht. Zo 
hebben ze met eigen ogen kunnen 
zien hoe hard hulp nodig is en hoe 
goed het geld in deze Dorcas-pro-
jecten wordt besteed. Leuk was dat 
Ida, na 4 jaar, de granny heeft ont-
moet die ze zelf al die tijd via Dorcas 
sponsort. Daarna moest de Kiliman-
jaro worden bedwongen. Het werd, 
ondanks de vele voorbereidingen 
en trainingen, een loodzware klim. 
Moeilijk begaanbare ‘paden’, de 
temperatuur en de grote hoogte 
maakte dat het veel zwaarder was 

dan iedereen in had kunnen schat-
ten. Helaas heeft Ida dat aan den 
lijve moeten ondervinden. Ze is tij-
dens het klimmen uitgegleden en 
moest met een paar gekneusde rib-
ben de klim verder voor gezien hou-
den. Ze is tot 4000 meter gekomen, 
een niet geringe prestatie. 

Dat betekent niet dat ze teleurge-
steld terug naar huis kwam, inte-
gendeel! Er is 160.000 euro voor de 
projecten opgehaald en daar was 
het uiteindelijk allemaal om te doen. 
Mede dankzij sponsoren is deze reis 
een succes geworden. Net als Ida 
zetten de ruim 180 vrijwilligers van 
Dorcas Aalsmeer zich in voor de 
allerarmsten van de wereld. Want 
ook met het geld dat in de winkel 
wordt verdiend, worden projecten 
van Dorcas gesponsord. Dus met 
uw aankopen in deze winkel steunt 
u ook het goede doel. Welk doel er 
nu gesteund wordt, is te lezen op de 
net gelanceerde website: www.dor-
caswinkelaalsmeer.nl, hierop ook 
allerlei nieuwtjes, openingstijden en 
onder andere contactgegevens. 

Kanjerdag Lionsclub Ophelia 
bij Boerenvreugd zondag
Aalsmeer - Het belooft zondag 25 
mei een mooie dag te worden om 
met de kinderen naar kinderboer-
derij Boerenvreugd te gaan. Daar 
wordt van 11.00 tot 15.00 de Kan-
jerdag voor kinderen georganiseerd 
door Lionsclub Aalsmeer Ophelia in 
samenwerking met Boerenvreugd. 
De toegang tot de kinderboerderij 
is gratis, maar tegen een kleine ver-
goeding kunnen de kinderen genie-
ten van onder andere een springkus-
sen, diverse spelletjes, schminken, 
koe melken, popcorn, suikerspin, 
grabbelton en nog veel meer. Tevens 
is er een loterij waarbij prachtige (fa-
milie)prijzen te winnen zijn. De op-
brengst van deze dag gaat naar de 

KanjerKetting, het goede doel dat Li-
onsclub Aalsmeer Ophelia dit jaar 
ondersteunt. Om kinderen met kan-
ker te steunen heeft de Vereniging 
Ouders, Kinderen en Kanker de Kan-
jerKetting ontwikkeld. Het is opge-
zet als beloningssysteem voor kinde-
ren met kanker. De KanjerKralen zijn 
een lichtpuntje tijdens de zware be-
handeling. Elke kraal staat voor een 
bepaalde behandeling. Kom allemaal 
zondag 25 mei naar kinderboerderij 
Boerenvreugd. Ouders, grootouders, 
kinderen, buurkinderen, vriendjes en 
vriendinnetjes, iedereen is welkom. 
Het wordt een hele leuke dag waar 
je lekker buiten en binnen bezig kunt 
zijn. Het adres is Beethovenlaan 118.

Dag van je Leven zoekt boten
Aalsmeer - Het is inmiddels een 
traditie geworden, de Dag van je Le-
ven Botendag. Ook dit jaar organi-
seert de stichting weer een groot 
evenement waar veel mensen met 
een verstandelijke beperking wor-
den uitgenodigd. 
Op zaterdag 14 juni gaan vele bo-
ten uitvaren voor een rondje op de 
Westeinderplassen met aan boord 
gehandicapten met familie of be-
geleiding. Net als ieder jaar is het 
een gepuzzel om samen met Stich-
ting Ons Tweede Thuis alles rond te 
krijgen, zo ook nu weer. Want Stich-

ting Dag van je Leven is nog volop 
op zoek naar booteigenaren die het 
leuk vinden om mensen met een be-
perking fantastische uurtjes op het 
water te bezorgen. Alle boten ver-
trekken en eindigen bij Jachtha-
ven Kempers bij Leimuiden. In de 
loods is er volop feest met muziek 
en optredens. Het belooft ook nu 
weer een gezellige ochtend te wor-
den. Interesse om mee te varen? Ga 
dan naar www.dagvanjeleven.org 
voor meer informatie, foto’s van vo-
rige botendagen en het inschrijffor-
mulier. 

Opbrengst lustrumactie
50 jaar HWC: 60.000 euro!
Aalsmeer - Na twee schooljaren 
actie voeren hebben de leerlingen 
van het Hermann Wesselink Colle-
ge in Amstelveen een fantastisch 
bedrag bij elkaar gespaard voor de 
middelbare school in het kinderdorp 
Namugongo in Uganda van de Aal-
meerse stichting Kinderhulp Afrika. 
Stichting Kinderhulp Afrika is ont-
zettend dankbaar voor het mooie 
bedrag dat de leerlingen bij elkaar 
hebben weten te krijgen. In 2013 
bestond het Hermann Wesselink 
College in Amstelveen 50 jaar. In dit 
lustrumjaar, verspreid over 2 school-
jaren, heeft de school actie gevoerd 
voor de middelbare school in het 
kinderdorp Namugongo, Uganda 
van de Aalsmeerse stichting Kinder-
hulp Afrika. Vele activiteiten werden 
ontplooid, waaronder paaseieren 
verkoop, lessenserie over Uganda 
en over microkrediet, hobbymarkt, 
grootouderprogramma, sponsor-
loop, pepernoten verkopen én een 
bandjesavond. Daarnaast bezocht 
een groep leerlingen en docenten 

het kinderdorp in Uganda. Zij kwa-
men vol enthousiasme en onder de 
indruk weer thuis. Onlangs zijn de 
activiteiten afgerond en leverden, 
met subsidie van de Wilde Ganzen, 
de gemeente Amstelveen en Stich-
ting Ontwikkelingssamenwerking 
Aalsmeer, een geweldig eindbe-
drag op van 60.000 euro. Een fan-
tastisch resultaat. Met het geld zijn 
inmiddels computers gekocht en 
geïnstalleerd, leermiddelen aange-
schaft en vaklokalen ingericht op 
de school in Uganda. Een groep en-
thousiaste leerlingen waren de spil 
van alle activiteiten: zij maakten de 
plannen, organiseerden de band-
jesavond, gingen de klassen rond 
om voorlichting te geven, nodigden 
leerlingen en mentoren uit om hun 
beste beentje voor te zetten, gaven 
aan de grootouders een presenta-
tie over het project en waren met 
hun niet aflatende enthousiasme en 
energie een enorme stimulans voor 
de actie. Een ‘jeugd van tegenwoor-
dig’ om trots op te zijn! 

Natuurgroep Aalsmeer organiseert
Excursie in Schinkelbos
Aalsmeer - Van 17 tot en met 25 
mei barst de Nationale Vogelweek in 
heel Nederland weer los. De Neder-
landse natuur is dan op z’n mooist. 
Ook in Aalsmeer kunt u met enthou-
siaste gidsen op pad om bijzonde-
re vogels te ontdekken! Veel men-
sen herkennen een ekster, huismus 
of koolmees. Maar dicht bij huis kun 
je ook veel vogelsoorten tegenko-
men, die je niet snel in je tuin zult 
zien! Daarom organiseren Vogelbe-
scherming Nederland en Sovon Vo-
gelonderzoek de Nationale Vogel-
week. In elke provincie zijn er vogel-
excursies, wandelingen, workshops 
en andere leuke vogelactiviteiten, 
onder leiding van enthousiaste en 

deskundige gidsen. U zult vogels 
ontdekken die u nooit eerder heeft 
gezien of nog nooit van zo dichtbij. 
De Natuurgroep Aalsmeer organi-
seert zondag 25 mei een wandelex-
cursie door het Schinkelbos. Tijdens 
deze tocht maakt u kans op het zien 
van bijzondere vogels als blauw-
borst, ijsvogel, koekoek, rietzanger, 
havik en niet te vergeten het song-
festivalvogeltje, de Common Linnet 
oftewel de kneu! De excursie start 
om 8.00 uur. Opgeven voor deze 
gratis excursie kan via natuurgroe-
paalsmeer@gmail.com. Deelne-
mers krijgen dan een bevestigings-
mail met plaats en tijdstip van ver-
trek. Wees er snel bij, want vol is vol!

80 Kilometer Solexplezier!
Kudelstaart - Op zaterdag 17 mei 
hielden de Solexvrienden De Kwa-
kel en Kudelstaart hun jaarlijkse Ku-
delstaarttocht. Onder een stralen-
de zon werd er vrolijk geprutteld 
door de oude machientjes. De tocht 
ging langs de Amstel, door het Gein, 
langs de Vecht en door het Groene 
Hart. Het mooie rondje van zo’n 80 
kilometer toonde opnieuw aan dat 
je echt niet ver van huis hoeft om 
heel veel moois te zien. De 28 deel-
nemende Solexen hielden zich alle-
maal goed en soupeerden per solex 
slechts 1,5 liter mengsmering. De-
zelfde hoeveelheid vocht werd door 
de chauffeurs genuttigd, zij het in 

andere samenstellingen. Bij deze rit 
waren ook de kopers van het Solex-
lot op de veiling Kudelstaart voor 
Kudelstaart van de partij. Zij heb-
ben zo genoten, dat zij zich voor-
genomen hebben om volgend jaar, 
hoe dan ook, weer dit lot van een 
geheel verzorgde toerrit, binnen te 
halen. Met veel plezier werd aan het 
einde van de dag het solexfeest be-
eindigd in een gezellige zit met goe-
de afdronk. 
De volgende rit is op zaterdag 21 ju-
ni. Deze vertrekt vanuit Alphen aan 
den Rijn en wordt afgesloten met 
een barbecue. Bel voor informatie 
06-22140695. 

Collecte Rode Kruis: Help mee!
Aalsmeer - De nationale collec-
teweek van het Rode Kruis vindt 
plaats van 15 tot en met 21 juni. Om 
tijdens deze week zoveel mogelijk 
mensen te bereiken zijn veel hel-
pende handen nodig. 

Al met een paar uurtjes tijd kunt u 
iets betekenen voor het goede doel: 
namelijk als collectant! Loopt u 
mee? Dankzij de inzet van vele col-
lectanten voor het Rode Kruis is het 
mogelijk om directe hulp te geven 
aan mensen die dat hard nodig heb-
ben. Om deze activiteiten met vol-
le inzet te kunnen blijven voortzet-

ten is de opbrengst van de collecte-
week erg belangrijk. De opbrengst 
komt namelijk 100% ten goede aan 
het werk van de lokale Rode Kruis 
afdeling in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Lokaal worden activiteiten als rol-
stoelwandelen en rolstoelfietsen, 
huisbezoeken aan ouderen en chro-
nisch zieken, soosmiddagen, tele-
fooncirkel voor alleenwonenden, de 
jaarlijkse boottocht en de interven-
tieboot op de Westeinderplassen 
aangeboden. Aanmelden als col-
lectant kan door een e-mail te stu-
ren naar collecte coördinator Judith: 
judith.noordam@gmail.com.

Twaalf uur 
in hokje

Aalsmeer - Bijna tachtig mensen 
aan mijn bedje. Bloemetjes, bal-
lonnen, flesje wijn, lieve woorden 
en donaties, allemaal voor mij. ‘Ben 
je ziek dan?’ Nee! Beslist niet! Ik 
heb meegedaan aan de actie Lock 
me Up van stichting Free a Girl en 
werd zodoende twaalf uur achter-
een opgesloten in een houten hok-
je van één bij twee meter met kip-
pengaas. Ik mocht een hoofdkussen 
meenemen en mijn laptop en mo-
biel en ik kon met mijn vingertop-
pen al zittend nog het plafond ra-
ken. Eigenlijk ruimte en ontspan-
ning genoeg. Echter, de deur werd 
met een heus hangslot afgesloten 
en ik mocht er slechts vier keer uit 
om te plassen. De vierde karaf wa-
ter kwam op een gegeven moment 
mijn neus uit en de maaltijd over de 
hele dag bestond uit een komme-
tje pasta. Naarmate de dag vorder-
de en alle bezoekers lekker zaten te 
smikkelen en het glas keer op keer 
hieven, kreeg ik toch wel zin om er 
weer uit te komen. Het aftellen be-
gon eigenlijk rond etenstijd. Als je 
dan na gaat nadenken en je realise-
ren dat de meisjes waarvoor ik deze 
stunt heb ondernomen (samen met 
139 andere deelnemers in heel Ne-
derland), het écht slecht treffen, dan 
waren die twaalf uurtjes natuurlijk 
maar peanuts. Zij mogen er niet uit 
om te plassen, zij krijgen geen ge-
zellig bezoek met lieve woordjes, 
zij kunnen niet aftellen.. Nee, meis-
jes vanaf een jaar of zeven (!) liggen 
letterlijk in het donker en in de stank 
te wachten in vieze hokken op sme-
rige matrassen, op soms wel vijfen-
twintig keer pervers mannelijk be-
zoek per dag die heel andere din-
gen van plan zijn. Verkrachting, mis-
handeling en hup weer terug in je 

M iranda’s
omentenm hok. Dat schrijnende beeld is mij 

wel weer duidelijk geworden, on-
danks de lol die ik afgelopen dins-
dag toch ook heb gehad. Want, wat 
heb ik gelachen om al mijn gek-
ke vrienden en vriendinnen. En wat 
ben ik hen en al die lieve mensen 
die bij me langs zijn gekomen en/of 
gedoneerd hebben, dankbaar. Om 
elf uur ’s avonds werd ik bevrijd en 
ik was, ondanks de hele dag zitten, 
liggen en hangen, helemaal kapot. 
Geen minuut heb ik géén bezoek 
gehad, dus mijn oren tuterden er-
van en mijn wangen gloeiden. Ik zat 
dan wel in dezelfde ruimte als mijn 
lieve bezoekers en donateurs, maar 
toch was ik in een andere dimensie. 
Het was heel gek en ik wilde dan 
ook lekker naar huis toe om te sla-
pen. Dát ging alleen nog niet zo luk-
ken. Ik moest even van de dag bij-
komen op mijn eigen bank met een 
lekker koud glas wijn. En toen kwa-
men de tranen. Wát een indrukken, 
wát een lieve mensen, wát een lieve 
berichten, wát een donaties en wát 
een ervaring! Ik had het voor geen 
goud willen missen en ik hoop dat 
mijn druppel op de gloeiende plaat 
zoden aan de dijk zet. Ik heb tot nu 
toe geld bij elkaar gesprokkeld om 
maar liefst veertig meisjes te redden 
uit de kinderprostitutie, want Free a 
Girl verzorgt die reddingsacties en 
opvang voor hen. Veertig! Maar al 
was het er maar één. Het is toch een 
mensenleven? Vandaag, morgen én 
zaterdag kun je de overige deelne-
mers nog een hart onder de riem 
steken in restaurant Welkom Thuis. 
En ik spreek uit ervaring dat het 
heerlijk is als mensen langskomen. 
Het doet ze goed. Dat deed het mij 
ook. En de meisjes die het moeten 
ondergaan helemaal! Doneren kan 
nog tot aanstaande zaterdag: http://
www.freeagirl.nl/lockmeup/deelne-
mers/miranda-gommans/

