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C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

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

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

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

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

Verleng het plezier

Volo relaxfauteuils
vanaf:

e 1.631,-
Carla de Klerk Interieur

Zijdstraat 9 • Aalsmeer
Tel. 0297-324577

www.carladeklerk.nl
www.design-woonwinkel.nl

Nu een uitzwenkbare 
of losse voetenbank

-50%

BIG L AALSMEER | JOIN FASHION 
WWW.BIGL.NL | TEL: 0297 321177
ZIJDSTRAAT 61, AALSMEER 
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JEANSACTIE
VRIJDAG 31 MEI, ZATERDAG 1 EN ZONDAG 2 JUNI

ZONDAG GEOPEND 

G-STAR / PALL MALL / ONLY 
CARS / PETROL / LTB / LEVI’S  CARS 

TAFEL 1

JEANS 
79,95 T/M 149,95 20.-2E JEANS

VOOR

59.-

TAFEL 2

JEANS 
59,95 T/M  99,95 10.-2E JEANS

VOOR

49.-

OP DE HELE COLLECTIE EXTRA KORTINGEN
KIDSACTIE 20/40/60%

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

ALLER ALLER
LAATSTE DAGEN!!!

ALLE COLBERTS, PAKKEN, 
OVERHEMDEN, POLO’S, 

PULLOVERS EN SCHOENEN

50  70% 
KORTING

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

WE MOETEN ECHT
OVERAL VAN AF!!

ALGEMENE UITNODIGING

DINSDAG 4 JUNI 2013 

INSTALLATIE EN KENNISMAKING 
NIEUWE BURGEMEESTER AALSMEER

MW. JOBKE VONK-VEDDER
Na de installatie is er vanaf 20.30 uur de mogelijkheid 

om met de nieuwe burgemeester kennis te maken
(Gemeentehuis Aalsmeer, ingang Raadhuisplein)

De modelwoning op Stevinhof 17 is te bezichtigen. 
Om 11.30  en 12.45 uur is er een rondleiding 

over de bouwplaats o.l.v. de architect.

Nog enkele appartementen 
te koop vanaf € 259.500 v.o.n.

www.mijnsheerlyckheid.nl

OPEN HUIS
DAG VAN DE  BOUWZaterdag

1 juni
van 11-14 uur

Nieuwbouwmakelaars

DE 3 VAN MIJNSHEERLYCKHEID

W W W . P R O F I L E T Y R E C E N T E R . N L

KLAAR VOOR DE ZOMER?

STUNTPRIJS

Bel ons voor een afspraak of maak online uw 
afspraak op www.profiletyrecenter.nl/afspraak

* Prijs is geldig tot 1 augustus 2013. Deze actie is alleen van toepassing 
  op personen- en bestelwagens gevuld met koudemiddel R134a.

NU COMPLETE AIRCO-ONDERHOUDSBEURT*

                          van  99,-  voor

ONDERHOUD APK REMMEN UITLATEN BANDEN VELGEN • OOK VOOR ZAKELIJKE RIJDERS

ABO - AALSMEER
T 0297 32 82 21
Lakenblekerstraat 28
WWW.PROFILETYRECENTER.NL/ABO

afspraak op www.profiletyrecenter.nl/afspraak

* Prijs is geldig tot 1 augustus 2013. Deze actie is alleen van toepassing 

NU COMPLETE AIRCO-ONDERHOUDSBEURT*

79,-
B A N D E N ,  V E L G E N  E N  A U T O S E R V I C E

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

JUNI MAANDACTIE
U hoeft niet naar Frankrijk om
uw Gien servies aan te vullen!

BIJ ONS DE GEHELE MAAND

25% korting
op DE gEhElE voorrAAD 

60 Jaar getrouwd: ‘t klikte gelijk op bevrijdingskermis

Pop en Ton Schrama-Goes: 
“We zijn tevreden mensen”
Aalsmeer - “We hebben een inte-
ressant leven achter ons. We zijn te-
vreden mensen.” Pop en Ton Schra-
ma-Goes zijn zestig jaar getrouwd 
en met logoburgemeester Ad Ver-
burg werd afgelopen maandag 27 
mei het leven ‘in vogelvlucht’ door-
genomen. Op 8 april in 1953 gaf het 
stel uit Badhoevedorp elkaar het ja-
woord en ruim een maand later, op 
25 mei, werd het huwelijk bezegeld 
in de kerk. Pop en Ton hebben el-
kaar leren kennen tijdens de bevrij-
dingskermis. “Na jaren van onder-
duiken en werken was het feest. Ie-
dereen was blij”, weet Ton nog. Het 
klikte op de kermis gelijk tussen de 
twee, letterlijk, want toen Pop uit de 
zweefmolen stapte, botste ze tegen 
Ton op. Toen bleek dat ze ook nog 
eens ‘slechts’ zo’n twee kilometer 
van elkaar af woonden, was de eer-
ste kennismaking helemaal zeker 
een blijvertje. Ze zijn nooit meer uit 
elkaar gegaan. Eén keer heeft Pop 
haar Ton twee jaar moeten missen. 
Hij werd als soldaat van 1948 tot 
1950 naar Indonesië uitgezonden 
om de Nederlandse belangen te be-
waken. Het waren harde jaren voor 
de kweker, die al op jonge leeftijd bij 
zijn vader in de kwekerij ging wer-
ken. “Tomaten en druiven hadden 
we op 2,5 hectare.” Het stel heeft 
twintig jaar in een noodwoning ge-
woond bij de kwekerij. “Het was er 
behoorlijk krap met vijf kinderen”, 
weet Pop nog. 

Naar Aalsmeer
Toen het bedrijf moest wijken voor 
de aanleg van snelweg A9 is het 
echtpaar verhuisd naar Aalsmeer. 
Sinds 1973 wonen zij heel tevre-
den in de Julianalaan. Vier van de 
vijf kinderen, vier jongens en een 
meisje, wonen in de nabijheid van 
hun ouders, in Aalsmeer en Hoofd-
dorp. Eén woont en werkt al vele ja-
ren in Australië in het onderwijs en 

hier heeft het stel nog een mooi ver-
haal over. Pop en Ton besloten hun 
zoon in het verre Australië te gaan 
bezoeken, maar vliegangst deed 
Pop besluiten om toch maar thuis 
te blijven. De kinderen bedachten 
iets om de vliegangst te overwin-
nen. Pop werd onverwacht meege-
nomen op een vliegtuigreisje naar 
Hamburg. De ’proefvlucht’ heeft ge-
holpen, want sindsdien is zij in ve-
le vliegtuigen gestapt naar ver-
re oorden. Drie keer naar Australië 
en onder andere naar Denemarken, 
Spanje en Engeland. Ton is nu 86, 
Pop nog 85 jaar en samen redden 
ze het prima. “Onze kinderen zijn 
onze grote hulp.” Ton heeft altijd in 
de groenten en bloemen, onder an-
dere rozen, gewerkt en nog steeds 
is groenten kweken een grote hob-
by van de tuinder. Hij heeft nog een 
landje waar hij groenten teelt voor 
een Aziatisch restaurant. Pop heeft 
tot voor haar trouwen in een naai-
winkel gewerkt. “Jaren ladders van 
kousen opgehaald.” Ze bleef crea-
tief met naald en draad. “Voor de 
kinderen en hun vriendjes heel veel 
Ajax truien gebreid.” Ton heeft vroe-
ger wel zijn rijbewijs gehaald, maar 
heeft deze laten verlopen. Hardlo-
pen, voetballen en vooral fi etsen 
waren meer zijn ‘ding’. “Gemiddeld 
zo’n 15.000 tot 20.000 kilometer per 
jaar. Hij hield alle ritjes bij.” En nog 