Om stil te staan bij het leed van die 
meisjes
Moet je soms even je ogen dicht 
doen
Maar voor het probleem wat zij on-
dergaan
Moet je beslist je ogen niet sluiten
Red de meisjes! 
Free a Girl!
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Doel jonge meisjes uit prostitutie bevrijden

Miranda en negen inwoners 
in actie voor Free a Girl
Aalsmeer - Correspondente Mi-
randa Gommans van de Nieu-
we Meerbode heeft zich afgelopen 
dinsdag 20 mei twaalf uur laten op-
sluiten in een houten hokje van 1 bij 
2 meter en dat doet zij natuurlijk niet 
zomaar! Miranda vraagt, samen met 
negen anderen inclusief organisa-
tor Ingrid Claasen, aandacht voor 
de actie Lock me Up, Free a Girl. De 
stichting Free a Girl zet zich in om 
jonge meisjes uit de prostitutie te 
bevrijden. Het gaat om jonge meis-
jes, van zeven tot acht jaar, in onder 
andere India, die gedwongen wor-
den sex te hebben met volwasse-
nen. De meisjes worden opgesloten 
in zulke kleine hokjes en voor hen 
gaat het deurtje alleen maar open 
voor een nieuwe klant. De stichting 
zet zich niet alleen in om deze meis-
jes te bevrijden, maar investeert te-
vens in opvang, medische zorg, on-
derwijs, opleiding, traumaverwer-
king en re-integratie. Miranda heeft 
zich van elf tot elf uur laten opslui-
ten in het hokje en heeft, net als de 
meisjes India, geleefd op water en 
een bakje rijst. 

Ook steun Nieuwe Meerbode
Met elke vijftig euro kan een meisje 
worden bevrijd uit de prostitutie en 
dit bedrag heeft de Nieuwe Meer-
bode gestort in de donatiebus van 
Miranda. Net als de tien inwoners 
wil ook de krant haar ogen niet slui-
ten voor kinderprostitutie. 

U toch ook niet?
In restaurant Welkom Thuis zijn 
twee hokjes neergezet. Miranda 
Gommans en Hanny de Bruijn zijn 
als eersten opgesloten geweest en 
woensdag ging het deurtje open en 
snel dicht voor Ton Harte en Vickie 
van Zijverden. 
Vandaag, donderdag 22 mei, vragen 
Jacqueline Zekveld en Valeska Ho-
vener aandacht voor de actie Free 
a Girl, vrijdag laten Petra de Ree en 
initiatiefnemer Ingrid Claasen zich 
vrijwillig opsluiten en op de laatste 
dag worden de hokjes ‘bezet’ door 
Joyce Hoefs en Claudia van den 
Broek en Ines van der Boom. Steun 
deze actie en kom de deelnemers 
een (financieel) hart onder de riem 
steken!

Miranda Gommans met de zojuist 
geschonken 50 euro van de Nieuwe 
Meerbode. Hopelijk weer een meis-
je bevrijd!

Armoede bestrijding en jeugdzorg 
in tweede Ronde Tafel Gesprek
Aalsmeer - Op woensdag 28 mei 
organiseert de gemeenteraad het 
maandelijkse Ronde Tafel Gesprek 
om meningen en ideeën van be-
woners en bedrijven te verzame-
len over onderwerpen die voor de 
eerstvolgende raadsvergadering op 
de agenda staan. Tijdens raadsver-
gaderingen neemt de raad beslui-
ten die bewoners aangaan. Om een 
beeld te krijgen van hoe inwoners 
over een raadsvoorstel denken, or-
ganiseert de gemeenteraad vooraf-
gaand aan de raadsvergadering dit 
Ronde Tafel Gesprek. Raadsleden 
gaan ‘om tafel’ met bewoners en be-
drijven, die mee willen praten over 
een geagendeerd onderwerp of hun 
zorgen of ideeën willen uiten. 

Door te horen wat er leeft kan de 
gemeenteraad haar volksverte-
genwoordigende rol beter invullen. 
De gesprekken hebben een ver-
kennend karakter. Er worden tij-
dens deze bijeenkomsten geen be-
sluiten genomen. Niet alle raads-
voorstellen worden geagendeerd 

voor het Ronde Tafel Gesprek. Als 
een onderwerp niet op de agenda 
staat, blijft het mogelijk om een on-
derwerp tijdens een raadsvergade-
ring in te spreken. Inwoners kun-
nen ook zelf onderwerpen aandra-
gen als zij vinden dat deze de aan-
dacht van de gemeenteraad ver-
dienen. De voorzitter van het Ron-
de Tafel Gesprek bepaalt of het on-
derwerp op de agenda komt. Ieder-
een is van harte welkom. Belang-
stellenden die willen deelnemen 
aan het gesprek of onderwerpen 
wilt aandragen, kunnen zich aan-
melden tot 12.00 uur op de dag van 
het Ronde Tafel Gesprek via grif-
fie@aalsmeer.nl of via 0297-387516. 
Vermeld bij opgave het onderwerp 
waarover u wilt meepraten of het 
onderwerp dat u als nieuw agen-
dapunt wilt aandragen en uw con-
tactgegevens. Wilt u alleen als toe-
hoorder aanwezig zijn, dan is aan-
melden niet nodig. Het Ronde Tafel 
Gesprek op 28 mei wordt gehouden 
in de raadszaal van het gemeente-
huis en begint om 20.00 uur. Op de 

agenda staan ter discussie armoede 
bestrijding en kinderen. Er zal een 
toelichting gegeven worden door de 
Stichting Urgente Noden Aalsmeer. 
De stichting is opgericht om men-
sen in de gemeente, die ondanks al-
le wettelijke regelingen, tussen wal 
en schip dreigen te raken. Door de 
ambtelijke organisatie wordt spe-
cifiek ingegaan op het kindpak-
ket. Tweede onderwerp op de agen-
da is de transitie Jeugdzorg. Vanaf 
1 januari 2015 wordt de gemeen-
te verantwoordelijk voor de jeugd-
zorg en kunnen gezinnen voor alle 
jeugdhulp bij de gemeente terecht. 
Doel van het gesprek is om bewo-
ners en instellingen de gelegenheid 
te geven om aandachtspunten aan 
te dragen. Het wordt een open ge-
sprek zonder concrete voorstellen. 
Het laatste kwartier van het Ron-
de Tafel Gesprek wordt gebruikt om 
verschillende (aangedragen) onder-
werpen te praten. Om precies 22.00 
uur wordt de ‘vergadering’ afgeslo-
ten door dit keer voorzitter Robert 
van Rijn van de VVD.

Verkiezingen Europees 
Parlement vandaag!
Aalsmeer - Vandaag, donder-
dag 22 mei, vinden de verkiezingen 
plaats voor het Europees Parlement. 
Om half acht vanmorgen zijn de in 
totaal veertien stembureaus open 
gegaan en tot negen uur vanavond 
kan met een rood potlood een vak-
je gekozen worden voor de nieu-
we vertegenwoordigers uit Neder-
land in het Parlement. “Vergeet niet 
te stemmen”, aldus de gemeente in 
een uitnodiging. Stemmen is uiter-
aard niet verplicht, maar wie niet 
stemt, laat een kans liggen om zijn 
of haar stem te laten horen. Voorals-
nog lijkt de animo voor deze verkie-
zingen niet heel groot. Op de bor-
den her en der in de gemeente prij-
ken inmiddels diverse affiches van 
de verschillende partijen, maar er 
hadden er meer bij gekund! Stem-
men kan overigens in ieder wille-
keurig stembureau. Alle stemge-
rechtigden zijn niet verplicht om 
de hoek van het huisadres te gaan 
stemmen. Er zijn stembureaus in al-
le wijken. Liefst negentien partijen 
nemen deel aan de verkiezingen. 
Het grootst is de keuze uit namen bij 

de Partij van de Arbeid, liefst 47 per-
sonen, het kleinst de eenmanspar-
tij IQ van G. Niessen en 1 Aalsmeer-
der heeft zich kandidaat gesteld. Op 
nummer veertien bij de VVD staat 
Robert van Rijn, de lijsttrekker van 
de afgelopen verkiezingen voor de 
gemeenteraad. Wie overigens niet 
zelf kan stemmen, kan een andere 
inwoner machtigen dit voor hem of 
haar te doen. Hiervoor dient de ach-
terzijde van de stempas gebruikt te 
worden. De gemachtigde moet een 
geldig identiteitsbewijs kunnen to-
nen. Overigens dient iedereen die 
gaat stemmen zijn of haar stempas 
mee te nemen, evenals een identi-
teitsbewijs. De uitslag van de ver-
kiezingen wordt niet eerder dan 
zondag 25 mei om 23.00 uur be-
kend gemaakt. Veel andere lidsta-
ten gaan pas zondag naar de stem-
bus, de laatste sluit om elf uur in de 
avond. Vanaf dit tijdstip worden de 
eerste resultaten bekend gemaakt. 
De uitslagen in Aalsmeer zijn te vin-
den op de site van de gemeente: 
www.aalsmeer.nl/verkiezingen.

Drie natuurlijke speeltuinen
Aalsmeer - In het voorjaar organi-
seerde de gemeente drie inloopbij-
eenkomsten over natuurlijk spelen 
en het ‘Uitvoeringsplan speeltuinen 
in Aalsmeer’. Het college wil drie na-
tuurlijke speeltuinen in de gemeen-
te maken, één op het Stokkeland, 
één bij de Kamerlingh Onnesweg 
en één bij de Hendrikstraat. Daar-
naast heeft de gemeente alle speel-
terreinen beoordeeld. 

Uit deze beoordeling kwam naar vo-
ren dat een aantal speelterreinen zo 
kunnen blijven en andere worden 
opgeheven of aangepast. Tijdens 
de goedbezochte bijeenkomsten 
konden kinderen, ouders, oma’s 
en opa’s en omwonenden hun me-
nig geven over de plannen en volop 
meedenken over de invulling van de 
natuurlijke speeltuinen. 

Avontuurlijk Spelen
Zo kwam in de bijeenkomst voor het 
Stokkeland vooral naar voren dat de 
kinderen meer bosjes wilden om in 
te spelen en takken om hutten mee 
te bouwen. Ook wilden ze meer 
kunnen spelen met en in het wa-
ter en een plek hebben om te vissen 
of om beestjes te kijken. Een gro-
te groep wilde ook kunnen voetbal-
len. In Kudelstaart is behoefte aan 
een plek waar je hutten in de strui-
ken kan bouwen en een voetbalveld 
met twee doelen voor oudere kinde-
ren. In Oost wil de jeugd vooral de 

fietscrossbaan behouden en extra 
klimbomen. Als eerste wordt nu ge-
start met de natuurlijke speeltuin op 
het Stokkeland en Kudelstaart (Ka-
merling Onnesweg). De planning is 
dat deze speeltuinen rond de zo-
mer klaar zijn. Voor het avontuurlij-
ke spelen in Oost gaat het Ontwerp-
bureau Donkergroen het gesprek 
aan met de (onder andere fietsen-
de) jeugd om het terrein in te rich-
ten. 

Uitvoeringsplan Spelen
In het kader van beheer moe-
ten er kleine aanpassingen plaats-
vinden aan bestaande speelplek-
ken. Enkele toestellen zijn afge-
schreven en sommige speelterrei-
nen zijn niet meer geschikt voor de 
beoogde doelgroep. Kleine bewo-
ners groeien en de speeltuin moet 
mee groeien. Uit de drie bijeenkom-
sten is belangrijke informatie ver-
kregen. Zo kwam naar voren de be-
woners van Kudelstaart graag wil-
den dat het speelterrein aan de Pas-
teurstraat in Kudelstaart behouden 
blijft. De jeugd kwam tijdens de in-
formatieavond ruim 45 handteke-
ningen overhandigen om hiervoor 
aandacht te vragen. De gemeente 
en het Bureau Donkergroen gaan 
nu aan de slag met de opmerkingen 
en op www.aalsmeer.nl/spelen komt 
de informatie over wanneer en wel-
ke aanpassingen gedaan worden. 

Nieuwe PvdA 
voorzitter

Aalsmeer - Na het aftreden van de 
voorzitter van de PvdA op 30 april 
heeft Joop Kok zich beschikbaar 
gesteld voor het voorzitterschap. 
Joop Kok is bouwkundig ingeni-
eur, student master cultureel erf-
goed aan de VU, lid van de monu-
mentenadviescommissie, lid van de 
kunstadviescommissie, lid werk-
groep architectuur en monumenten, 
voorzitter bewonerscommissie cen-
trum dorp en gids dorpswandelin-
gen. Maar vooral voelt hij zich mens, 
voelt zich betrokken bij de samen-
leving en vindt het belangrijk om 
hieraan zijn steentje bij te dragen. 
De gemeentepolitiek trekt hem om-
dat het dichtbij is en de partij beslis-
send kan zijn in beleid en uitvoering 
over hoe wij met elkaar wonen, wer-
ken en leven. Hij doet dat met oog 
voor vrijheid, democratie, rechtvaar-
digheid, duurzaamheid en solidari-
teit. Dat zijn de idealen van de so-
ciaal-democratie. In de confrontatie 
van deze idealen met de werkelijk-
heid van alle dag vormen deze be-
ginselen zijn kompas. Graag wil hij 
met anderen samenwerken die de-
ze beginselen respecteren om zo 
de werkelijkheid waarin we leven te 
verbeteren.

Afscheid van 
Rik Rolleman
Aalsmeer - Op woensdag 28 mei 
neemt Rik Rolleman na twee jaar 
afscheid als wethouder van de ge-
meente. Rolleman was vanaf 2012 
wethouder van PACT en heeft nu 
als fractielid zitting in de gemeen-
teraad. De afscheidsreceptie is van 
16.30 tot 18.30 uur in restaurant In 
de Zotte Wil aan de Uiterweg 27. 
Cadeautjes wil Rik Rolleman liever 
niet. Wie een afscheidscadeau wil 
geven, wordt gevraagd een donatie 
te geven aan de Parkinson Vereni-
ging om activiteiten in Aalsmeer te 
organiseren. Er zal hiervoor een do-
natiebus staan.

Extraatje van 
Bloemenzegel

winkeliers
Aalsmeer - De Bloemenzegelwin-
keliers laten weer van zich horen en 
hebben in de moederdagmaand op 
5 mei 5 euro extra getrakteerd. 

De gelukkigen zijn: T. Bergkamp 
- Jasmijnstraat 5, M. de Betue De 
Vries - Adm. de Ruyterlaan 41 in 
Uithoorn, Annelien Dekker - Wil-
genlaan 20B, H.M. van Eck - Will. 
Alexanderstraat 37, J.C. Eveleens - 
Stommeerweg 74, Hansen - Baan-
vak 94, Hoekman - Baanvak 100, 
A. Klein - Nassaustraat 27, M. van. 
Leeuwen - Oosteinderweg 537, Adri 
Lodder - Seringenstraat 29 a, Maar-
se - Primulastraat 45, L. Maarssen 
Kroes - Leimuiderdijk 74 in Rijsen-
hout, Meijer - Begoniastraat 55, F. 
M. Mus de Haas - Katerstaat 60 
in Amstelveen, N. de Rijn - Horn-
weg 205, J.J. Spaargaren - Roer-
domplaan 10, W. J. Stolk - Opheli-
alaan 245, M. Verbeek - Achter de 
Wilgen 3, C. Wassens - Vlieg. Hol-
landerstraat 23 in Rijsenhout en J. E. 
Wentzel - Kas 37.

Gemeente gaat snel saneren
Hekken achter hoofdtribune 
VVA vanwege asbest
Aalsmeer - In het kader van de ge-
plande nieuwbouw van de fusie-
school van De Hoeksteen en De 
Wegwijzer is recent het gebruikelij-
ke bodemonderzoek op de locatie 
Dreef 1 (hoofdveld VVA) uitgevoerd. 
Uit dit bodemonderzoek is gebleken 
dat er een locatie met asbest veront-
reinigde grond is aangetroffen ach-
ter de hoofdtribune. Asbest kan zo-
als algemeen bekend een risico voor 
de volksgezondheid opleveren. Er is 
hier echter sprake van minimaal risi-
co voor de volksgezondheid, omdat 
het om zogenaamd hechtgebonden 
asbest gaat. Dit betekent dat er mi-
nimaal gevaar voor de volksgezond-
heid is zo lang er niet wordt gegraven 
in de grond.

Maatregelen
Op donderdag 15 mei zijn er hekken 
aan de achterzijde van de tribune ge-
zet met waarschuwingsborden. De 
gemeente heeft besloten om op zo 
korte mogelijke termijn de bodem ter 
plaatse te gaan saneren. Dit zal wor-
den uitgevoerd door een daarvoor 
gecertificeerd bedrijf en geheel vol-
gens het asbestprotocol. In verband 
met alle officiële meldingen betekent 

dit dat er naar verwachting over circa 
vijf weken gestart kan worden met de 
bodemsanering. Na de sanering zal 
de grond schoon worden opgeleverd. 

Zoals wel vaker gebeurt, ligt dit as-
best er waarschijnlijk al jaren. Zo lang 
er niet wordt gegraven in de grond en 
de asbest onberoerd blijft, is er een 
minimaal risico voor de volksgezond-
heid. De gemeente is dan ook van 
mening dat het geplande schoolvoet-
baltoernooi gewoon doorgang kan 
vinden. Wel wordt eenieder met klem 
aangeraden zich niet binnen de hek-
ken te begeven. De voetbalvereni-
ging VVA, de betrokken schoolbestu-
ren, kinderopvang Solidoe zijn inmid-
dels op de hoogte gebracht van de 
resultaten van het bodemonderzoek 
op het VVA terrein. Voor meer infor-
matie over asbest en de relatie met 
de volksgezondheid kan gekeken 
worden op de website www.infomil.
nl. Ook op de website van de GGD 
is informatie te vinden over asbest. 
Voor meer informatie over dit bodem-
onderzoek kan contact opgenomen 
worden met de heer F. Kroese per e-
mail (f.kroese@amstelveen.nl) of te-
lefonisch via 020–540 4154.

Huldiging twirlkampioenen
Aalsmeer - Donderdagavond 15 
mei zijn de twirlkampioenen Selina 

Kok en Kim Nederstigt van SV Om-
nia gehuldigd door burgemeester 

Burgemeester Jobke Vonk-Vedder samen met Kim Nederstigt (links) en Se-
lina Kok (rechts). De kampioenen worden geflankeerd door hun trainsters 
Valerie Leliveld en Maaike de Lange met beide een kleurig boeket bloemen.

Jobke Vonk-Vedder. De meiden kre-
gen een oorkonde en een cadeau-
bon. Selina Kok en Kim Nederstigt 
zijn afgelopen januari Nederlands 
Kampioen geworden in de Duo 
Twirling Preteen kampioensklasse. 
In april hebben zij in dezelfde klasse 
een eervolle tweede plaats – en dus 
een zilveren medaille - behaald bij 
de Europese Kampioenschappen in 
Oostende (België). Samen met hun 
trainsters Valerie Leliveld en Maaike 
de Lange werden de meisjes don-
derdag voor het begin van de raads-
vergadering in het gemeentehuis in 
het zonnetje gezet. Twirling of twir-
len is waarschijnlijk afkomstig van 
de Samoa-eilanden. Oorspronke-
lijk een vechtsport, waarbij met gro-
te houten stokken werd gestreden. 
De krijgers waren behendig in het 
bewegen en manoeuvreren met hun 
wapens. De stokken zijn inmiddels 
vervangen door metalen batons en 
gevochten wordt er alleen nog om 
de sportieve eer. Twirlen is nu een 
combinatie van ritmische gymnas-
tiek, turnen, ballet en majorette.

Hele tracé N201 nu open! 
Amstelland - Na de opening van 
Amstel Aquaduct op donderdag 
15 mei is nu het laatste stuk ge-
reed van de nieuwe N201. Minis-
ter Schultz van Haegen (Infrastruc-
tuur en Milieu) en gedeputeerde Eli-
sabeth Post (verkeer) openden het 
Amstel Aquaduct. In korte toespra-
ken keken ze terug op de totstand-

koming van de weg. De eerste kran-
tenartikelen dateren volgens Post 
uit 1962, Schultz benadrukte on-
der meer het economische belang 
van de weg, voor Aalsmeer, Uit-
hoorn, Amstelhoek, FloraHolland 
en Schiphol. Sinds afgelopen vrij-
dag 16 mei is nu het hele tracé van 
de nieuwe N201, tussen de Ron-

de Venen via Uithoorn en Aalsmeer 
naar de A4 en A9, open. De nieu-
we weg is goed voor veiligheid, leef-
baarheid en de economie. De nieu-
we N201 gaat niet meer door het 
centrum van Aalsmeer en is heel 
belangrijk voor Aalsmeerse econo-
mie, maar ook nationaal en zelfs in-
ternationaal. Deze regio is onder-
deel van Greenport Aalsmeer, dat 
samen met Schiphol miljarden eu-
ro’s bijdraagt aan de Nederland-
se economie. Door de nieuwe N201 
ligt het Aalsmeerse businesspark 
Green Park Aalsmeer op nog maar 
5 minuten rijden van Schiphol. De 
vrachtwagens van de Bloemenvei-
ling FloraHolland en Schiphol kun-
nen in 15 minuten naar de A2, A4 
en A9. De nieuwe N201 is dus een 
grote impuls voor de economie is de 
regio. De provincie Noord-Holland 
heeft de omlegging van de N201 in 
het gebied tussen de A4, de A9 en 
A2 samen met het Rijk, de stadsre-
gio Amsterdam, Schiphol en de ge-
meenten Aalsmeer, Amstelveen, De 
Ronde Venen, Haarlemmermeer en 
Uithoorn gerealiseerd.
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Tiende junior pramenrace
Sportdag bij de brandweer! 
Aalsmeer - Zaterdag 21 juni staat 
de tiende junior pramenrace ge-
heel in het teken van Let’s Party! 
Vele feestende teams zullen mee-
varen op de deelnemende pramen. 
Een groot aantal deelnemers heeft 
zich reeds aangemeld voor deze 
lustrumrace. De organisatie is druk 
doende met het tellen van de deel-
nemende teams.
Inschrijven met je eigen team kan 
nog steeds! De inschrijving sluit op 
zaterdag 31 mei om 23.30 uur. Van-
wege de beperkte ligplaatsen op 
het Stokkeland en daarbij het toe-
nemende enthousiasme van de 
Aalsmeerse junioren is een maxi-
mum gesteld aan deelnemende pra-
men van 40 stuks! Wees er dus snel 
bij, want helaas vol is vol. 
Het ziet er naar uit dat het op 21 juni 
een gezellig drukke junior pramen-
race dag gaat worden. Maar voordat 
het startschot klinkt, is er op zater-
dagmiddag 14 juni de sportmiddag. 
Deze keer wordt deze gehouden bij 
de brandweerkazerne aan de Zwar-

teweg 77. Hier zullen alle teams 
gaan strijden om het beste start-
nummer. De exacte invulling van 
deze dag is er nog niet, maar dat 
er water en brandweerspuiten wor-
den klaar gelegd, is al wel duidelijk. 
Het belooft een zeer spectaculaire 
sportmiddag te worden en uiteraard 
worden de kinderen verwent met de 
nodige versnaperingen. Nieuw dit 
jaar is dat de sportdag te volgen zal 
zijn met de webcam. Via de websi-
te http://www.juniorpramenrace.nl/ 
kan over de hele wereld worden in-
gelogd om de deelnemende teams 
te volgen. Heeft je vader of moe-
der, opa of oma, buurman of buur-
vrouw een praam met Penta? En wil 
je met je eigen team meedoen aan 
dit supersportieve en gezellige eve-
nement? Meld je dan nu snel aan! 
De inschrijvingen sluiten 31 mei. In-
schrijven kan door het inschrijffor-
mulier te downloaden op de websi-
te of door een email te sturen naar 
esther-juniorpramenrace@hotmail.
com.

Groep 8 van De Hoeksteen 
naar het Anne Frankhuis
Aalsmeer - In het kader van het 
geschiedenisproject over de Twee-
de Wereldoorlog heeft groep 8 van 
basisschool De Hoeksteen een be-
zoek gebracht aan het Achterhuis. 
Het dagboek van Anne Frank was 
voor de groep een aansprekend 

verhaal over de verschrikkingen van 
oorlog. De jongens en meiden wa-
ren onder de indruk. Met een ijsje 
achteraf van de kermis op de Dam 
hebben de leerlingen extra stil ge-
staan bij de voor hen zo ‘gewone’ 
vrijheid.

kinder- en jeugdkrant

Laatste dit seizoen!
KidsPraise in Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 25 mei wordt 
de laatste KidsPraise van dit seizoen 
alweer gehouden. Het verhaal van 
Jozef als onderkoning wordt afgeslo-
ten. Jozef vertelt na een opdracht aan 
zijn broers wie hij is. Maar hoe rea-
geren zijn broers hier op? Wat gaat 
er gebeuren nu ze dit weten? Kom 
zondag naar de KidsPraise dienst om 
16.30 uur en hoor hoe het spannen-

de verhaal van Jozef en zijn broers af-
loopt. Er wordt ook gezongen en ge-
danst op bijpassende muziek. De kin-
derdienst in de Oosterkerk is speciaal 
voor kinderen in de basisschoolleef-
tijd en duurt ongeveer een uur. Ieder-
een is welkom! Neem gerust vriend-
jes, ouders en opa en oma mee. Dressuurwedstrijd Funny Horse

Aalsmeer - Op zondag 18 mei wer-
den er onder bijzonder zonnige 
weersomstandigheden weer dres-
suurwedstrijden verreden bij Manege 
Funny Horse. Ongeveer 50 kinderen 
kwamen aan de start en werden door 
een deskundige jury beoordeeld. Het 
niveau lag heel hoog en velen heb-
ben ook hun diploma behaald. In de 
klasse L1 heeft Rosebelle Dragt op 
Dave de eerste plaats behaald met 
198 punten, op twee met 196 pun-
ten Romy Blijleven op L’Amour en op 
drie met 196 punten Ashley Moolhui-
zen op Lady. De klasse L2 heeft Joel-
le van Steijn op Blingbling gewon-
nen met 204 punten. In klasse B is 
de hoogste eer behaald door Tess 
Kleijberg op Okki met 199 punten, 
op twee Tamar Kuijper op Lady met 
197 punten. In de klasse FH-B is Amy 
Moen op Isabel het hoogst geëindigd 

met 198 punten, op twee Melina An-
toniadis op Duco met 193 punten. In 
de klasse Vaardigheid was plaats één 
voor Charlotte Dreese op Franciska 
met 132 punten, op twee Milan Goe-
zinne op Okki met 131 punten en op 
drie Isabella Verschoor op Franciska 
met 131 punten.

Demonstraties
Zaterdag 24 mei doet Funny Horse 
ook mee aan sportpassie Aalsmeer 
en kan iedereen komen kijken naar 
een demonstratie carrousel en sprin-
gen. Ook een beginners en gevor-
derde les kan worden bekeken, maar 
natuurlijk mag ook een rondje op de 
pony niet ontbreken en kan er na af-
loop mee gedaan worden aan een 
poetscursus. Alle activiteiten zijn tus-
sen 14.00 en 15.30 uur. Voor info kijk 
op de site funnyhorse.nl.