steeds gaat Ton op de fi ets naar zijn 
landje. 
Afgelopen zaterdag 25 mei hebben 
de bruid en bruidegom hun zestig 
jarig huwelijk gevierd met een groot 
feest met zo’n zeventig gasten, 
waaronder hun vier kleinkinderen. 
“Het was een geweldig feest, maar 
op onze trouwdag destijds was het 
mooier weer, een stralende zonni-
ge dag.” Tot slot dan een ‘nieuwtje’ 
voor buren en vrienden: Pop heet 
eigenlijk Corrie, maar haar echte 
naam werd al snel na haar geboor-
te verruild door haar broers en zus-
sen. Haar moeder had een ‘pop’ ge-
kregen voor sinterklaas, vandaar… 
“Het was zelfs zo dat als iemand aan 
de deur kwam en vroeg naar Cor-
rie, zeiden ze bij mij thuis dat ie hier 
niet woonde. Bij de buren hebben 
ze wel een Corrie.” Logoburgemees-
ter Ad Verburg, die de zieke waar-
nemend burgemeester Theo van 
Eijk verving, arriveerde niet met le-
ge handen. Hij had een mooi boe-
ket bloemen meegenomen voor de 
jubilarissen. Hij kreeg er koffi e met 
gebak voor terug! Hopelijk hebben 
Pop en Ton nog heel veel gelukki-
ge jaren samen en met hun kinde-
ren en kleinkinderen. Ook namens 
de Nieuwe Meerbode (nogmaals) 
profi ciat met dit mooie huwelijksju-
bileum!
Door Jacqueline Kristelijn
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Dokters
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.
nl. Voor patiënten in de Haarlem-
mermeer, tel: 023-8908700.

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

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

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

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

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

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
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

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

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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

KERKDIENSTEN
14u. Poolse dienst met Christoff. 
Donderdag 10.30u. in Karmelkerk 
euch. viering met H. Post.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag geen 
dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat, Rijsenhout. Zon-
dag tentdienst (Konnetlaantje) 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof.

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

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. eucharistieviering met H. Post. 

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Aanvang: 20u . 

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

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

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Martijn Abra-
hamse. Tevens crèche en peuter-
dienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag 10u. dienst met Esther Vos-
terman.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. A. Broersma en 16.30u. met 
ds. C. van Atten.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. A. Maas uit Bussum. Collec-
te voor Inloophuis Almere. Opvang 
allerkleinsten en zondagsschool. 

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

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. Zon-
dag 10u. dienst met ds. T.H.P. Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag 10u. dienst met dhr. A. van 
Heusden uit Driebergen Organist: 
W. Spaargaren. Om 18.30u. zang-
dienst met The Herman Singers, vg. 
dhr. E.R.H. Kramer.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. 
C.G. Graafland. Organist J. Piet.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in Engels 
met Martijn Piet. Aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Om 19u. Baan7 
jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerder-
weg 751, Rijsenhout. Zondag 10u. 
tentdienst met ds. J.F.F. Kruger en 
18.30u. dienst met ds. P. Veldhuizen.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof woord-
communieviering met N. Kuiper. 
Zondag 10.30u. in Karmelkerk jon-
gerenviering o.l.v. parochianen. Om 

 Zondag 
2 juni

Zangdienst in de Dorpskerk
Aalsmeer - Op zondagavond 2 ju-
ni om 18.30 uur is er weer een zang-
dienst in de Dorpskerk. Het is de laat-
ste voor de zomervakantie en het 
wordt weer een bijzondere zang-
avond.  Op deze avond wordt mede-
werking verleend door The Herman 
Singers, een groep van zes mannen 
die plezier hebben in zingen. Ze zin-
gen voor een kindertehuis in Moba-
sa in Kenia waar kinderen met HIV 
en weeskinderen worden opgevan-
gen. Op dit moment worden er 33 

kinderen verzorgd. Alles wat The Her-
man Singers aan donaties en collec-
tegelden ontvangen, gaat in zijn ge-
heel naar het kindertehuis. Het zal 
de moeite waard zijn om deze zang-
dienst mee te maken en weer veel be-
kende liederen te zingen. De heer Ep-
po Kramer gaat in deze dienst voor. 
Organist is Frans van de Sande. De 
eerstvolgende zangdienst is dan weer 
op 6 oktober. Dan zorgt het Haarlem-
mermeers mannenkoor voor het mu-
zikale intermezzo.

Meer wandelen met Zonnebloem
Rijsenhout - Zaterdag 18 mei ging 
Zonnebloem Rijsenhout met een 
groep gasten en vrijwilligers mee-
wandelen voor het goede doel in 
Hoofddorp: De Meerwandeling. Het 
leek er op dat het droog zou blijven, 
dus werden de wandelschoenen 
aangetrokken en is een fijne wan-

deling door Hoofddorp gemaakt. 
Het was voor velen een herkenning 
van oude locaties van Haarlemmer-
meer, maar ook enkele nieuwe wij-
ken zijn bezocht. In totaal is vijf kilo-
meter gelopen. Het was een gezelli-
ge dag. Voor meer informatie: www.
zonnebloem.nl.

Vermist.
- Rijsenhout, Leimuiderdijk: Poes, 4 jaar, schuw. Wit met cyperse vlek-

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

jes en wit streepje over zijn lip.
- Oude Meer, Aalsmeerderdijk: Zwarte kater. Heeft een paar witte 

haartjes bij de staart en een klein beetje wit op de buik. Is 1 jaar oud, 
lief, aanhankelijk en heet Grijs.

Gevonden:
- Rietgorsstraat: Sierkip. Donkerbruin met lichtbruine veertjes. 
- Calvesloo: Rode kat.
- Aalsmeerderweg: Rode kat.
- Omgeving Stationsweg: Zwart met bruine poes. Heeft riempje om 

met steentjes.

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

buiten kunnen.

Jongerendienst 
‘Het roer om’

Aalsmeer - Op zondag 2 juni orga-
niseren drie jonge meiden in de RK 
Karmel Kerk aan de Stommeerweg 
een dienst voor iedereen die jong is 
van hart en geest, met als thema: 
Het roer om, een nieuwe weg in-
slaan! Gastkoor Progression uit 
Mijdrecht zorgt voor passende, he-
dendaagse muziek van bijvoorbeeld 
Nick en Simon. De dienst begint om 
10.30 uur. Zondag hopen Astrid, 
Wendy en Rianne samen met alle 
bezoekers aan deze jongerendienst 
door middel van begrijpelijke woor-
den en swingende liederen stil te 
staan bij het thema, zodat iedereen 
vol goede moed daarna weer zijn of 
haar eigen weg vervolgt.

Gespreksgroep kinderen 
van mensen met dementie
Aalsmeer - Op dinsdag 11 juni zal 
er weer een bijeenkomst zijn waarbij 
kinderen van een ouder met demen-
tie met elkaar van gedachten kun-
nen wisselen over onderwerpen die 
hen bezighouden. De gespreksgroep 
wordt georganiseerd door het man-
telzorg steunpunt Hanneke ten Brink 
in samenwerking met de ontmoe-
tingsgroep Ellen Millenaar. De bij-
eenkomst vindt plaats in gebouw Ire-
ne aan de Kanaalstraat. Binnenkomst 
vanaf 19.15 uur, afsluiting rond 21.00 
uur. Het thema is deze keer nuttig 
zijn. Huub Buijssen schreef een boek 
‘de magische wereld van Alzheimer’ 

waarin hij aangeeft hoe belangrijk het 
is dat een mens, ondanks dementie, 
zich nuttig blijft voelen. Aan hoe je 
daar als kind aan bij kan dragen maar 
vooral ook hoe je jezelf als kind nuttig 
kan blijven maken en plezier kan blij-
ven hebben in de contacten met je ou-
ders, wordt tijdens deze bijeenkomst 
aandacht aanbesteed. De bijeenkom-
sten voor kinderen worden gesteund 
door de gemeente Aalsmeer en zijn 
voor iedereen die te maken heeft met 
een ouder met dementie toegankelijk. 
Graag wel van te voren aanmelden via 
06-22468574 of via email emillenaar@ 
zorgcentrumaelsmeer.nl.

Literaire avond in Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 5 juni 
van 9.30 tot 11.30 uur is er de ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een kopje kof-
fie of thee in de Oost-Inn in De Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 
66. ’s Avonds wordt van 19.30 tot 
21.30 uur een literaire avond ge-
houden. Het boek ‘De onwaar-
schijnlijke reis van Harold Fry’ van 
Rachel Joyce wordt besproken. 
“Ik loop even naar de brievenbus”, 
zegt de 65 jarige Harold tegen zijn 

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 5 ju-
ni houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw De Spil aan de Spilstraat, zij-
straat Bilderdammerweg. De aan-
vang is 10.00 uur, iedereen is wel-
kom en de toegang is gratis. Koffie 
en thee staan klaar en er zijn moge-
lijkheden om een kaartje te schrijven 
voor zieke mensen of om een ge-
sprek van mens tot mens te hebben. 
Kom ook en neem eens iemand mee!

ANBO/PCOB 
op de fiets

Aalsmeer - Op dinsdagmiddag 4 
juni wordt er weer gefietst door de 
ANBO en de PCOB. De plannen 
zijn om de nieuwe fietsbrug over de 
A4 in het programma op te nemen. 
Houdt u van fietsen? De groep start 
om 13.30 uur bij het Parochiehuis in 
de Gerberastraat.

Cyperse kat 
is baas kwijt

Rijsenhout - Waar is het baasje van 
de Cyperse kat op bijgaande foto? 
Het dier heeft vlekjes bij de ogen. 
De kat loopt rond in de buurt van de 
Lijzijde in Rijsenhout. Wie het dier 
herkent, wordt verzocht contact op 
te nemen met de Dierenbescher-
ming afdeling Noord-Holland Zuid 
via tel. 0297-343618.

vrouw. Dit is het begin van zijn wan-
deling van Zuid naar Noord Enge-
land, waar zijn oud-collega Queen-
ie ernstig ziek in een hospice ligt. 
Hij laat haar weten: “Ik ben onder-
weg. Je hoeft alleen maar te wach-
ten. Want ik ga je namelijk redden. 
Ik zal blijven wandelen en jij moet 
blijven leven.” Zijn vrouw Maureen 
probeert thuis te begrijpen waarom 
Harold vertrok en besluit uiteindelijk 
hem zelf te gaan zoeken. Ondanks 
de afstand tussen beiden komen ze 
steeds dichter tot elkaar en herinne-
ren ze zich het drama waardoor hun 
liefde levenloos werd. Een boeien-
de psychologische roman. Iedereen 
hartelijk welkom. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-345413 of kijk 
op oosterkerk-aalsmeer.nl.

Met de Zonnebloem tussen 
de orchideeënplanten
Kudelstaart - In dezelfde maand 
dat de gasten en vrijwilligers van De 
Zonnebloem, afdeling Kudelstaart, 
naar de bloembollen van de Keuken-
hof waren gegaan, werd er nog een 
reis ondernomen naar een bloemrijke 
omgeving. Ditmaal bleven de natuur-
liefhebbers dichter bij huis. De orchi-
deeënkwekerij van L.v.d.Weijden aan 
de Mijnsherenweg stelde op zater-
dagochtend 25 mei haar deuren open 
voor De Zonnebloem. Liefst 45 perso-
nen maakten van de gastvrijheid ge-
bruik om de kwekerij te bezoeken. In 
de bedrijfskantine werd eerst geno-
ten van koffie en koek. Daarna werd 
informatie gegeven door Lennard v.d. 
Weijden over het productieproces. Na 
de introductie volgde een rondleiding. 
In twee afzonderlijke groepen trokken 
de belangstellenden de orchideeën-
kwekerij in, onder leiding van Len-
nard v.d. Weijden en Kees Vis.Vijf jaar 
geleden is er een grote investering 

gedaan in het bedrijf om het geavan-
ceerde automatische productiepro-
ces mogelijk te maken. Om de kosten 
in de hand te houden is daarbij ge-
kozen voor een innovatieve energie-
voorziening. Door tijdelijke opslag van 
water, honderdvijftig meter onder de 
grond, kan men de energie in de kas-
sen zowel in de zomer als in de win-
ter regelen. Voor de laatste fase in de 
teelt van de kostbare bloemen wordt 
gebruik gemaakt van de laatste stand 
van de wetenschap en techniek. Het 
gehele productieproces kan daarmee 
uiterst precies worden gevolgd en ge-
regeld. De leerzame ochtend werd af-
gesloten in de bedrijfskantine, met 
frisdrank. Sommige gasten, waaron-
der oud-kwekers, hadden nog vragen 
die door de leidinggevenden uitvoe-
rig werden beantwoord. Nieuwe gas-
ten bij de plaatselijke afdeling van De 
Zonnebloem zijn altijd van harte wel-
kom!

Laat jonge vogels met rust!
Aalsmeer - De Dierenbescherming 
krijgt momenteel veel meldingen 
binnen over gevonden jonge vogels. 
Omdat jonge vogels snel groeien, 
wordt het nest al snel te klein, waar-
door de jongen eruit vliegen of vallen. 
Vaak kunnen ze dan nog niet (goed) 
vliegen. Zij verstoppen zich dan bij-
voorbeeld onder een heg, aangezien 
terugkeren naar het nest onmogelijk 
is. Ook zitten ze soms wat zielig te 
piepen op de grond of op een tak. Ze 
krijgen dan van hun ouders, die vaak 
in de buurt zijn, nog te eten. Na een 
dag of twee, drie leren ze steeds be-
ter fladderen. Mocht u een jonge vo-
gel vinden die uit het nest is geval-
len, dan verzoekt de Dierenbescher-
ming u om hem of haar met rust te 
laten. Waarschijnlijk komen zijn of 
haar ouders met voedsel te voor-
schijn, zodra u uit het zicht verdwe-
nen bent. De dierenbeschermings-
organisatie wijst erop dat een jon-
ge vogel de beste overlevingskan-
sen heeft wanneer het dier grootge-

bracht wordt door zijn eigen ouders. 
U kunt helpen door de katten uit de 
buurt te houden. Alleen als u er heel 
zeker van bent dat de ouders niet 
meer terugkomen, mag u een jonge 
vogel helpen. Dit kan u doen door de 
dierenambulance te bellen of door 
het beestje zelf naar een vogelop-
vang te brengen. Tot die tijd kunt u 
het jonge vogeltje het beste voeren 
met kattenvoer uit blik of met ge-
prakte, hardgekookte eieren. Bedenk 
wel dat de vogel de hele dag door 
gevoerd moeten worden! 

Het grootbrengen van een jonge vo-
gel kunt u het beste overlaten aan 
ervaren mensen. Ten slotte wijst de 
Dierenbescherming erop dat de am-
bulancediensten veel geld kosten. U 
wordt dan ook verzocht om, als u de 
dierenambulance belt, een vrijwillige 
bijdrage te leveren om de instand-
houding van de ambulancediensten 
mogelijk te maken.