Schoolvoetbaltoernooi: 
Superdruk alle dagen!
Aalsmeer - “En als we winnen, 
gaan we naar de Mac”, de meiden 
van de Hoeksteen hebben net een 
wedstrijd gewonnen en zijn optimis-
tisch. En waarom ook niet? Het is 
mooi, zonnig weer en superdruk bij 
het voetbalcomplex van VVA. Voor 
de laatste maal vindt hier het jaar-
lijkse schoolvoetbaltoernooi voor 
de basisscholen plaats. Maandag 
19 mei is dit sportieve treffen tus-
sen jongens en meiden van alle ba-
sisscholen in de gemeente van start 
gegaan aan de Dreef en tot en met 
aanstaande vrijdag 23 mei vinden 
dagelijks vanaf zes uur in de avond 
wedstrijden plaats voor de groepen 
vijf tot en met acht. De jongens en 
meiden van de groepen vier heb-
ben afgelopen woensdag hun eigen 
schoolvoetbaltoernooi gespeeld. 
Met totaal bijna 1.300 deelnemers 
is het alle dagen behoorlijk druk op 
de velden, tel daarbij de trainers, 

coaches, begeleiders van scholen, 
vrienden en familie langs de lijn hier 
bij op en begrijp dat de uitdrukking 
‘goed bezocht’ nauwelijks het aantal 
bezoekers dekt. Gezellig is het wel 
en prima geregeld met veel jonge 
scheidsrechters, die de wedstrijden 
prima leiden en overtredingen uiter-
aard bestraffen met een vrije trap. 
Gele kaarten hoeven ze gelukkig 
niet uit te delen. De jongens en mei-
den spelen fair, er valt zelfs een tro-
fee te winnen voor het meest sym-
pathieke team! Morgen, vrijdag 23 
mei, worden vanaf 18.00 uur de fi-
nales gespeeld. Over toeschouwers 
hoeven de teams zo goed als zeker 
niet te klagen. Waarschijnlijk komt 
er zelfs nog meer aanmoediging, 
het gaat tot slot om de eer van de 
school. Iedereen is overigens wel-
kom. Welke scholen goed gescoord 
hebben, uiteraard volgende week in 
de krant!

JAU E1 meisjes kampioen!
Aalsmeer - Op zaterdag 17 mei zijn 
de meisjes E1 van Jong Aalsmeer Uni-
ted kampioen geworden in de 1ste 
klasse. Na de 4–0 winst op ‘de buur-
vrouwen’ van SCW uit Rijsenhout wa-
ren de toppers uit Aalsmeer niet meer 
in te halen door de concurrentie. Het 
kampioenschap was dik verdiend, 

want op één gelijkspel na, hebben ze 
alle wedstrijden gewonnen! Het kam-
pioenschap is goed gevierd! Met de 
Engelse open dubbeldekker van Kooy 
Laminations werden de kampioenen 
samen met de meisjes C1 (ook kampi-
oen!) getrakteerd op een heuse rond-
rit door het dorp. Wat een feest!

De kampioenen Mieke, Ophelie, Ilonca, Jessica, Mila, Britt, Pien, Dewi, Joy, 
Melissa en de leiders Robert-Jan en Michael voor de rondrit.

Praktisch verkeersexamen 
voor basisschoolleerlingen 
Aalsmeer - Op 19 mei heeft wet-
houder Ad Verburg van Verkeer de 
starthandeling verricht bij het ver-
keersexamen in Kudelstaart bij 61 
leerlingen van de Antoniusschool. 
De leerlingen rijden bij het ver-
keersexamen zelfstandig een aan-
gegeven route van bijna vier kilo-
meter en vrijwilligers houden in de 
gaten of zij zich aan de verkeers-
regels houden. In totaal doen in de 
gemeente Aalsmeer 638 leerlingen 
verkeersexamen. Wethouder Ver-
burg: “We hebben het verkeersexa-
men opgenomen in het verkeersbe-
leid, omdat de veiligheid van de kin-
deren belangrijk is. Leerlingen moe-
ten veilig en gezond lopend of fiet-
send naar school komen. Dan moe-
ten ze wel weten hoe zij zich in 
het verkeer moeten gedragen. Dit 
jaar doen alle tien basisscholen in 

Aalsmeer en Kudelstaart mee aan 
het praktisch verkeersexamen.” De 
gemeente doet heel veel aan ver-
keersveiligheid voor kinderen. Vori-
ge maand was op alle scholen het 
theoretisch verkeersexamen. Aan 
het eind van het schooljaar volgt 
nog een Dode Hoek / Fiets Seef trai-
ning voor de groepen 8. Ook deze 
training wordt gezamenlijk georga-
niseerd door gemeente Aalsmeer en 
VVN. Hierbij leren leerlingen hoe ze 
om moeten gaan met de dode hoek 
van vrachtwagens, maar ook fiet-
sen met een zware boekentas van 
10 kilo. Zij moeten dan vaak na de 
schoolvakantie naar het middelbaar 
onderwijs fietsen, vaak verder weg. 
Ook doet de gemeente elk jaar mee 
met de campagne van Veilig Ver-
keer Nederland (VVN) ‘De scholen 
zijn weer begonnen’.

PCBS De Brug op schoolreis!
Aalsmeer - Donderdag 15 mei zijn 
de kinderen van basisschool De 
Brug op schoolreisje geweest. De 
groepen 1 en 2 vertrokken met twee 
bussen naar het Avifauna, de groe-
pen 3 tot en met 7 gingen met meer-
dere bussen naar het Archeon. 

Om kwart over 9 vertrokken de bus-
sen richting Alphen aan de Rijn voor 
hun bestemming en om kwart over 
4 waren de kinderen weer terug bij 
school. Even leek het erop dat de 

bussen leeg bij school aan kwa-
men, maar gelukkig werden de ou-
ders door hun kinderen gefopt! Wat 
een heerlijke speeltuin was er in het 
Avifauna en wat een spannend rid-
dergevecht in het Archeon. Er was 
natuurlijk nog veel meer te bele-
ven, te veel om op te noemen! Me-
de door de enthousiaste hulp van 
ouders hebben de kinderen en de 
leerkrachten genoten van dit fan-
tastisch leuk en ook zonnig school-
reisje!

Maurice van der Stroom eerste 
knikkerkampioen van Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag14 mei 
vond een van de voorrondes van 
het NK Knikkerkampioenschap in 
Aalsmeer plaats. Bij sporthal de 
Bloemhof verzamelden rond 13.00 
uur in totaal meer dan 80 fanatieke 
knikkeraars. De kinderen  streden 
om de titel; Knikkerkampioen van 
Aalsmeer en omstreken. Na diverse 
spannende poulewedstrijden en een 
zinderende knock-outfase wist de 
13-jarige Maurice van der Stroom de 
felbegeerde titel van Knikkerkam-
pioen van Aalsmeer te bemachti-
gen. De voorronde is georganiseerd 
door House of Sports in samenwer-
king met Sportservice Haarlemmer-
meer. Maurice zou eigenlijk vandaag 
bij zijn broertjes kijken. “Ik doe ei-
genlijk alleen mee om mijn broertjes 
te verslaan”, zei hij nadat hij wist dat 
hij kans maakte op een plaats bij de 
beste 4 knikkeraars van Aalsmeer. 
De finale was een spannende wed-
strijd tussen Maurice en runner-up 
Ashley Kiburg. Lange tijd ging de 

stand gelijk op. Zowel Maurice en 
Ashley werden vanuit alle kanten 
toegejuicht. Uiteindelijk wist Mauri-
ce de meeste knikkers in het knik-
kerpotje te krijgen, waardoor hij de 
knikkertitel binnenhaalde. Hij ver-
diende een ticket naar de landelijke 
finale in DierenPark Amersfoort op 
21 juni en mocht een grote beker in 
ontvangst nemen. Niet alleen Mauri-
ce viel in de prijzen. Ook Ashley, de 
runner-up, en de nummers 3 (Melis-
sa Admiraal) en 4 (Aaron Engel) kre-
gen een mooie beker mee naar huis. 
Naast de kampioen van Aalsmeer, 
plaatsten ook de top-15 spelers 
zich voor het Nederlands kampioen-
schap knikkeren in Amersfoort. De 
top-16 start direct in de finaleron-
de op de landelijke finaledag. Alle 
andere deelnemers van Amersfoort 
– en de rest van Nederland – kun-
nen zich ook nog inschrijven voor de 
voorronde van de finale van het NK 
knikkeren op 21 juni. Inschrijven kan 
op de website www.nkknikkeren.nl
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Pre Ride kick off
Sierteeltsector in actie 
voor kankerbestrijding
Aalsmeer - Op zaterdag 10 mei vond 
de kick off van de Pre Ride for the 
Roses 2014 plaats. Deelnemers aan 
de Pre Ride reden, ondanks storm en 
veel regen, een trainingsrit van ruim 
honderd kilometer op het officiële 
parcours van de Ride for the Roses. 
Zij werden geassisteerd door enke-
le motoren. Burgemeester René Ver-
hulst van Goes loste het startschot en 
fietste ook zelf mee. 
De tocht begon vanaf de Zeelandhal-
len in Goes, de start- en finishlocatie 
van dit jaar op 7 september. De cy-
cletour van 100 kilometer werd ver-
reden over brede en provinciale we-
gen en ging door de mooie provin-
cie Zeeland. De renners werden spe-
ciaal onthaald in Middelburg en Zie-
rikzee. Zaterdag 6 september fietst 
de Nederlandse sierteeltsector voor 
de dertiende keer de Pre Ride for the 
Roses. Deze tocht vindt traditioneel 
een dag voor de officiële Ride for the 
Roses plaats. Vanuit de Nederland-
se sierteeltgebieden rondom de lo-
caties van FloraHolland in Aalsmeer, 
Naaldwijk, Rijnsburg, Eelde, maar 
ook Venlo/Herongen en Plantion in 
Ede, rijden de sierteeltrenners naar 
de startplaats van de Ride for the Ro-
ses 2014. Doel van de tocht is geld 
in te zamelen voor het onderzoek van 

prof. Dr. Ton Schumacher, hoogle-
raar immunotechnologie in het Anto-
ni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Hij 
was winnaar van de KWO-prijs 2014. 
De opbrengst van de Ride for the Ro-
ses 2014 Goes Zeeland gaat zodoen-
de naar zijn belangrijke onderzoek. 
Schumacher gaat onderzoek doen 
naar immunotherapie. Dit is een be-
handelvorm die het afweersysteem 
van de patiënt zodanig stimuleert dat 
de patiënt als het ware zelf de kan-
ker bestrijdt. Dankzij veelbeloven-
de ontwikkelingen en mooie resul-
taten staat immunotherapie momen-
teel volop in de belangstelling. Het 
tijdschrift Science noemde eind 2013 
immunotherapie bij kanker zelfs ‘The 
Breakthrough of the Year’.
 
Ride for the Roses
De Ride for the Roses werd in 1997 
voor het eerst verreden in Ameri-
ka en dit initiatief werd vanaf 1998 
jaarlijks voortgezet in Nederland. De 
sierteeltsector draagt met de Pre Ri-
de, de dag voor de echte Ride, een 
extra steentje bij aan het evenement. 
Vorig jaar werd er door de sierteelt-
sector een bedrag van 231.550 euro 
opgehaald. Meer informatie over de 
Ride for the Roses op www.ridefor-
theroses.nl.

Reünie Voetbalvereniging 
begint vorm te krijgen
Aalsmeer - In 2014 bestaat Voet-
balvereniging Aalsmeer 95 jaar. Dit 
jaar is tevens het laatste jaar dat de 
club onder de naam VV Aalsmeer 
door het leven gaat. Zoals bekend 
gaat de club met ingang van het sei-
zoen 2014-2015 met RKAV en Jong 
Aalsmeer United op in de nieuwe 
fusievereniging FC Aalsmeer. Een 
aantal leden van VVA heeft in janu-
ari 2014 het idee opgevat om een 
reünie voor (oud-)spelers te orga-
niseren. Deze reünie vindt op zater-
dag 14 juni van 19.00 tot 23.00 uur 
plaats in het clubgebouw De Silve-
ren Draeck van VV Aalsmeer. De re-
unie maakt onderdeel uit van een 
feestelijke laatste dag van de club 
waar ook leden met een grote ver-
dienste voor de club op een bijzon-
dere wijze in het zonnetje worden 
gezet. De reünie start ’s avonds met 
een wedstrijd tussen Oud-Aalsmeer 
zaterdag en Oud-Aalsmeer zondag. 
Veel bekende oud-spelers hebben 
inmiddels hun medewerking toege-

zegd. De wedstrijd wordt gespeeld 
op het hoofdveld aan de Dreef en 
begin om 19.00 uur. Na de wedstrijd 
is vanaf 20.00 uur een (digitale) pre-
sentatie van veelal unieke foto’s uit 
de geschiedenis van de club in het 
clubhuis te zien. Verder is er in de 
bestuurskamer een kleine exposi-
tie ingericht met bijzondere wetens-
waardigheden (fotoboeken, club-
bladen) uit 95 jaar VV Aalsmeer. 
Vanzelfsprekend is de avond voor-
al bedoeld om elkaar, na jaren, weer 
te ontmoeten. 
Uit de inmiddels binnengekomen 
reacties blijkt dat de reünie leeft in 
en rond Aalsmeer. (Oud-)spelers die 
geïnteresseerd zijn, en zich nog niet 
digitaal hebben aangemeld, zijn nog 
steeds van harte welkom. Zij hoe-
ven dit echter niet meer bij de eer-
der genoemde contactpersonen te 
doen. Zaterdag 14 juni is het van-
af 18.45 uur voor alle (oud) leden en 
(oud) spelers mogelijk om zich aan 
te melden.

Tijd voor avondvierdaagse!
Aalsmeer - In de eerste week van 
juni vindt de jaarlijkse avondvier-
daagse plaats. Van maandag 2 tot 
en met donderdag 5 juni wordt dit 
wandelfestijn georganiseerd. Deel-
nemers kunnen kiezen uit twee af-
standen, namelijk vijf en tien kilo-
meter. Startlocatie van de avond-
vierdaagse is de kantine van At-
letiekvereniging Aalsmeer aan de 
Sportlaan 43a. Deelname kost bij 
voorinschrijving 4 euro per persoon. 
Wie maandag 2 juni aan de start 
inschrijft betaalt 5 euro per per-
soon. De na-inschrijving op maan-
dag 2 juni start om 17.30 uur. Wan-

delen kan iedere avond vanaf 18.00 
uur. Inschrijven kan via de mail: 
avond4daagse_aalsmeer@hotmail.
nl. Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met Ca-
roline Baarse via telefoonnummer 
0651670880.

Buiten wandelaars is de organisa-
tie van de avondvierdaagse ook op 
zoek naar vrijwilligers! Lijkt het u/jou 
leuk om achter de starttafel te zitten 
of langs de route controle te staan? 
Neem dan ook even contact op met 
Caroline Baarse via genoemd tele-
foonnummer of mailadres.