Muziek/film
Vrijdag 31 mei:
* Partynight met dj in café de Praam, 
Zijdstraat v/a 22u.
Zaterdag 1 juni:
* Gastdj vanaf 16u in café de Praam, 
Zijdstraat. Vanaf 22u. Flügel party.
* Njoy voor jongeren 14 tot 18jr. in 
N201, Zwarteweg v/a 21.30u.
* Filmavond in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Start 21u. Open 20.30u.
Zondag 2 juni:
* Zydeco en cajun muziek van La 
Blusa in The Schack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer v/a 16u.
Zaterdag 8 juni:
* Viering 100 jaar Aalsmeers Harmo-
nie met concert mmv Karin Bloemen 
in Crown Theater v/a 20u.
* Lustrumconcerten 30 jaar Caritas 
in Open Hofkerk, Ophelialaan om 
16u. en om 20u.

Exposities
30 mei t/m 2 juni:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Plus 1e zondag 
van de maand. Werk van Christophe 
Boutin en Cy Twombly. T/m 15 juni
1 en 2 juni:
* Huiskamermuseum Janna van Zon 
met Mokum-collectie open, Cleeff-
kade 12. Zaterdag en zondag van 12 
tot 17u.
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerbrug. Zaterdag en zondag 
11 tot 16u. 
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Historische Tuin open. Zaterdag 
en zondag 13.30 tot 16.30u. Ingang 
Praamplein. 
Tot en met 23 juni:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raad-
huis 1937-1962’ in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. Op kinder-
kunstzolder tekeningen leerlingen 
bassischolen.

Diversen.
Donderdag 30 juni:
* Lezing schaker Hans Böhm bij 
Schaakclub in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 31 mei:
* Klaverjassen en jokeren BV Horn-
meer in buurthuis Roerdomplaan 
v/a 20u.
Zaterdag 1juni:
* Open dag op bouwterrein Centrum 

met terras en ritjes naar de top in 
bouwkraan, 10-15u.
* Open huis cactuskwekerij Ubink, 
Mijnsherenweg 20 van 9 tot 16u.
1 en 2 juni:
* Zaterdag Kudelstaarts kampioen-
schap beachvolleybaltoernooi v/a 
13.30u. Finale om 19u. Zondag v/a 
14u. familiedag met eieren gooien 
en ringsteken. Achter dorpshuis.
Zondag 2 juni:
* Open dag waterskivereniging 
op surfeiland Vrouwentroost, Ku-
delstaartseweg van 11 tot 15u.
2 t/m 9 juni:
* Feestweek Rijsenhout met muziek, 
sport, etc. in en rond feesttent aan 
Konnetlaantje.
3 t/m 6 juni:
* Avondvierdaagse Aalsmeer. Start 
vanaf 18u. bij AVA, Sportlaan.
Dinsdag 4 juni:
* Open huis Open Hofkerk, ingang 
Sportlaan 86 v/a 10.
* Fietsmiddag ANBO en PCOB. Start 
bij Parochiehuis, Gerberastraat van-
af 13.30u.
* Dartavond in Het Middelpunt, Wil-
helminastraat v/a 20u.
Woensdag 5 juni:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
Literaire avond 19.30-21.30u.
* Koffie in de Spil, Spilstraat Ku-
delstaart vanaf 10u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
Donderdag 6 juni:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Fietsmiddag OVAK. Vetrek 13.30u. 
bij zwembad aan de Dreef.
* Lezing schrijver Jan Brokken in De 
Oude Veiling, Marktstraat van 20.15 
tot 22u.
* Tafelvoetbaltoernooi in de Praam, 
Zijdstraat vanaf 20u.
Zaterdag 8 juni:
* Partyworkshops voor kids, groe-
pen 3 t/m 6 basisscholen in Middel-
punt, Wilhelminastraat, 13-15u.
Zondag 9 juni:
* Aalsmeer Roest Niet met klassieke 
auto’s en motoren. Start 9u. bij The 
Beach, Oosteinderweg 247a. Terug 
rond 14u. met muziek.

Vergaderingen
Dinsdag 4 juni:
* Installatie nieuwe burgemeester, 
mw. Jobke Vonk-Vedder in raadzaal, 
gemeentehuis v/a 19u. Vanaf 20.30u 
kennismakingsreceptie.
Donderdag 6 juni:
* Beraad en Raad in raadzaal, ge-
meentehuis. Aanvang: 20u.
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Uitgebreid assortiment 
bladmuziek voor 

diverse instrumenten
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SUPERKOOPJE:
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TIP:

diverse instrumenten
AANBIEDING:

Keyboard ‘Medeli’
M10

€ 145,-

Microfoonstatief
‘4 Music’

               € 27,95

Stemapparaten
voor slechts  € 10,-

(normaal 21,95)

De organisatoren van Plaspop: De Dippers. Hans van der Meer met plaspop, 
Henk van Leeuwen en Peter Prochazka. Zittend Cor Trommel. Op de foto ont-
breekt Henk-Willem Spaargaren. “Weer in het buitenland”, aldus de uitleg.

Eenmalig gelijk met bandjesavond
Plaspop (3) met shanty’s, 
theater en fanfaremuziek
Aalsmeer - De derde editie van 
Plaspop vindt dit jaar op een andere 
datum dan anders plaats. Niet op de 
eerste zaterdag van juli, maar op de 
laatste zaterdag van juni wordt dit 
muzikale evenement op het water 
gehouden. Voor deze ‘switch’ is ge-
kozen vanwege het Regenboog zeil-
evenement. De Dippers organiseren 
Plaspop en beleven vooral zelf veel 
plezier aan hun nieuwe ‘reuring’. Ze 
balen, om het kort en bondig te zeg-
gen, nu blijkt dat Plaspop samen-
valt met de jaarlijkse bandjesavond 
in het centrum, want het is nooit de 
bedoeling van de heren geweest om 
te gaan concurreren met een com-
mercieel evenement. “We willen nie-
mand brood uit de mond nemen. Wij 
zijn juist a commercieel. De deelne-
mers krijgen van ons als beloning 
een half kratje bier en een lever-
worst. En ze moeten alles zelf rege-
len.” Er ontstaat een discussie. Mu-
ziekkorps Flora is namelijk een van 
de deelnemers en het betreft hier 
een grote groep mensen. “Ik heb ze 
een kratje beloofd”, zegt Hans van 
de Meer. Het antwoord van Peter 
Prochazka direct: “Dan zonder le-
verworst.” De koe wordt weer bij de 
horens gevat: De twee evenemen-
ten op 1 avond. De dubbele activi-
teit wijden de Dippers aan de ge-
meente. “Er is ons gezegd dat band-
jesavond niet zou plaatsvinden, dus 
hebben wij ‘ja’ gezegd om de Re-
genboog zeilwedstrijden muzikaal 
op te luisteren.” De Lions Ophelia 
hebben weer ingehaakt op Plaspop 
en organiseren overdag het lekkere 
evenement ‘Varend dineren’ waar-
van de opbrengst voor een goed 
doel is. Het was te laat om terug te 
draaien. “De trein was, zeg maar, 
behoorlijk op de rails.” 

Vijf podiums
Maar, zo beloven de Dippers: “Het 
is eenmalig. Volgend jaar kiezen we 
weer voor onze vertrouwde datum, 
de eerste zaterdag van juli.” Ove-
rigens hebben de heren door de 
bandjesavond een afzegging moe-
ten incasseren. “Tja, kan gebeu-
ren, begrijpelijk en accepteren we.” 
Bandjesavond gaat overigens weer 
plaatsvinden in oude, vertrouw-
de versie. Geen verzamel poppunt 
op het Praamplein, maar in de stra-

ten in het centrum bij de verschil-
lende horecagelegenheden optre-
dens van bands. Volgens de Dip-
pers is Plaspop eigenlijk ook niet te 
vergelijken met bandjesavond. Uit-
gangspunt van Plaspop is een soort 
Oeral festival op het water, met dus 
vooral acts en zeker geen hardrock 
bands. Versterking (in de vorm van 
een geluidsinstallatie mag, maar mi-
nimaal). Qua programmering is het 
zeker gelukt om Aalsmeers eigen 
Oeral te presenteren. Er worden vijf 
podiums gebouwd, waar iedere act 
drie keer een half uur een optreden 
laat zien en horen. Bij het Torregat 
gaat muziekvereniging Flora trakte-
ren op fanfaremuziek, bij schuilha-
ven De Grote Brug brengt een ’sa-
menraapsel’ van Aalsmeerse muzi-
kanten covers uit de jaren zestig tot 
negentig, bij schuilhaven De Kod-
de gaat koor De Brulboeien bezoe-
kers laten genieten van shanty’s en 
zeemansliederen, bij het poeltje van 
Meijer is het jazz wat de klok slaat 
met Waterloo Sunset en bij het poel-
tje van Van Manen, nabij het Startei-
land, presenteert Joran van Liempt 
met vrienden het muzikale theater-
stuk ‘Camping Aalsmeer’. Bezoe-
kers wordt een half uur gegeven 
om van act naar act te varen. Aan-
vang is 21.00 uur. Maak vooraf een 
keuze: Er zijn vijf acts, slechts drie 
kijk- en luistermomenten. De slotact 
is bij het Koddespoeltje en hiervoor 
hebben de Dippers niemand minder 
dan Aalvis Presley and guest weten 
te contracteren. De regels van Plas-
pop zijn overigens eenvoudig: Hou 
rekening met elkaar, zorg voor eigen 
drankjes en hapjes en neem een 
emmer mee. “Handig om op te plas-
sen, waardoor tegelijkertijd eigen 
blusmiddel aan boord is“, verduide-
lijkt Henk van Leeuwen. Voor de da-
mes hebben de Dippers nog een tip: 
“Een luier kan plusminus twee liter 
water hebben.” Andere opties zijn 
de plaspunten bij de nabij gelegen 
horecagelegenheden. Vaste regels 
van Plaspop tot slot: Vernielingen 
zijn uit den boze en er geldt tijdens 
het evenement eenrichtingsverkeer 
in de Westeinderdijksloot. Bij heel 
slecht weer, check: plaspop.nl of het 
evenement doorgaat of niet.

Door Jacqueline Kristelijn

Start zondag met motorrit en muziek

Feestweek Rijsenhout met 
pubquiz en talentenjacht!
Rijsenhout - Aanstaande zondag 
2 juni start de feestweek Rijsen-
hout met een dienst in de tent aan 
het Konnetlaantje. Daarna vindt al-
weer de 17e motortoerrit plaats. De 
start is om 11.00 uur en de eerste 
motoren wordt rond 17.00 uur terug 
verwacht. Ze worden verwelkomt 
met muziek. De Rietveldband uit 
Aalsmeer gaat zich laten zien en ho-
ren in de tent. Als de motoren weg 
zijn, begint om 13.00 uur een ladies-
middag in de tent met modeshows, 
optredens dansgroep en live-enter-
tainment. Op maandag 3 juni wordt 
voor het eerst een pubquiz in de 
tent gegeven in samenwerking met 
de Anna’s Hoeve. Opgeven hiervoor 
kan nog. Tegelijkertijd is er van-
af 20.00 uur in dorpshuis De Ree-
de het jaarlijkse klaverjastoernooi. 
Dinsdagmiddag 4 juni wordt weer 
een seniorenmiddag georganiseerd 
met een spetterende bingo en een 
optreden van Dennis Wijnhout. En ‘s 
avonds is de tweede editite van de 
talentenjacht Rijsenhout got’s talent 
in de feesttent en wordt in De Ree-
de vanaf 19.30 uur een bridge-drive 
georganiseerd. Woensdagmiddag 
is de Rabobank kindermiddag, die 
start om 13.00 uur met het oplaten 
van ballonnen. 

Hollandse avond en braderie
En ‘s avonds de Hollandse avond 
met dit jaar Sasja Brouwers, Dennis 
Wijnhout, Barry van Vliet, Nielson en 
Jan Leliveld. De tent is open van-
af 20.30 uur, het programma start 
om 21.00 uur. Donderdagmiddag 6 
wordt vanaf 14.00 uur een braderie 
gehouden in het dorp en staat de 
wielerronde op het programma. Om 
16.30 uur wordt het startsein gege-

ven voor de eerste groep, junioren, 
vrouwen en nieuwelingen. De eli-
tie mannen en amateurs gaan van-
af 19.15 uur de strijd aan. Het wie-
lerspektakel start met vanaf 15.15 
uur een dikke banden race voor 
de jeugd. De dag wordt afgesloten 
met de daverende donderdagavond 
met dj Gerard Ekdom van 3 FM Se-
rious Request en een optreden van 
Gerard Joling. Tent open om 20.30 
uur, start programma om 21.00 uur. 
Vrijdagavond 7 juni is er de indoor 
editie van We are The Future 2013 
met diverse dj’s (onder andere Fa-
jah Lourens, D-Rashid, Clenn Kas-
lander, Roel Blankers). 

Laatste rondje en zeskamp
Zaterdag 8 juni is de vijfde edi-
te van het laatste rondje met klas-
sieke voertuigen. Een sliert van zo’n 
60 auto’s vertrekt vanaf 10.15 uur 
bij de feesttent. Rond half vijf zijn 
allen weer terug en volgt de prijs-
uitreiking. Verder wordt van 13.00 
tot 16.00 uur de junior editie van 
het laatste rondje gehouden waar 
de jeugd een eigen (race)kar mo-
gen bouwen, is er levend voetbal 
en staan rondom de tent bijzonde-
re auto’s en occasions. In de avond 
wordt het swingen tijdens de live-
avond van de jubilerende band de 
Hucksters. De feestweek wordt zon-
dag 9 juni afgesloten met een fa-
natieke en sportieve familiedag en 
zeskamp, met allerlei entertainment 
voor jong en oud. Voor inschrijven 
voor deelname aan activiteiten en 
meer informatie: www.feestweekrij-
senhout.nl. De organisatie kan ove-
rigens op diverse dagen nog wel en-
kel vrijwilligers gebruiken! Aanmel-
den kan eveneens via de website.

Leve Boerenliefde en Fast & Furious
‘Epic’ nu in Crown Cinema!
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 29 
mei, is in Crown Cinema aan de Van 
Cleeffkade de familiefilm ‘Epic’ in 
première gegaan. Voor de film, die 
Nederlands gesproken is en 104 mi-
nuten duurt, dient een 3D bril op-
gezet te worden. ‘Epic’ gaat over de 
aanhoudende strijd tussen goed en 
kwaad in het bos. Het Bladervolk wil 
hun verborgen wereld beschermen 
tegen de vernietigende Boggans. 
Als de tiener MK op magische wij-
ze naar deze samenleving wordt ge-
transporteerd zal ze moeten samen-
werken met een bont gezelschap 
om hun en de ‘gewone’ wereld te 

redden. Vrijdag 31 mei draait ‘Epic’ 
vanaf 16.00 uur in Crown Cinema en 
zaterdag 1 en zondag 2 juni wordt 
deze film om 13.45 uur vertoond. 
Van donderdag 30 mei tot en met 
zondag 2 juni draait in Crown Cine-
ma alle dagen ‘Leve Boerenliefde’ 
om 18.45 uur en ‘Fast & Furious 6’ 
om 21.00 uur. Extra op zaterdag en 
zondag: Om 11.45 uur ‘De Croods’ 
en om 16.00 uur ‘Fast & Furious 6’. 
Kaarten reserveren kan via info@
crowncinema.nl, bel 0297-753700 
of koop tickets bij de popcornbar in 
Crown. Meer over het filmaanbod: 
www.crowncinema.nl. 