Vrijdag Poel’s Eye in Dorpshuis
Michel van Galen wint 
finale in familiestrijd
Kudelstaart - De vorige speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart 
was de één na laatste speelavond 
van het seizoen. Na vier speelavond 
overwinningen op rij won Wim Gra-
pendaal voor de verandering niet. 
Het was William Hunitetu die knap 
voor de derde keer dit seizoen een 
speelavond won. Desondanks be-
haalde Wim, mede dankzij de hoog-
ste uitgooi van de avond (170!), ge-
noeg punten om het kampioen-
schap zeker te stellen. De strijd om 
de tweede plaats tussen William en 
Marco Cornelisse beloofd daarente-
gen wel spannend te worden. Erik 
Jan Geelkerken is en blijft vierde in 
de stand. Hij bereikte de finale van 
het tweede niveau, maar verloor, 
voor de tweede keer deze avond, 
van Martin Bax. Ronald Baars, Tjitte 
Miedema, Remco Maarse en Gilbert 
van Eijk lijken verzekerd van een Top 
Tien notering, goed voor een huldi-
ging op de laatste avond. Zij kunnen 
echter nog wel onderling van posi-
tie wisselen. Van het trio Arnaud de 
Graaf, Gerard Bak en Danny Zorn 
zal er één buiten de Top Tien val-
len. Danny Zorn is de huidige kam-
pioen, maar was dit seizoen te wei-
nig aanwezig om (nóg) hoger te ein-
digen. Bak won de afgelopen twee 
seizoenen de laatste avond, dus de 
strijd in, en voor, de Top Tien is nog 
lang niet gestreden. De speelavon-
den zijn echter toernooien op zich. 

De stand is leuk en aardig, maar op 
de avonden zelf valt genoeg roem te 
behalen. Dit bewees Remco Panne-
koek op het derde niveau door de 
finale te bereiken na knappe over-
winningen op sterke darters als Ti-
bor Hoogervorst en Rick Fransen. 
In de finale moest Remco echter 
zijn meerdere erkennen in zijn zwa-
ger Michel van Galen. Op het vierde 
niveau bereikte Jan Berk, een dar-
ter van het eerste uur, voor de der-
de keer ooit een finale bij de Poel’s 
Eye. Drie maal is scheepsrecht, want 
nu won hij voor de eerste keer ooit 
een finale. Het was hem van harte 
gegund, net als iedereen het hem 
gunde om een pijl raak te gooien 
bij het spel de Triple Pot. Dit lukte 
echter helaas niet, zoals te zien is op 
de website www.poelseye.nl. Hierop 
kunt u ook andere informatie van de 
dartclub vinden, zoals de aankondi-
ging van de laatste avond van het 
seizoen. Op de altijd gezellige laat-
ste avond vindt de prijsuitreiking 
van het seizoen plaats. Dus komt al-
len morgen, vrijdag 23 mei, naar het 
Dorpshuis te Kudelstaart. Het kam-
pioenschap is dan wel vergeven, el-
ke speelavond zijn er weer vier nieu-
we ronden, vier nieuwe kansen. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren be-
leid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

Michel van Galen (links) en Remco Pannekoek.

Zaterdag Sportpassiedag:
Suppen bij Windsurfclub
Aalsmeer - Ook dit jaar is het 
weer mogelijk tijdens de Sportpas-
sie kennis te maken met Suppen of-
wel Stand Up Paddling. Tijdens de 
Sportpassie zijn er veel activiteiten 
op en om het water bij het surfei-
land. Samen met de Windsurf Club 
Aalsmeer die een herintredersdag 
organiseert voor ‘oud-windsurfers’ 
wordt een kennismakingsdag geor-
ganiseerd rondom het Suppen van 
11.00 tot 15.00 uur. Sinds 15 mei 
is de Windsurfclub ook weer actief 
met lessen en toertochten. Afhan-
kelijk van de leeftijd van de deelne-
mers worden de lessen ingevuld. Bij 
voorkeur na een korte kennisma-
king en uitleg een tocht via de klei-
ne Poel en tussen de eilanden door. 

Rustig aan genieten van de natuur 
en stilte op het water, of actief een 
trainingsrondje als alternatief op 
het cardio-fitnessprogramma in de 
sportschool. Naar wens wordt het 
programma ingevuld. De lessen zijn 
standaard op donderdagavond van-
af 19.00 uur en op zaterdagmorgen 
tussen 10.30 en 12.00 uur. In over-
leg worden ook andere dagen en tij-
den ingepland, zeker als het mooi is.
Kom kennismaken met Suppen 
aanstaande zaterdag 24 mei op het 
surfeiland aan de Kudelstaartse-
weg. Lessen op basis van inschrij-
ving. Mail voor nadere informa-
tie naar: info@supventure.nl of hou 
de pagina in de gaten op facebook.
com/SUPventure.

Laatste dartavond in Middelpunt
Tibor Hogervorst kampioen
Aalsmeer - De laatste dinsdag 
dartavond van het seizoen in het 
Middelpunt was heel gezellig. Er 
werd niet gewoon gedart, maar een 
variant van koppeldarten, met een 
start beginnende vanaf 701 uitgooi. 
Het koppel Sebastiaan Dolk en Re-
né Rademaker heeft gewonnen. 
Aan het einde van de avond werd 

tevens de uitslag bekend gemaakt 
van het seizoen. Op de eerste plaats 
is Tibor Hogervorst geëindigd, op 
twee Sebastiaan Dolk en op drie Ted 
van Galen. Er kan op een heel gezel-
lig en sportief dartseizoen terug ge-
keken worden. In september gaan 
de deuren van het Middelpunt weer 
open voor de dinsdagdartavonden.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Combinatie van Ackooy 
wint vlucht vanuit Roye
Aalsmeer - Zaterdag gingen de 
duiven van de Afdeling Noord Hol-
land voor de eerste keer Frankrijk 
in, naar de plaats Roye met een ge-
middelde afstand van 317 kilome-
ter. Was het vorige week het hele 
weekend regen, nu was het prachtig 
weer. Om 8.30 uur werden de in to-
taal 16.222 duiven die in Noord Hol-
land waren ingezet, met een lichte 
NNO wind gelost. Dat betekende dat 
de duiven er wat meer voor moes-
ten werken, en komt het op condi-
tie aan. Bij de Combinatie van Ac-
kooy in Hoofddorp zit dat wel goed, 
want de duiven kwamen heel goed 
bij hem. Om 12.38.09 uur landde de 
147 bij hem op het hok, en deze duif 
maakte een snelheid van 1285,650 
meter per minuut en dat is ruim 77 
kilometer per uur. hiermee werd de 
Combinatie eerste. John van Du-
ren uit Amstelveen werd tweede, en 
Cees van Vliet uit Kudelstaart werd 
derde. In rayon F waar 3166 duiven 
in concours waren, werd John werd 
achtste, Cees 21e. Aad van Belzen 
werd 50e, v. Leeuwen & v. Grieken 

55e, Dirk Baars 62e, Piet v.d. Me-
ijden 72e Wim Wijfje 80e en Gerard 
en Lies v.d. Bergen 88e. Er is dus 
door de leden van de Telegraaf weer 
goed gepresteerd. De uitslag is als 
volgt: Roye 374 duiven en 19 deelne-
mers: 1. Comb. van Ackooy Hoofd-
dorp, 2. J.H. van Duren Amstelveen, 
3. C. van Vliet Kudelstaart, 4. A.J. 
van Belzen Kudelstaart, 5. Comb. v. 
Leeuwen & v. Grieken Aalsmeer, 6. 
D. Baars Kudelstaart, 7. P. v.d. Me-
ijden Aalsmeerderbrug, 8. W. Wijfje 
De Kwakel, 9. Gerard & Lies v.d. Ber-
gen Kudelstaart, 10. H. Spaargaren 
Aalsmeer, 11. E. Wiersma Amstel-
veen, 12. A. v.d. Wie Aalsmeer, 13. 
J.A. van Dijk Aalsmeer, 14. J. Vijfhui-
zen De Kwakel, 15. Tim Rewijk De 
Kwakel, 16. M. de Block Aalsmeer, 
17. Th. V.d. Wie Aalsmeer, 18. S. 
Vonk Aalsmeer, 19. J. van Ackooy 
Aalsmeer Aanstaande zaterdag 24 
mei zijn er twee vluchten, één vlucht 
vanuit het Franse Chateaudun van 
ongeveer 525 kilometer en een uit 
het Belgische Quievrain van zo’n 
220 kilometer.

Eerste plaats voor Combinatie van Ackooy.

C-jeugd talenten succesvol 
op finaledag handbalscholen
Aalsmeer - Op 17 mei traden diver-
se jeugdspelers en -speelsters van 
FIQAS Aalsmeer in Amsterdam aan 
om met hun Handbalschool Noord-
Holland te spelen tegen de ande-
re handbalscholen uit Nederland. 
Kirsten Theron speelde binnen het 
team 2 van Noord-Holland, Riejan-
ne Blaauw en Marit Jaelle van Ede  
speelden in team 1. Team 2 speelde 
een uitstekend toernooi, drong door 
tot de kruisfinales en na de winst op 
Twente (15-11) traden zij aan tegen 
Handbalschool  Valuas uit Limburg. 
Deze sterke tegenstander werd in 
de finale uiteindelijk met 12-9 ver-
slagen, waardoor zij winnaar wer-
den bij de meiden C-teams. 
Team 1 van Noord-Holland won 
haar eerste en laatste wedstrijd, 
maar kon in de tweede en derde 
wedstrijd net niet het verschil ma-
ken om de kruisfinales te halen. Ze 
verloren deze wedstrijden met een 
paar doelpunten verschil, waardoor 
ze uiteindelijk als zevende eindig-
den. Het jongensteam van Noord-
Holland bestond  voor het grootste 
deel uit jongens van de B3 en de 
C-jeugd van FIQAS Aalsmeer, aan-
gevuld met spelers van SDS, Lo-
tus  en Lelystad. Deze mix bleek sa-
mengesmeed tot een goed draaiend 
team dat de poule wedstrijden rela-

tief makkelijk won. De eerste ech-
te vuurproef kwam in de kruisfina-
le, waarin Handbalschool Haaglan-
den (Den Haag) zich een waardig 
tegenstander toonde: na een ach-
terstand in de eerste helft, bleek in 
de tweede helft dat Noord-Holland 
fitter was. Dit team bleef technisch 
handballen en uiteindelijk bleek 
een verschil van twee doelpunten 
(23-21) genoeg om door te drin-
gen tot de finale. Deze finale speel-
den zij tegen Handbalschool Gelre: 
een goed draaiend team, gebouwd 
rondom de basis van de jongens B1 
van Swift, uitkomend in de jeugd-
divisie. Brutaal namen de jongens 
van Noord-Holland de leiding en tot 
aan 5 minuten van het einde leek er 
een verrassing te ontstaan. Tot 12-
12 stonden zij iedere keer voor. Het 
zware toernooi bleek echter uitein-
delijk net 5 minuten te lang. Gel-
re won verdiend met 14-13 en zo 
konden de FIQAS jongens terugkij-
ken op een geweldige dag met veel 
handbalplezier, mede door het posi-
tieve coachwerk van Hans Visser en 
Gaby Birjovanu. Komende zaterdag 
24 mei komen de talenten uit de B-
jeugd in actie. Van FIQAS Aalsmeer 
zijn dat: Sven van Vuren, Marco Ver-
beij, Erik Blaauw en Jesse v.d. Pol-
der.

Atletiek
Debuut Inger, record Corné
Aalsmeer - Eerstejaars C-junior In-
ger van Dok debuteerde afgelopen 
vrijdag 16 mei tijdens de CD Evening 
Games in Heiloo met een mooie twee-
de plaats op de 1500 meter in 5.44.84 
min. Bij de eerstejaars meisjes D-juni-
oren namen Naomi Verhoef en Nienke 
van Dok deel aan dezelfde wedstrijd. 
Naomi Verhoef haalde met kogelsto-
ten een afstand van 7.74 meter, met 
speerwerpen een afstand van 14.86 
meter en voor de 60 meter horden had 
Naomi 13.3 seconden nodig. Nienke 
van Dok kwam met de kogel tot 5.81 

meter, de speer wierp zij 12.01 meter 
ver en op de 60 meter horden kwam 
Nienke eveneens tot een tijd van 13.3 
seconden. Tijdens de derde wedstrijd 
uit het Gooi en Eemland circuit op vrij-
dagavond 16 mei in Huizen verbeterde 
B-junior Corné Timmer voor de derde 
keer op rij een circuitrecord. Eerder dit 
jaar verbeterde hij al de circuitrecords 
op de 5000 en 3000 meter. Nu was 
de 2000 meter aan de beurt en Corné 
bracht in Huizen als eerste B junior de 
2000m onder de 6 minuten. Zijn eind-
tijd was 5.59.62 minuten.
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Wanted: 
40+ Surfers!

Aalsmeer - Wanted! surfers 40+ 
voor de oudedeurensurfcup op zon-
dag 6 juli op de Westeinderplassen. 
Het idee ontstond bij een aantal oud 
wedstrijd surfers die wel weer eens 
de ouderwetse surfsfeer wilde proe-
ven. Onder de deelnemers van de 
eerdere edities bevonden zich vele 
kampioenen, zoals Stephan van den 
Berg, de gebroeders Tellier en Ani-
ta Janssen. 

Ook Joop Nederpelt, de nestor van 
het windsurfen, is ‘s avonds aanwe-
zig. Op het water wordt er fanatiek 
gestreden met de kleurige ouder-
wetse driehoek zeiltjes, maar na af-
loop bij de barbecue aan het strand 
wordt er gezellig bij gekletst. De 
ODSC maakt deel uit van de www.
westeinderwaterweek.nl: de ge-
hele voorafgaande week zijn er al-
lerlei water activiteiten. Op dezelf-
de dag als de ODSC is er op het 
strand ook beachvolleybal voor ie-
dereen, dus neem supporters mee! 
De regels voor de surfplanken zijn 
net als “vroegah” : ze dienen mini-
maal 28 jaar oud en plat te zijn en 
er mogen geen moderne materialen 
worden gebruikt. Deelnemers die-
nen de 40+ te hebben bereikt. Voor 
meer info en oude foto’s ga je naar 
de website www.oudedeurensurf-
cup.nl

Fietsen voor gehandicapte kinderen

Zondag Lotusbloem toertochten
Aalsmeer - Op zondag 25 mei or-
ganiseert Toer- en Trimclub de Me-
rel voor de 32e keer de Lotusbloem-
toer. De tocht wordt georganiseerd 
in samenwerking met de Ouder-
commissie van Kinderdagcentrum 
De Lotusbloem uit Aalsmeer. De op-
brengst van de tocht komt ook ge-
heel ten goede aan de kinderen van 
de Lotusbloem, hier zullen aange-
paste fietsen voor worden aange-
schaft. Want ook deze kinderen vin-
den het geweldig om te fietsen. Het 
wordt dus fietsen voor (aangepaste) 
fietsen. Er kunnen 4 afstanden ge-
fietst worden, 10, 35, 70 en 100 kilo-
meter. Alle afstanden zijn zgn. vrije 
toertochten, wat wil zeggen dat al-
le routes via pijltjes zijn te volgen. 
Een heel ontspannen manier om 
een tocht te fietsen. Alle deelne-
mers krijgen ook een duidelijke rou-
tebeschrijving mee. De 10 kilometer 
start alleen in Aalsmeer en is een 
leuke tocht voor gezinnen met jon-
ge kinderen, voor wie de 35 kilome-
ter nog net iets te ver is. De route 
brengt de fietsers langs Kudelstaart, 
De Kwakel en via Uithoorn weer te-
rug naar de Lotusbloem. De 35 ki-
lometer is de ideale afstand voor 
gezinnen met kinderen en voor de 
fiets met elektrische ondersteu-

ning. Halverwege de tocht bevindt 
zich de stempelpost in Vinkeveen of 
in Aalsmeer. De tocht slingert zich 
door het weidegebied aan de noord 
en zuidkant van Uithoorn. De 70 ki-
lometer is geschikt voor de sportie-
ve fietser op de gewone en de elek-
trische fiets en voor de racefiet-
ser. De tocht leidt niet alleen door 
het prachtige Groene Hart, maar 
dit keer ook over het Schipholter-
rein. En de 100 kilometer is de tocht 
voor de racefietsers waarbij de rou-
te nu eens langs de startbanen van 
Schiphol leidt en de taxiënde vlieg-
tuigen bijna aangeraakt kunnen 
worden, maar ook langs de Waver, 
de Westeinder, dwars door de Lan-
geraarse plas en door het Amster-
damse Bos. De startplaats voor al-
le afstanden is bij Kinderdagcen-
trum De Lotusbloem in de Apollo-
straat 66. Voor de 10 en de 35 ki-
lometer kan gestart worden tussen 
8.30 en 12.00 uur, voor de 70 kilo-
meter tot 11.00 uur en voor de 100 
kilometer tot 10.00 uur. De eindcon-
trole sluit om 16.00 uur. Racefietsers 
zijn verplicht een valhelm te dragen. 
Het inschrijfgeld bedraagt voor alle 
tochten 5 euro. 
Bij de Lotusbloem in Aalsmeer krij-
gen de deelnemers ‘gratis’ koffie en 

een appelpunt met slagroom aan-
geboden. Alle fietsers worden van 
harte uitgenodigd een royale gift 
in de fooienpot te doneren, welke 
tezamen met het inschrijfgeld ten 
goede komt aan de kinderen van 
het kinderdagcentrum. Verhinderd, 
maar toch graag een bijdrage le-
veren? Dat kan op (giro)rekening-
nummer 43.10.923 t.n.v. Oudercom-
missie KDC De Lotusbloem o.v.v. 
Lotusbloemtoer 2013. Voor eventu-
ele vragen kan contact opgenomen 
worden met Enno Steenhuis van 
TTC de Merel via 0297-284545.

Piet wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op  donder-
dag 15 mei is Piet van As op de eer-
ste plaats geëindigd met 5398 pun-
ten, op twee Jaap Spaargaren met 
5075 punten en op drie Gerrit van 
der Geest met 4996 punten. 

Bij het jokeren heeft Henny de Wit 
de hoogste eer behaald  met 152 
punten, gevolgd door Bets Teunen 
met 162 punten. Ook belangstelling 
voor deze gezellige middag? 55+Ers 
zijn van harte welkom. Voor inlich-
tingen kan contact opgenomen 
worden met mevrouw R. Pothuizen 
via 0297-340776.

Van links naar rechts: Bohdi van Wieringen, Daan Ruder en Sven Buskermolen 
hebben donderdag voor het eerst aan de tijdrit deelgenomen.

Veel jeugd bij tijdrit STG 
VZOD Kudelstaart
Kudelstaart - Op donderdagavond 
15 mei is de eerste tijdrit gereden 
van het zomerseizoen 2014. De op-
komst was met 36 leden uitstekend 
te noemen. Opvallens was dat veel 
jeugdleden aanwezig waren. Voor 
het parcours was een stuk van de 
Woudse Dijk gekozen. De renners 
startten vlakbij de tunnel bij Rijnsa-
terwoude, reden in de richting van 
Langeraar, waarbij vlak vóór Lange-
raar het keerpunt was aangebracht, 
waarbij de fietsers vrijwel tot stil-
stand kwamen om dan weer zo snel 
mogelijk te accelereren tot een ho-
ge snelheid. Bij de heren wist Mark 
van de Broek de snelste tijd te no-
teren met een gemiddelde snel-
heid van 47,9 kilometer per uur.  Hij 
werd op korte afstand gevolgd door 
de momenteel in Nederland verblij-
vende Bask Xabier Carrera Akut-
ain (die binnenkort weer naar zijn 
woonplaats in Japan vertrek) met 
een tijd van 3 minuut 48 seconde 
vlak achter Mark. Dat de verschillen 
klein zijn bleek uit de gedeelde der-
den vierde tijd van Peter Kooijman 
en Marcel Verburg op één seconde 
gevolgd door Peter Kuipers en Pa-
trick Huuksloot die ook dezelfde tijd 
noteerden. Met 22 senioren aan de 

start is het een goede start van het 
tijdrit-seizoen. Bij de dames werd de 
snelste tijd weer gerealiseerd door 
Ria Bosman. Zij presteert al jaren 
op hetzelfde, hoge niveau en nog 
steeds slagen jongere leden er niet 
in om haar te verslaan. 

Met een gemiddelde snelheid van 
ruim 40 kilometer per  uur was zij 20 
seconde sneller dan nummer twee: 
Anita van Wieringen. Bij de jeugd-
leden was de opkomst formida-
bel goed. Met een recordaantal van 
11 deelnemers was het ongekend 
spannend. Nieuwkomer en schaat-
stalent Sijmen Egberts had samen 
met Gijs Aarsen, ex aequo, de snel-
ste tijd: 4 minuut 36 seconde. Beste 
dame was Annick Aarsen op slechts 
vijf seconden gevolgd door Franka 
du Pau. Ook de voor wielervereni-
ging Avanti uit Alphen aan de Rijn 
uitkomende Mees Egberts kwam 
voor het eerst aan de start en ein-
digde knap op de vijfde plaats. Voor 
Sven Buskermolen, Bram Vrehoef, 
Daan Ruder en Bohdi van Wierin-
gen was het ook hun debuut op de 
tijdrit en zij deden dit zeker niet on-
verdienstelijk. Voor de volledige uit-
slag: www.stgvzoc.nl.

Handboogschieten bij Target 
Kudelstaart - Reeds in de pre-
historie hadden jagers al pijlen 
en bogen voor de voedselvoor-
ziening, in het oude Grieken-
land werden er oorlogen mee ge-
wonnen, de Mongolen deden het 
vanaf een paard en in het oude 
Engeland woonde de legendari-
sche Robin Hood. Pijlen en bogen 
hebben altijd tot de verbeelding 
gesproken; welke jongen heeft 
er niet in zijn jeugd met bamboe 
of andere materialen geprobeerd 
Winnetou of Robin Hood te eve-
naren? 
Met de huidige materialen is het 
de concentratie, de precisie en de 
passie die het handboogschieten 
tot een volwaardige sport maken. 
De roos is het ultieme doel van de 
schutter. Op de open dag op za-
terdag 24 mei bij handboogver-

eniging Target kunnen de schut-
ters laten zien wat hun drijfveer is 
en met wat voor bogen er tegen-
woordig wordt geschoten. 
Tijdens de open dag zullen 
er doorlopend demonstraties 
plaatsvinden en uiteraard is er de 
mogelijkheid om onder het wa-
kend oog van één van de gecer-
tificeerde trainers zelf een poging 
te wagen. Man of vrouw, jong of 
oud, iedereen kan handboog-
schieten; voor de jongsten tot 12 
jaar hebben staat een leuke disci-
pline klaar met bordjes die moe-
ten worden omgeschoten. De ou-
deren mogen uiteraard echt op 
de roos mikken. De accommo-
datie van Target bevindt zich op 
sportpark Calslagen, tegenover 
RKDES, en is geopend van 10.00 
tot 16.00 uur.

Reünie en kennismaking 
RKDES meiden/dames
Kudelstaart - Al jaren spelen er bij 
RKDES dames en meiden teams in 
de competitie. Ondanks de sterke stij-
ging in het aantal jeugdleden hebben 
het eerste dames team en het oudste 
junioren team (16-18 jaar) nog enkele 
speelsters nodig om volgend seizoen 
aan de competitie te kunnen begin-
nen.  Op zaterdag 24 mei aanstaande 

vindt bij RKDES de jaarlijkse Ladies 
Cup plaats. Dit is het toernooi waar 
de meisjes én de dames uit de om-
geving strijden om de zege. Dit jaar 
wordt na het toernooi een gezellig 
samenzijn voor alle vrouwelijke (ex) 
voetballers en dames georganiseerd, 
die interesse hebben om (weer) te 
gaan voetballen. 

Open Toernooi 
TV Rijsenhout

Rijsenhout - Het Open Toernooi 
van Tennisvereniging Rijsenhout 
komt er weer aan! Het dubbeltoer-
nooi is van 21 tot en met 29 juni. 

Ook dit jaar is er weer een thema: 
‘Camping Rijsenhout’ met gezellige 
zwoele avonden in de tent en een 
drankje en hapje bij het kampvuur. 
Wil je deze sportieve en gezellige 
week niet missen? 
Schrijf je dan snel in via www.toer-
nooi.nl. Sluitingsdatum is 8 juni.

Gratis proefduik  
bij Thamen

Aalsmeer - Tijdens de Sportpas-
sie dag zaterdag 24 mei is Duik-
team Thamen in zwembad de Wa-
terlelie aanwezig voor uitleg en de-
monstratie over duiken. Ook kun-
nen belangstellenden vanaf 14 jaar 
een gratis proefduik gemaakt wor-
den in het binnenbad. 

Een ieder die hier interesse voor 
heeft, kan zich hiervoor opgeven via 
info@thamen-diving.nl. De proef-
duiken worden gegeven door er-
varen instructeurs. Neem zwem-
kleding en eventueel zwemvliezen 
en duikbril mee. Meer weten over 
duikteam Thamen en haar activitei-
ten? En wat het kost om een duik-
brevet te halen? Kom dan zaterdag 
langs tussen 12.00 en 15.00 uur of 
kijk op de website: www.thamen-di-
ving.nl voor meer informatie en con-
tactgegevens.

Klaverjassen bij 
de Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels . Het hele jaar door op 
de woensdagavond in het Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur.   

Op 14 mei is het klaverjassen ge-
wonnen door Gerard Presser met 
5931 punten, op twee Theo Roele-
veld met 5493 punten en Lenie Ui-
lenberg werd derde met 5290 pun-
ten. De poedelprijs was deze keer 
voor Rinus Beets met 3504 punten. 

Voor niet-leden op woensdag 28 mei
Voetbalinstuif FC Aalsmeer op 
complex Beethovenlaan
Aalsmeer - Deze week is het jaar-
lijkse schoolvoetbaltoernooi van 
start gegaan bij V.V. Aalsmeer. Wet-
houder Gertjan van der Hoeven floot 
voor het eerste fluitsignaal en bracht 
daar de jongens en meisjes mee op 
gang. Meer dan 1000 kinderen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart voetbal-
len om kampioenschap schoolvoet-
bal en de onderlinge strijd tussen de 
scholen is groot. Kinderen die nor-
maal bij elkaar in het voetbalteam 
spelen, moeten nu tegen elkaar 
aantreden omdat ze op verschillen-
de scholen zitten. Dat brengt gezon-
de rivaliteit met zich mee en het is 
natuurlijk wel de bedoeling dat al-
les sportief verloopt. Toch kan er 
maar één de winnaar zijn. Natuurlijk 
lopen er ook spelers rond die voor 
het eerst een voetbalwedstrijd spe-
len. Voor deze nieuwe liefhebbers in 
spé organiseert Jong Aalsmeer Uni-
ted (JAU) op woensdag 28 mei op 
het complex bij RKAV een gratis in-

stuiftraining. Alle jongens en meis-
jes geboren in 2004 tot en met 2008 
zijn hiervoor uitgenodigd. Het is de 
laatste keer dat het schoolvoetbal 
plaats vind bij V.V. Aalsmeer. Vol-
gend jaar gaat de club op in de fu-
sievereniging FC Aalsmeer samen 
met RKAV en JAU. Bij de laatste 
vereniging waren de afgelopen vijf 
jaar de jeugdspelers van beide se-
niorenclubs ondergebracht. Twin-
tig pupillen teams bij de F- en E-pu-
pillen voetballen allemaal minimaal 
2 keer in de week op hun eigen ni-
veau op de complexen aan de Dreef 
en Beethovenlaan. De Champions 
League, de mini’s, spelen in een in-
terne competitie, waar je al vanaf 5 
jaar kan instromen. Woensdag 28 
mei, de woensdag na het school-
voetbal zijn alle meisjes en jongens 
die nog geen lid zijn van JAU uit-
genodigd voor de voetbalinstuif op 
het complex aan de Beethoven-
laan 120. De voetbalinstuif vindt 

plaats op het kunstgrasveld, van 
13.30 tot 15.00 uur. Op deze voetba-
linstuif wordt een demonstratietrai-
ning gegeven, maar mogen de kin-
deren ook zelf voetballen. Trappen, 
een bal stoppen en partijtjes spelen 
zijn aspecten die aan de orde ko-
men. En natuurlijk kan iedereen een 
penalty nemen. Het enige wat je no-
dig hebt zijn sportschoenen (kick-
sen mag natuurlijk), een trainings-
pak en/of voetbaltenue. Jongens, 
maar ook meisjes geboren in 2004 
tot en met 2008 die nog geen lid zijn 
van JAU kunnen gratis deelnemen 
aan deze middag. Geef je hiervoor 
op door een email te sturen naar in-
fo@jongaalsmeerunited.nl of schrijf 
je in tijdens het schoolvoetbal in de 
V.V. Aalsmeerkantine. Aan het ein-
de van de instuif kun je je inschrij-
ven als lid van FC Aalsmeer. De in-
stuif is de laatste activiteit van Jong 
Aalsmeer United en het voetbalsei-
zoen is dan afgelopen. Het nieuwe 
seizoen zal alle jeugd gaan voetbal-
len onder de vlag van FC Aalsmeer. 
De voetbaltrainingen en wedstrij-
den starten eind augustus, begin 
september. Dus geef je op en kom 
samen met je ouders, opa of oma 
naar de Beethovenlaan, woensdag 
28 mei, aanvang 13.30 uur.