Aalsmeers Harmonie 100 jaar. Foto: View on you fotografie

‘Vier het met muziek en bloemen’
Jubileumconcert Aalsmeers 
Harmonie in Crown Theater
Aalsmeer - Muziekvereniging 
Aalsmeers Harmonie bestaat in ju-
ni 100 jaar. Dat wordt gevierd met 
een feestelijk concert in het Crown 
Theater op zaterdag 8 juni. Het the-
ma van het concert is: ‘Vier het met 
muziek en Bloemen’. Het is voor 
een vereniging heel bijzonder om 
de mijlpaal van 100 jaar te halen. 
Aalsmeers Harmonie is er dan ook 
trots op dat ze dit heeft gehaald. 
Natuurlijk mag dit niet ongemerkt 
voorbijgaan: De Harmonie is al van-
af september bezig met de voorbe-
reidingen van het jubileumjaar. Na 
een knallende start met het cham-
pagneconcert in januari is het nu 
tijd voor het grote jubileumconcert. 
Bij een bijzonder concert hoort een 
bijzondere locatie en een bijzonde-
re artiest. Vandaar dat het concert 
wordt gegeven in het Crown The-
ater aan de Van Cleeffkade en Ka-
rin Bloemen haar medewerking ver-
leent. Het concert belooft een muzi-
kale en feestelijke show te worden. 
Op het programma staan veel ver-
schillende muziekstukken: Van be-
kende marsen tot filmmuziek. Daar-
naast zijn er vijf nummers waarbij 
Karin Bloemen meezingt en zijn er 
diverse stukken waarbij dansers de 
show compleet maken. Kortom, een 

veelzijdig programma dat voor ie-
dereen wat biedt. 
Aalsmeers Harmonie is op 4 juni 
1913 opgericht door 30 enthousias-
te muzikanten uit Aalsmeer. Tegen-
woordig bestaat het orkest uit 50 
muzikanten die uit Aalsmeer en om-
streken komen. De leden zijn heel 
betrokken bij de vereniging en hel-
pen allemaal een handje mee in een 
commissie of het bestuur. De Har-
monie repeteert op dinsdagavond in 
Het Baken in de Sportlaan. Het or-
kest geeft diverse concert door het 
hele jaar heen: donateursconcert, 
nieuwjaarsconcert en buitencon-
certen zoals bij de onlangs gehou-
den geraniummarkt.
Kaarten voor het jubileumconcert 
kosten 25 euro per stuk en zijn ver-
krijgbaar bij Het Boekhuis in de Zijd-
straat, de leden van de Harmonie en 
via www.aalsmeersharmonie.nl, on-
der het kopje jubileum. Als er nog 
kaarten beschikbaar zijn op 8 juni, 
kunt u ze ook aan de deur kopen. 
Voorkom echter teleurstellingen en 
schaf de kaarten van te voren aan. 
Het concert begint om 20.00 uur, de 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Meer 
informatie over de harmonie en haar 
activiteiten is te vinden op genoem-
de website.

Flügelparty in de Praam
Aalsmeer - Café de Praam kijkt te-
rug op een topweekend! Afgelopen 
vrijdagavond kwamen veel praam-
gangers na de toppersavond in de 
Arena naar het café om te genieten 
van DJ Henkie en zijn partymuziek. 
Zaterdagmiddag was Marco Jong-
kind gast DJ tijdens de estafette-
middag! Ondanks de wat mindere 
opkomst vanwege alle festiviteiten 
binnen- en buiten Aalsmeer heeft 
hij er een leuke middag van weten 
te maken! Het dak is er ‘s avonds af-
gegaan met de Toppers Afterparty! 

Vanaf 1.30 uur heeft zanger Glenn 
Palm de bezoekers vermaakt met 
zijn zangtalent. Deze week, vrijdag 
31 mei, begint het weekend in de 
Praam met DJ Daniel. De Praam’s 
Partynight! belooft weer spetterend 
te worden. Aanvang is 22.00 uur. 
Zaterdagavond 1 juni start vanaf 
22.00 uur weer een vertrouwde flü-
gelparty ’Let The Duck Out’ met DJ 
Marco. Bij zonnigweer dit weekend 
opent de Praam overdag haar terras 
aan de achterzijde van het café, aan 
het Praamplein!

Twee jubileumconcerten 
Caritas in Open Hofkerk
Aalsmeer - Interkerkelijk koor Ca-
ritas bestaat dit jaar 30 jaar! Aan het 
jubileum wordt vorm gegeven mid-
dels twee verrassende lustrumcon-
certen op zaterdag 8 juni onder lei-
ding van dirigent Arie Vooijs! Tijdens 
de concerten wordt terug geblikt op 
het 30 jarig bestaan. Ook werken 
veel oud-leden mee aan dit unieke 
concert. 
Na de pauze neemt Caritas de be-
zoekers mee in een verhaal waarin 
de ‘zoektocht, liefde en vergeving’ 

centraal staan. De concerten op 8 
juni worden gegeven in de Open 
Hof Kerk aan de Ophelialaan 247 
om 16.00 en om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Plaatsen reserveren 
is aan te raden en dit kan via lus-
trumconcert2013@gmail.com. Geef 
aan welke van de twee concerten 
bijgewoond wil worden en met hoe-
veel personen. Vervolgens ontvangt 
men via de mail verdere informatie. 
Meer weten over het koor? Kijk dan 
op www.caritasaalsmeer.nl

‘La Blusa’ in The Shack
Oude Meer - Gitaar, trekzak, 
smoelschuiver, sax, bas en drums: 
Wie houdt er nu niet van de zonni-
ge en vrolijke Zydeco en Cajun mu-
ziek oftewel Swamp Music uit Loui-
siana? The Shack wel en gelukkig 
zijn er buiten de VS nog bands die 
deze muziek levend houden. Eén er-
van is La Blusa, terug van wegge-
weest op het Shack podium op zon-
dag 2 juni. Het repertoire van de 
band bestaat uit alles van funky zy-
deco tot stevige cajun rock. Met een 
knipoog richting Mexico kan de mu-
ziek verder ook als ‘Americana’ wor-
den omschreven. Dankzij hun origi-
nele stijl binnen de cajun en zyde-
co scene werd La Blusa al snel een 
gewilde band op veel blues en jazz 
festivals. De band is ook verschei-
dene keren live op de Nederlandse 
radio en televisie geweest en heeft 
tot nu toe 5 cd’s uitgebracht. Op het 

meest recente en inmiddels vijfde 
album ‘Dance The Night Away’ staat 
een veelvoud van stijlen, waarbij de 
cajun toch wel de hoofdmoot vormt. 
De band bestaat al ruim twintig jaar 
en is opgebouwd rond de oorspron-
kelijke leden Henk Robers en Ro-
nald van Drunen. Verder bestaat 
La Blusa uit Ron DS Chen, Jan Par-
don en Tommy M. Moerenhout. The 
Shack haalt de zomer in huis met 
La Blusa op het podium. Degene 
die deze band eerder in The Shack 
hebben gezien, weten dat de band 
bekend staat om hun enthousiaste 
en aanstekelijke manier van spelen. 
The Shack is geopend op vrijdag, 
zaterdag en zondagmiddag vanaf 
15.00 uur en aanvang van La Blu-
sa is zondagmiddag 2 juni om 16.00 
uur. De entree bedraagt 5 euro. Al-
le informatie: www.the-shack.info. 
Adres: Schipholdijk 253b. 

Zaterdag film in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond 1 juni draait in cultureel ca-
fé Bacchus wederom een film. Wel-
ke film gedraaid wordt, kan beke-
ken worden op de website. De film 
start om 21.30 uur, zaal open van-
af 21.00 uur. De toegang is 3,50 eu-
ro per persoon.
 
Verbijsterende schoonheid
Afgelopen zaterdagavond stond 
het kwartet rond trompettiste Ellis-
ter van der Molen in café Bacchus. 
Zij speelde met slagwerker Thorsten 
Grau en bassist Jos Machtel werk 
van pianist en componist Jere-
my Manasia, die het kwartet com-
pleteert. De bezoekers werden ver-

rast met elegante thema’s die deden 
denken aan het geluid van Miles 
Davis Quintet uit de jaren vijftig. Je-
remy Manasie verving in zijn eentje 
Canonball Adderly en Coltrane ach-
ter de piano. Zijn spel is verwant aan 
dat van Monk: weloverwogen disso-
nant en zorgvuldig naast het domi-
nante tempo en daardoor van een 
soms verbijsterende schoonheid. Dit 
maakt het werk van Mamasia niet 
alleen elegant, maar ook spannend, 
omdat de de muziek niet voorspel-
baar is. Ellister en haar band spelen 
in de komende tijd in verschillende 
zalen in Nederland en België. Het 
tourschema staat op ellister.com. 
Wie de kans heeft …
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AGENDA 

Agenda van de bijeenkomst van het Beraad en de Raad van 
Aalsmeer op donderdag 13 juni 2013 in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Aalsmeer. Deze bijeenkomst begint 
om 20.00 uur met het Beraad en wordt na een onderbreking 
gevolgd door de Raadsvergadering.

  BERAAD – Raadzaal 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 B-1. Heropening van het besluitvormend 
  Beraad door de voorzitter de heer 
  D. van Willegen
  - Vaststelling van de agenda 
20.05 B-2. Jaarstukken 2012 
  Behandeling in eerste termijn 
20.35   Rondvraag en sluiting 

  PAUZE / ONDERBREKING 

  RAAD - Raadzaal

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.45  R-1. Opening door de voorzitter 
  mw. J. Vonk-Vedder 
  - Vaststelling van de agenda
  - Ingekomen stukken Aalsmeerse burgers 
    en instellingen
R-2.  Vaststellen Nota van Uitgangspunten 
  project C.36 Rooie Dorp - Machineweg en 
  verlenen krediet voor fase 2 van het 
  project 
R-3.  Stedenbouwkundig kader 2 
  ontwikkelpercelen Vrouwentroost
R-4.   Vaststelling bestemmingsplan 
  ‘Kudelstaart op onderdelen’

  SLUITING 

WElsTANDsNOTA AAlsmEER 2013

Voor de gemeente Aalsmeer is een nieuwe Welstandsnota op-
gesteld. Met deze Welstandsnota beschikt de gemeente over 
een actueel objectief toetsingskader voor het beoordelen 
van bouwplannen op welstandsaspecten. Bovendien wijst 
deze Welstandsnota nadrukkelijk gebieden aan waar het wel-
standsregime aanmerkelijk wordt versoepeld. Tevens worden 
bepaalde bouwactiviteiten en gebieden vergunningsvrij. Ook 
de beschermde dorpsgezichten zijn in deze welstandsnota 
opgenomen waardoor gebieden met cultuurhistorische waar-
den extra aandacht krijgen. Doel van de nieuwe welstands-
nota is verder vermindering van de regeldruk en versnelling 
van de procedures. 

De conceptnota ligt vanaf vrijdag 31 mei 2013 tot en met 
vrijdag 12 juli ter inzage in het gemeentehuis van Aalsmeer 
en in het raadhuis van Amstelveen. U kunt de plannen ook 
inzien op www.aalsmeer.nl. Tot en met 12 juli kan iedereen 
een zienswijze indienen. Dat kan door een brief te schrijven 
aan de gemeenteraad van Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer onder vermelding van ‘Zienswijze welstandsnota’. 
Een email sturen kan ook, stuur deze naar info@aalsmeer.nl 
o.v.v. welstandsnota. Voor meer informatie kan men contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergun-
ningen via tel. (0297) 387 575 .

WET AlGEmENE BEpAliNGEN OmGEviNGsREchT 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Cyclamenstraat 37, het plaatsen van een dakopbouw;
- Korfstraat nabij 110, het aanleggen van een speelterrein.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Hornweg 261, het verwijderen van asbest;
- Uiterweg 266, het slopen van kassen.

vERlEENDE OmGEviNGsvERGuNNiNGEN, REGuliERE 
pROcEDuRE

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Hornweg 127, het vergroten van de woning (verzonden 

30 mei 2013);
- Marktstraat 17, het kappen van 3 populieren (verzonden 

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

zonden 23 mei 2013);
- Robend, het kappen van bomen (verzonden 30 mei 2013).

WET Op DE RuimTElijkE ORDENiNG (WRO)

Onderstaand verzoek, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt met ingang van 31 mei 2013 gedurende zes 
weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en 
Vergunningen, balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden 
zijn op dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 14.00 uur. U 
kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen deze tij-
den met een medewerker van de afdeling vergunningen voor 
uw vragen over bouwen en vergunningen. Een ieder kan met 
betrekking tot dit verzoek, binnen zes weken, mondeling of 
schriftelijk een zienswijze indienen bij het betreffende be-
stuursorgaan.

voornemen tot het verlenen van vrijstelling
Het college van burgemeester en wethouder maakt bekend 
dat zij op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening voornemens is vrijstelling te verlenen van:

Lid 2
- het bestemmingsplan “Uitwerkingsplan in hoofdzaak 

1962” voor het oprichten van een bedrijfsgebouw, Noord-
polderweg 17 te Aalsmeer.

verdagen (verlenging) beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere procedure
Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verdaagd:
- Lisdoddestraat 22 t/m 68 (ontvangen 4 april 2013);
- Lisdoddestraat 70 en 72 (ontvangen 4 april 2013).

ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Molenvlietweg 30, tijdelijk gebruik grond t.b.v. een eve-

nement.

Geaccepteerde sloopmelding(en)
- Hoofdweg 192, het verwijderen van asbest;
- Hornweg 130, het slopen van een loods;
- Hornweg 261, het slopen van een schuur en het verwijde-

ren van asbest;
- Uiterweg 94, het verwijderen van asbest.
Geaccepteerde sloopmelding(en) liggen niet ter inzage en 
hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

WElsTANDscOmmissiE

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

EvENEmENTENvERGuNNiNGEN

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Buitenspeeldag op Baccarastraat op 12 juni van 14.00-

16.30 uur;
- Bloemencorso op 21 september 2013 van 09.30-15.00 

uur;
- Truckersrun op 21 september in aansluiting op het bloe-

mencorso.
Datum verzending vergunningen 24 mei 2013

TER iNZAGE Bij DE AFDEliNG DiENsTvERlENiNG

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

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

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

t/m 12-06 Maximastraat 28, ontvangen op 7 maart 2013; 
Nassaustraat tussen 22 en 24, ontvangen op 14 

vOOR mEER iNFORmATiE: WWW.AAlsmEER.Nl

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

OpENiNGsTijDEN BAliE BuRGERZAkEN
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

DiENsTvERlENiNG BAliE BOuWEN & 
vERGuNNiNGEN uiTGEBREiD 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & Vergunningen. 