Jeugdhandbalnieuws
J24: A1 Nederlands kampioen!
Aalsmeer - Op zaterdag 10 mei 
mochten de heren A in de Am-
sterdamse Sporthallen Zuid aan-
treden voor het NK. Nadat de lan-
delijke competitie winnend was af-
gesloten, waren de verwachtingen 
toch best hoog gespannen.  En te-
recht, zo bleek aan het einde van de 
dag. De eerste wedstrijd van FIQAS 
Aalsmeer was tegen Hercules. Een 
sterke tegenstander, die zeker niet 
onderschat werd. Bij Aalsmeer liep 
het eerste deel van de wedstrijd zeer 
matig en de jongens kwamen op de 
nodige doelpunten achterstand. 

Gelukkig kwam het spel in de twee-
de helft beter op gang en vlogen 
de ballen goed in het doel, al werd 
er wel met een punt verschil verlo-
ren. De twee resterende wedstrij-

den moesten dus gewonnen wor-
den!  Tweede tegenstander VLC 
was op papier de minste en de op-
dracht was duidelijk. Winnen en met 
mooie cijfers! Dat begon heel goed, 
want FIQAS kwam met 11-1 voor. 
Helaas ging toen het ritme weer uit 
het spel en kon dit niveau niet wor-
den vastgehouden, maar gewonnen 
met nog altijd ruime cijfers werd er 
wel. Als laatste stond HAR&O/ Snel-
wiek op het programma. Na een 
flink gesprek en de nodige reflec-
tie bij coach en spelers stond er in 
deze wedstrijd de ploeg in het veld 
die iedereen zo graag ziet. Goed sa-
menspel, concentratie en flink wat 
mooie doelpunten maakte dat de 
strijd gewonnen werd. De opluch-
ting en blijdschap was dan ook 
groot. Toch waren de heren nog 

niet direct helemaal zeker van de 
kruisfinales, want drie ploegen wa-
ren op vier punten geëindigd. Ge-
lukkig kwam snel het verlossende 
woord. De kruisfinales waren ge-
haald! Daarin moest Aalsmeer aan-
treden tegen het altijd sterke Lim-
burgse Bevo. Deze heren waren in 
de andere poule ongeslagen win-
naar geworden. Maar ook nu stond 
er een ijzersterk Aalsmeers team in 
het veld dat maar één ding wilde en 
dat was winnen! De ban was duide-
lijk gebroken, en met mooi spel en 
zeer sterk verdedigen werden de 
Limburgers met 11-8 verslagen. De 
finale was bereikt. In de finale was 
Houten/SDS de tegenstander. Van 
deze ploeg hadden de heren nog 
nooit verloren, dus ze zagen zeker 
kansen. In deze wedstrijd, waar heel 
veel Aalsmeerse supporters getui-
ge van waren, werden mooie aan-
vallen afgerond met fraaie treffers. 
Samen met zeer sterk en geconcen-
treerd verdedigen maakte dit dat de 
FIQAS brigade eigenlijk geen mo-
ment in gevaar was. Na een 8-4 
voorsprong bij rust, stond er een 
17-10 eindstand op het scorebord. 
Na deze spannende dag, waarbij de 
emoties in de ochtend hoog waren 
opgelopen, was de feestvreugde en 
ontlading bij iedereen enorm. De ti-
tel is dan ook flink gevierd. Spelers 
die in actie kwamen op dit NK wa-
ren: Jeremy Hooijman, Mark Kooij, 
Lars Stieva, Niels de Jong, Rein van 
Dam, Brian Spaargaren, Niels Poot, 
Floris Offerman, Glenn van der Laar-
se, Tom Persoon, Eric Blaauw, Koen 
Penha, Jeffrey Geleijn, Tim Heezius, 
Tim Koenders, Fedde Veenman en 
Dawid Sus.

Hiermee wil RKDES het damesvoet-
bal in Kudelstaart onder de aandacht 
brengen en belangstellende dames 
hopelijk overtuigen om volgend jaar 
gezellig en competitief te komen 
voetballen bij de Dames 1 of in de 
MA1. Onder het genot van een hapje 
en een drankje kan er kennis worden 
gemaakt met het  huidige team. Dus, 
als je geïnteresseerd bent om (weer) 
de voetbalschoenen aan te trek-
ken het volgende seizoen, kom ge-
rust lang aanstaande zaterdag vanaf 
16.00 uur in de kantine van RKDES 
aan de Wim Kandreef.

Zaterdag voor jeugd in Proosdijhal
Open dag RKDES handbal
Kudelstaart - RKDES Handbal 
is zaterdag 24 mei één van de ve-
le deelnemers aan Sportpassie 
Aalsmeer. De club houdt in de och-
tend open dag. Van 10.00 tot 12.00 
uur kunnen kinderen in de Proos-
dijhal ervaren hoe leuk handbal 
is! Neem je sportkleding mee naar 
de sporthal en doe geheel vrijblij-
vend mee aan een heuse training. 
De nieuwe hoofdtrainer van de da-
messenioren, Kees Toonen, zal deze 
training leiden en de aanwezigen de 

eerste kneepjes van handbal leren. 
Momenteel heeft de handbalvereni-
ging zo’n zestig jeugdleden, die in 
het voor- en najaar buiten handbal-
len en als de winter aanbreekt lek-
ker de warme Proosdijhal in gaan. 

Voorzitster Debbie van Grieken zag 
de jeugdafdeling het afgelopen sei-
zoen hard groeien en hoopt dat die 
groei, mede door deelname aan 
Sportpassie Aalsmeer, komend jaar 
verder doorzet.     

Clubkampioenschap Sjoelclub
23e Titel voor Cock Tukker 
Aalsmeer - Zaterdag 17 mei, pre-
cies op de dag dat Sjoelclub 
Aalsmeer  38 jaar bestaat, is de 
kampioenenhuldiging van het afge-
lopen seizoen gehouden. Cock Tuk-
ker is voor de 23e keer als clubkam-
pioen (19 titels in 20 seizoenen) ge-
huldigd. Met een gemiddelde van 
142,92 bleef hij Patrick Haring en Al-
bert Geleijn voor. Tiny Amsing mag 
zich met 135,71 gemiddeld de bes-
te dame van het seizoen noemen 
voor runner-ups Joke Schagen en 
Petra Houweling.  De eindstand per 
klasse (puntensysteem, niet het ge-
middelde) is als volgt. Hoofdklasse: 

1. Albert Geleijn, 2. Patrick Haring 
en 3. Hans van Leeuwen. A-Klas-
se: 1. Mariëtte van der Vlugt, 2. Joke 
Schagen en 3. Paul van den Berg. 
B-Klasse: 1. Karin Geleijn, 2. Elisa 
Houweling en 3. Theo van Leijden 
C-Klasse: 1. Mirjam van den Berg, 
2. Wil van Leeuwen en 3. Klaas de 
Vries. De eerste competitieavond in 
het nieuwe seizoen is op donderdag 
4 september vanaf 20.00 uur in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. Nieuwe 
leden zijn altijd welkom en kunnen 
eerst een avond meedoen. Voor in-
formatie en uitslagen zie ook www.
sjoelclub-aalsmeer.nl.



50ste Wielerronde van 
Rijsenhout was schitterend 
Rijsenhout - Op donderdag 15 mei 
is voor de vijftigste maal de Ronde 
van Rijsenhout gereden. De orga-
nisatie had een prachtig program-
ma opgesteld waar deelnemers en 
de vele toeschouwers met volle teu-
gen van genoten hebben. Al vroeg 
in de ochtend werd het parcours 
opgebouwd en om 15.15 uur ging 
de Ronde van start met de RABO 
Dikke Banden Race voor de jeugd 
in verschillende leeftijdsklassen. Dat 
de kinderen er zin in hadden, bleek 
wel uit het feit dat een aantal van 
hen al om twee uur op het parcours 
aan het warm rijden was. Er werd fel 
gestreden om de bekers, de bloe-
men en het T-shirt voor de winnaar. 
De vele familieleden langs de kant 
moedigden de deelnemertjes en-
thousiast aan. Na de huldiging van 
de laatste groep was het de beurt 
aan de dames. 
Om half 5 gingen zij van start voor 
40 kilometer door de straten van 
Rijsenhout. Veel dames kenden het 
parcours al van voorgaande jaren 
en zij hadden het tempo er flink in. 
Na een felle strijd was de eindover-
winning voor Chanella Stougje. An-
ne Huinen werd tweede en de derde 
plek op het podium was voor Tes-
sa Neefjes. Tegen zessen stond een 
groot peloton klaar in de categorie 
Sportklasse Master 40+, waaronder 
zelfs een renner uit de Verenigde 
Staten. Veel van de renners hadden 
nog stijve spieren, opgelopen afge-
lopen zondag in de zeer regenach-
tige Ronde van Amstelveen. Door 
de hoge snelheden en het heerlij-
ke zonnetje was de spierpijn snel 
vergeten. Renners als Brian Burg-
graaf, Marcel Hoffman en Harry van 
Pierre waren regelmatig in de aan-
val. Een groep van 11 renners ont-
snapte en deze mannen streden uit-
eindelijk voor de podiumplaatsen. 
De winnaar werd Frits van Lieshout, 

gevolgd door Peter Fils op de twee-
de plek en Laurens Koster als der-
de. Na hun huldiging werd Adriaan 
Spaargaren door het comité in het 
zonnetje gezet voor zijn verdiensten 
in de organisatie. Na 10 jaar heeft 
hij besloten een punt achter zijn ac-
tiviteiten voor de wielerronde te zet-
ten. Tevens werd er aandacht be-
steed aan het feit dat Weite Haaijer, 
voorzitter van HSC de Bataaf, op zijn 
65ste verjaardag wegens zijn grote 
betrokkenheid in de wielersport een 
gouden speld heeft ontvangen van 
de KNWU. Hierna werd de weg vrij-
gemaakt voor de laatste categorie; 
de Elite, Belofte en Amateurs. Bijna 
100 renners maakten zich op voor 
de 80 kilometer. Ook hier werd een 
heftige strijd geleverd om de pre-
mies en de podiumplaatsen. Er wa-
ren verschillende ontsnappingen en 
het publiek genoot met volle teugen 
van de strijd, die uiteindelijk werd 
gewonnen door Twan Brusselman, 
zijn ploegmaat Steven Lammertink 
werd tweede en de derde plek was 
voor Dennis Smit. Net als in de an-
dere categorieën kreeg ook hier 
de winnaar een mooie taart en na-
tuurlijk waren en bekers en prach-
tige boeketten, uitgereikt door de 
twee rondemissen, Esmee en Evy. 
Onder de bezoekers van de Ronde 
werd een prachtige damesfiets ver-
loot. De gelukkige winnaar daarvan 
was de heer Kortekaas uit Voorhout. 
Het clubshirt van HSC De Bataaf 
ging met de familie Rooy mee naar 
Hoofddorp. De organisatie kan te-
rugzien op een prachtige jubileum-
ronde, en bedankt alle medewer-
kers, sponsors, de gemeente Haar-
lemmermeer, de politie Kennemer-
land, de E.H.B.E. Bollenstreek, Me-
disch Centrum Rijsenhout, Stichting 
Feestweek Rijsenhout, Sport Sound 
voor het geluid, H.S.C. de Bataaf en 
de K.N.W.U. 

Mooie medaille oogst voor 
zwemmers op Zomerkring
Aalsmeer - Deel 1 van de Zomer-
kring werd gezwommen in het week-
end van 17 en 18 mei in het Sloter-
parkbad te Amsterdam. Er werd ge-
zwommen met elektronische tijd-
waarneming en na wat opstart pro-
blemen kon de wedstrijd om 15.10 
uur van start met het knalnum-
mer 50 vrij. Mike en Naresh maak-
ten er in hun serie een onderlinge 
zeer spannende strijd van en de klok 
wees uit dat beide heren even snel 
waren. Dennis W. die weer op de te-
rugweg is van een blessure wist met 
een 27,73 de zilveren medaille bin-
nen te halen. De dames openden de 
middag met de 50 vlinderslag waar-
bij een flink aantal persoonlijke re-
cords werden gezwommen door 
Anouck R. Oliva, Britt, Emma, Lianne 
en Fabienne. De laatste twee moch-
ten na hun race de zilveren medaille 
in ontvangst nemen. Op de 400 vrije 
slag voor dames zwom Olivia maar 
liefst 8 seconde van haar tijd af, Am-
ber B ging van 6.12,08 naar 5.28,26 
en werd hiermee net vierde. Emma 
had het heel zwaar, herstellende van 
pfeiffer. Bij haar was het kaarsje na 
200 meter op, maar ze heeft hem 
volbracht. Danique sloot haar mooie 
zwem carrière af met haar favorie-
te afstand de 400 meter. Ze had het 
zwaar, de verzuring schoot in de be-
nen, maar ze wist hem te volbren-
gen met een 5.27,86 op de klok. Gi-
ulia wilde heel graag haar limiet ha-
len. Het werd echt knokken tegen de 
stopwatch, het lukte haar helaas niet, 
maar haar race was wel goed voor 
brons. 
Mike werd vijfde op de 100 rug en 
Arjan nipt vierde op zijn favoriete af-
stand. 100 School dames leverde Li-
anne niet alleen goud op, maar ook 
haar limiet voor het NJJK met een 

tijd van 1.19,05. Ruben kaapte op de 
200 wissel het zilver weg met een tijd 
van 2.35,23. Bij de 50 school zwom-
men Amber B en Dana exact dezelf-
de tijd 41,79. Anouck was laat van 
het blok weg waardoor ze net iets 
boven haar tijd zwom, Britt wist met 
een 45,62 wederom een pracht van 
een persoonlijk record te zwemmen. 

Bij de 50 rug behaalde Roan zilver, 
Dennis R. legde beslag op de zesde 
plek. Britt haalde op de 200 rug 11 
seconde van haar tijd af. Sam werd 
vijfde en zat net iets boven haar tijd. 
Giulia legde beslag op brons en Li-
anne kaapte de zilveren medaille 
weg. De 200 meter vlinderslag is fa-
voriet bij Ruben en hij liet overdui-
delijk even zien waarom, overtui-
gend eerste en een tijd die er zeker 
mag wezen: 2.32,79, een verbetering 
van 10 seconde op zijn beste tijd. Ai-
cha was goed weg bij de 100 vlin-
der en dat resulteerde in een bron-
zen medaille. Fabienne had haar zin-
nen gezet op het limiet, maar ze wist 
dat deze heel scherp is, het lukte niet 
maar tevreden was ze wel. Het ko-
ningsnummer van de middag 100 vrij 
heren: Roan zwom zichzelf naar het 
brons, Ruben die net een 200 vlin-
der in het lijf had zitten wist zich naar 
een 1.03,89 te knokken, goed voor 
zilver. Dennis R liet een 1.00,25 klok-
ken. Tijdens het laatste nummer van 
de dag, 200 vrije slag, zijn mooie per-
soonlijke records gezwommen door 
Lois 5 seconde eraf, Britt 9 seconde 
eraf, Anouck R en Amber B. min 5 
seconde. Giulia behaalde dolblij haar 
limiet voor het NJJK met een tijd van 
2.25,06 Het eerste weekend zat er-
op en er is een mooie medaille oogst 
mee huiswaarts gegaan. Volgende 
week deel 2 . Goud, zilver en brons voor 

trampolinespringen Omnia 
Aalsmeer - Zaterdag 10 mei vond 
de tweede plaatsingswedstrijd 
Trampolinespringen District-West 
voor de C/D/E categorieën in de 
Proosdijhal in Kudelstaart plaats. 
SV Omnia zorgde wederom voor 
een prima georganiseerde thuis-
wedstrijd. Het publiek genoot zicht-
baar van de sportieve en knap-
pe prestaties van de atleten. De 
strijd ging opnieuw tussen SV Om-
nia Aalsmeer, TV Veerkracht Am-
sterdam, DOS Castricum, TV Triffis 
Alkmaar, SIU Heerhugowaard, TVIJ 
IJmuiden, GTH Heiloo en GTS Ste-
debroec. Er werd zowel individueel 
als synchroon gesprongen. Net als 
vorige keer zette SV Omnia mooie 
prestaties neer en beleefde een ge-
zellige wedstrijd. Teun van der Schil-
den wist de eerste plaats te behalen 
binnen de verschillende categorieën 
individueel springen. Op de tweede 
plaats individueel eindigden Deni-
se Sprangers en Amber Radema-
ker. Op de derde plaats individu-
eel eindigden Bonita Goede, Lucin-
da de Graaff, Madelief Wijkstra, Sa-
bine Boegman en Rink Visser. Bij 
het synchroonspringen wisten Di-
an van Wieringen en Denise Spran-
gers en Teun van der Schilden en 
Boris Claus de eerste plaats te be-
halen. De tweede plaats synchroon 
was voor Marcella Adjape en Don-
natella Antoniadis, Emma Caarls en 

Marlies Kok (gemengd) en Madelief 
Wijkstra en Puk Groeneveld.
Op 24 mei vindt de derde en tevens 
laatste plaatsingswedstrijd plaats in 
Alkmaar, bij TV Triffis.

Na deze laatste wedstrijd zal bekend 
zijn wie van de SV Omnia springers 
door mogen naar de Nederland-
se kampioenschappen, die in het 
weekend van 21 en 22 juni in Ahoy 
te Rotterdam zullen plaatsvinden. 
Ook interesse gekregen in trampo-
linespringen? Mail dan naar tram-
poline@svomnia.nl of kijk op on-
ze website www.svomnia.nl. Sport-
vereniging Omnia 2000 betaalbare 
sport voor jong en oud.

Burgemeester hijst vlag in top
Prima start voor Oosterbad
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
kon het niet beter tijdens de 86e 
opening van Het Oosterbad: een 
heerlijke temperatuur, volop zon, 
veel animo en een officiële opening 
door burgemeester Jobke Vonk-
Vedder. Veel zwemmers meldden 
zich en stonden te trappelen om te 
water te gaan. De watertempera-
tuur was een stuk beter dan vorig 
jaar (14 graden) en stijgt met de dag 
nu de zon zich volop laat zien. Ra-
dio Aalsmeer deed live verslag van 
de opening en na het hijsen van de 
Oosterbadvlag en het loslaten van 
tientallen ballonnen mochten de en-
thousiastelingen eindelijk te water. 
Op zaterdag 24 mei zal - net als in 
de rest van Aalsmeer - ook Het Oos-
terbad meedoen aan dit evenement. 

De deuren openen om 13.00 uur en 
het bad is gratis toegankelijk voor 
iedereen. Saskia Groenewegen zal 
een SUP-workshop geven (Stand 
Up Paddling) en er wordt (on-
der voorbehoud) een demonstra-
tie Kanopolo gegeven, een unieke 
sport in Nederland. 
Tot 1 juni zijn de abonnementen 
voor Het Oosterbad met een leuke 
korting aan te schaffen en er zijn 

nog plaatsen voor de zwemlessen 
(Zwem-ABC) die vanaf 3 juni begin-
nen. Meer informatie is te vinden op 
www.hetoosterbad.nl.
Door Joan Vaes

Druk weekend voor het 
Oceanus Triathlon Team
Aalsmeer - Het seizoen is nu echt 
losgebarsten en de leden van het 
Oceanus Triathlon Team waren dit 
weekend in Nederland en Span-
je actief! Het eredivisie team stond, 
met hun nieuwe tenue, in Weert aan 
de start voor hun eerste wedstrijd. 
Voor het tweede divisie team, de 
jongste van allen, stond in Weert de 
tweede sprint wedstrijd op het pro-
gramma. 
Een groot aantal leden deed mee 
aan de kwart triathlon van Ter Aar. 
En last but not least deed Josta Bol-
huis mee, op haar verjaardag, aan 
de Iron Man in Lanzarote, Spanje. 
De Lotto Eredivisie Triathlon is een 
competitie voor Nederlandse tria-
thlon verenigen bestaande uit vijf 
korte spectaculaire stayerwedstrij-
den, met daarin twee NK ’s (sprint 
en Olympische afstand) en twee 
teamwedstrijden. Voor Oceanus 
gingen Sander Berk (oud Olympiër 
2008), Corné Klein, Fedor Exmann 
en Pieter van der Meer van start. 
In de tussenstand leverde de geza-
menlijke teamuitslag een 18e plek 
op van de 19 teams. 
Bij de volgende wedstrijd in Amster-
dam is er dus werk aan de winkel 
om weer wat plaatsen om hoog te 
klimmen! In de t tweede divisie na-
men Niek, Davy, Niels en Bart deel. 
Om 16.25 uur mochten de atleten te 
water om op te zwemmen. Na 6.41 
minuten was het Bart die als eerste 
de finish wist te bereiken en de wis-
selzone in te lopen. Op de voet ge-
volgd door de ervaren Niek en Da-
vy. Een bijzondere wissel leverde 
een Olympische 1-2-3 op ofwel de 
Oceanus jongens stapten als eer-
ste 3 atleten op de fiets. Niels volg-
de op 2 minuten. Uiteindelijk finish-

te Niek op het podium met een 3e 
plek in de tijd van 1.04.45, gevolgd 
door de andere teamleden Davy 
1.09.22 (29e), Niels 1.14. (52e) en 
Bart 1.16.00 ( 60e). Met deze mooie 
uitslagen werd het team in het team 
klassement 9e en wist daarbij al in 
hun tweede wedstrijd de doelstel-
ling van een top10 klassering te re-
aliseren. De volgende wedstrijd in 
de tweede divisie zal plaats vinden 
op 15 juni in Oss.

Kwart triathlon en Lanzarote
Onder een strak blauwe hemel 
mochten Hylke Sietzema, Frans van 
Heteren, Hans de Groot, Jan van 
Heteren en Jeroen Hijstek de paarse 
kleuren verdedigen tijdens de kwart 
triathlon in Ter Aar. De start was in 
het buitenzwembad waar er 1 km 
gezwommen moest worden daarna 
40 km fietsen en aansluitend 10 km 
lopen. Hylke en Frans hadden deze 
dag vleugels en werd knap derde in 
hun categorie. De Iron Man in Lan-
zarote staat bekend als de zwaar-
ste Iron man in het mondiale circuit. 
Ook dit jaar maakte hij zijn faam 
weer waar. Hoge temperaturen, har-
de wind en 2500 meter klimmen in 
het fiets parcours ga er maar aan-
staan. Josta Bolhuis deed deze race 
als voorbereiding op haar droom 
race: de Norseman Xtreme tria-
thlon. Josta heeft naar eigen zeg-
gen de beste race tot nu toe gehad, 
en met 1uur, 18minuten zwemmen, 
6 uur 47 minuten fietsen en 4 uur 
en 48 minuten lopen kwam ze na 13 
uur 06 minuten en 16 seconden als 
304 overal over de eindstreep. Meer 
weten over het tweede divisie team 
of over triathlon? Kijk dan snel op 
www.oceanustriathlonteam.nl.

Kom sporten uitproberen zaterdag!
Open dag bij 15 sportclubs
 Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
staan Aalsmeer en Kudelstaart tijdens 
Sportpassie Aalsmeer in het teken 
van het uitproberen van sporten. Bij 
15 sportverenigingen wordt een open 
dag gehouden en kunnen veel spor-
ten bekeken en gratis uitgeprobeerd 
worden.De dag wordt om 10.00 uur 
geopend door wethouder Gert Jan 
van der Hoeven bij Handboogvereni-
ging Target op Sportpark Calslagen. 
Heb je altijd al eens willen duiken? 
Geef je dan op voor een proefduik in 

zwembad de Waterlelie bij Duikver-
eniging Thamen. Is het alweer veel 
te lang geleden dat je op een surf-
plank hebt gestaan? Kom dan langs 
bij Wind Surf Club Aalsmeer en kijk 
of je het nog kan! Voor judo en tae-
kwondo kan je in de Mikado terecht. 
Voor in de Bloemhof en de Proosdijhal 
is het handig je eigen sportschoenen 
mee te nemen. De activiteiten van al-
le verenigingen en de tijdsplanning 
staan op www.sportpassieaalsmeer.
nl en in een advertentie in deze krant.

Volleybal Oradi/Omnia:
MB1 opnieuw kampioen!
Aalsmeer - De jeugd van Ora-
di/Omnia is goed bezig! Het eer-
ste deel van de volleybalcompeti-
tie is met een kampioenschap afge-
sloten door de Meisjes MB1. En nu, 
aan het einde van dit jaar, is het hen 
na een promotie naar de 1e klasse 
weer gelukt! Om succesvol te zijn in 
de 1e klasse zagen de meiden wel 
in dat ze wellicht wat meer moes-
ten gaan trainen en aan dit verzoek 
heeft Oradi dan ook gehoor gege-
ven door extra trainingen te organi-
seren op de vrijdagavond. Hiervan is 
dankbaar gebruik gemaakt. 
Enkele van de meiden trainden zelfs 

nog een extra keer bij de ‘talen-
ten’ in Amsterdam. Dit alles heeft 
zijn vruchten afgeworpen! Na ver-
schillende zeer spannende wedstrij-
den werd ook de laatste thuiswed-
strijd met maar liefst 4-0 van de di-
recte concurrent Oberon uit Weesp 
gewonnen. Ook de laatste hor-
de uit bij Amstelveen werd ogen-
schijnlijk makkelijk genomen (0-4).
Een onwaarschijnlijk knappe pres-
tatie van deze meiden waar de club 
enorm trots op is! Meisjes A, kwam 
slechts 1 punt te kort voor het 
kampioenschap!Ook een hele knap-
pe prestatie!

Zaalvoetbal
ZABO competitie nog 
niet beslist
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal 
competitie werd afgelopen week-
end  voortgezet met de zeventien-
de  en voorlaatste speelronde van 
het seizoen.  Plaats van strijdto-
neel was de Kudelstaartse Proosdij-
hal. Schijf Grondboringen heeft uit-
stekende zaken gedaan. De ploeg 
won zelf van LEMO en zag directe 
titelconcurrent Koen Pack eerder op 
de avond punten verspelen.  Schijf 
Grondboringen is nu weer koplo-
per van de ranglijst met drie pun-
ten voorsprong op de nummer twee. 
Het team kan tijdens de slotronde 
op 31 mei kampioen worden van de 
ZABO-competitie. 

Een gelijkspel is dan voldoende. 
Spannend gaat het mogelijk nog 
wel worden want de tegenstan-
der van Schijf heet Amsec Beveili-
ging en dit zaalvoetbalteam heeft de 
laatste vier wedstrijden winnend af-
gesloten. Zaterdag 17 mei ging de 
openingswedstrijd tussen Polonia 
Aalsmeer en Holex. Het duel ein-
digde met een 5-5 gelijkspel. Ver-
volgens trad Piller Sport aan te-
gen koploper Koen Pack. Na een 
1-1 ruststand liep Piller Sport in de 
tweede helft uit naar een 4-1 voor-
sprong. In de slotminuut scoor-
de Koen Pack nog één doelpunt en 

hierdoor werd de eindstand 4-2 in 
het voordeel van Piller Sport.  Schijf 
Grondboringen profiteerde volledig. 
Tegenstander LEMO werd na een 
1-0 stand bij de wissel uiteindelijk 
met 6-0 verslagen. Heemhorst Wa-
tersport had geen makkelijke avond, 
zij verloren met 2-8 van La Furia Ro-
ja. 

Het slotduel ging tussen LEMO Gaat 
Los en Amsec Beveiliging en deze 
partij eindigde met 3-4 voor Amsec. 
De scheidsrechters bij speelronde 
17 waren: Natasja van Loon, John 
Visser en Coop Verlaan.
Uitslagen ronde 16: Polonia 
Aalsmeer tegen La Furia Roja 4-8. 
Schijf Grondboringen tegen Heem-
horst Watersport 8-0. Koen Pack te-
gen Holex 25-3. Piller Sport tegen 
Lemo Gaat Los 6-5 en Amsec Be-
veiliging tegen LEMO 5-2. Stand na 
ronde 17: Schijf Grondboringen 17-
44, Koen Pack (VVZS) 17-41, La Fu-
ria Roja 17-36, Piller Sport 17-27, LE-
MO 17-26, Polonia Aalsmeer 17-15, 
Heemhorst Watersport 17-15, Am-
sec Beveiliging 17-15, Holex 17-14, 
LEMO Gaat Los 17-11. De slotronde 
vindt plaats in sporthal de Bloem-
hof op zaterdag 31 mei. Alleen als 
Schijf Grondboringen verliest wordt 
Koen Pack bij een zege (op doelsal-
do) kampioen van de ZABO.

Arie kampioen van Rijsenhout
Rijsenhout - Afgelopen maandag 12 
mei is in de Reede tijdens de feest-
week gekaart om het kampioen-
schap van Rijsenhout. Arie Brouwer 
mag zich voor een jaar klaverjaskam-
pioen noemen. Hij behaalde liefst 
5492 punten en versloeg hiermee 
ruim de nummers twee en drie, Irma 
Mandemaker met 5032 en mevrouw 
Wegman met 4936 punten. Kampi-

oen in domineren is mevrouw Kool-
haas geworden met acht schrappen, 
op de voet gevolgd door mevrouw 
Korte met tien schrappen. De kaart-
avond om het kampioenschap van 
Rijsenhout werd georganiseerd door 
buurtvereniging DES. De kaarten zijn 
voor de komende zomer opgeborgen. 
Op donderdag 25 september begint  
het nieuwe kaartseizoen. 
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