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

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

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

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

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

AFspRAkEN BuRGEmEEsTER EN WEThOuDERs
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

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

sERvicEpuNT BEhEER EN uiTvOERiNG 
pROviNciE NOORD-hOllAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

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

maart 2013; Catharina-Amalialaan (berm), ont-
vangen op 18 maart 2013; Albrechtstraat 23, 
ontvangen op 20 maart 2013. Viering Korenmo-
len 150 jaar in de Zijdstraat op 21 en 22 ju-
ni 2013 van 12.00-23.00 uur; Tentoonstelling 
Aalsmeers bloemencorso op Van Cleeffkade 15 
op 22 september 2013 van 10.00-16.00 uur; 
Ontheffing geluidshinder, Dorpsstraat 111 op 7 
juni 2013 van 20.30-01.00 uur.

t/m 13-06 Baccarastraat 24, het plaatsen van een dakka-
pel; Fuutlaan 7, het plaatsen van een dakkapel; 
Geijlwijckerweg, het aanleggen van een visstei-
ger; Mijnsheerlyckheid, het leveren en plaat-
sen van een brug, vlonderpartij, trapconstructie 
en beschoeiing t.b.v. de inrichting van het pro-
ject Mijnsheerlyckheid te Kudelstaart; Ophelia-
laan 199, het plaatsen van een dakopbouw en 
een dakkapel aan de voorzijde; Ad Verschueren-
plein, het aanleggen van kabels en leidingen; 
Zonnedauwlaan 4, het realiseren van een door-
spoelgemaal.

t/m 13-06 Beatrixstraat 6, het plaatsen van een dakka-
pel; Ecuadorlaan 41, het aanleggen van ka-
bels en leidingen; Mijnsherenweg 43, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Rietwijkeroord-
weg 59kwek, Rietwijkeroordweg 64/66, en par-
keerterrein Max Ghazi food, gebruiken grond als 
parkeerterrein voor festivals; Wilgenlaan 5, het 
vergroten van de woning.

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

t/m 26-06 Begroting Omgevingsdienst Noordzeekanaalge-
bied.

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

t/m 27-06 Lisdoddestraat 22 t/m 68 (ontvangen 4 april 
2013); Lisdoddestraat 70 en 72 (ontvangen 4 
april 2013).

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

t/m 02-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning; 
Linksbuitenstraat 27, het vergroten van de wo-
ning; Oosteinderweg 119, het vergroten van de 
woning; Nassaustraat tussen 22 en 24, het in-
richten van een speelplek met basketbalpaal en 
voetbaldoel; Saturnusstraat 12, het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning; Zonnedauwlaan 59, plaatsen van 2 korf-
balpalen.

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

t/m 04-07 Buitenspeeldag op Baccarastraat op 12 juni van 
14.00-16.30 uur; Bloemencorso op 21 septem-
ber 2013 van 09.30-15.00 uur; Truckersrun op 
21 september in aansluiting op het bloemen-
corso.

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

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

t/m 11-07 Hornweg 127, het vergroten van de woning 
(verzonden 30 mei 2013); Marktstraat 17, het 
kappen van 3 populieren (verzonden 30 mei 
2013); Oosteinderweg 119, het vergroten van 
de woning (verzonden 23 mei 2013); Robend, 
het kappen van bomen (verzonden 30 mei 
2013).

t/m 12-07 Noordpolderweg 17, het oprichten van een be-
drijfsgebouw.

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.

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

Nog enkele plaatsen vrij in 
Rode Kruis vakantiehotels
Aalsmeer - Vakantie is voor iedereen 
belangrijk, maar zeker voor mensen die 
hulpbehoevend zijn en er niet zo maar 
even tussen uit kunnen. Voor de in-
woners van Aalsmeer met een licha-
melijke, geestelijke beperking of chro-
nisch zieken biedt het Rode Kruis dé 
oplossing. Op een viertal locaties wor-
den volledig verzorgde vakantieweken 
aangeboden. Dit zijn de drie vakantie-
hotels en natuurlijk het vakantieschip. 
Hotel IJsselvliedt is gevestigd in We-
zep (Gelderland) en ligt op het gelijk-
namige landgoed IJsselvliedt. Het bij-

na tweehonderd jaar oude herenhuis 
wordt omringd door boerderijen, tui-
nen, visvijvers en bossen. Aan de rand 
van de bossen op landgoed De Valken-
berg (Gelderland) ligt Hotel De Paarde-
stal. Tot 1995 was dit bijgebouw van ho-
tel De Valkenberg ook echt in gebruik 
als paardenstal. Inmiddels is het om-
getoverd tot een mooie accommodatie. 
Op de heuvelrand van de Oost-Veluwe-
zoom, vlak bij Arnhem, staat sinds 1834 
het schilderachtige landhuis De Val-
kenberg. De prachtige bosrijke omge-
ving en het weidse uitzicht over de IJs-

sel en Rheden, maken dit monumenta-
le pand tot een mooi vakantieoord. En 
vakantie kan gevierd worden op het 
luxe cruiseschip de J. Henry Dunant. 
Het vakantieschip vertrekt vanuit diver-
se opstaplocaties. Voor alle accommo-
daties geldt dat er 24 uur per dag zorg 
aanwezig is. Het overgrote deel van de 
zorg wordt gedaan door vrijwilligers. 
Uiteraard zijn er ook beroepskrachten 
aanwezig. De luxe van de hotels of het 
schip, de fantastische omgeving, de 
gastvrijheid, de geweldige maaltijden, 
de enthousiaste vrijwilligers en de ve-
le activiteiten maken allemaal samen 
dat de gasten van een super vakantie 
kunnen genieten! Informatie voor uzelf 
of voor uw familieleden is in Aalsmeer 
te verkrijgen bij Dini Maarse via: dinim-
aarsen@gmail.com of bel 0297-320598.

Opbrengst voor lokale acties
Handicap.nl zoekt nog 
een aantal collectanten 
Rijsenhout - Handicap.nl is op 
zoek naar mensen die willen hel-
pen met de collecte van 17 tot en 
met 22 juni in Rijsenhout. Wie een 
paar uurtjes meehelpt door bijvoor-
beeld in de eigen straat te collec-
teren, helpt een beter leven moge-
lijk te maken voor mensen met een 
handicap. Het geld dat Handicap.nl 
ophaalt gaat onder andere naar het 
Ango fonds. Vanuit dit fonds wordt 
individuele financiële hulpverlening 

betaald aan mensen die buiten de 
regelingen van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (WMO) en 
zorgverzekeraar vallen. Ook wordt 
sociaal, juridisch, financieel en be-
lasting advies gegeven aan men-
sen met een beperking. Helpt u ook 
mee? U kunt zelf aangeven hoeveel 
tijd u wilt besteden aan het collec-
teren; zelfs met een enkele straat 
is Handicap.nl al enorm geholpen. 
Kunt u niet collecteren? Dan zijn er 

andere manieren om de collecte te 
ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld 
mensen bellen of lijsten invullen. 
Alle hulp is van harte welkom! Ver-
enigingen die een directe link heb-
ben met gehandicapten en/of chro-
nisch zieken zijn van harte welkom 
om mee te helpen. 
Minimaal 25% van de lokale op-
brengst mag behouden worden 
voor eigen activiteiten. Dit kan bij-
voorbeeld zijn de aanschaf van 
aangepaste gymtoestellen, het laag 
houden van contributie of, bij een 
dagcentrum voor kinderen, een 
trampoline of fietsen. Wilt u helpen, 
bel dan naar telefoonnummer 033-
4654343 of mail naar info@ango.
nl. Meer informatie is te vinden op 
www.ango.nl/steun. 
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Carrien de Jong winnaar 
auto van Crown prijsvraag
Aalsmeer - Wie afgelopen seizoen 
naar een cabaret- of muziekvoor-
stelling in Crown Theater Aalsmeer 
is geweest, kon gratis deelnemen 
aan een prijsvraag waarmee de 
hoofdprijs een auto betrof. Ook be-
zoekers aan de bioscoop in het stu-
diocomplex aan de Van Cleeffkade 
mochten een kansje wagen. Heel 
veel vouchers zijn ingevuld en uit de 
grote berg inzendingen heeft nota-
ris Geert Labordus vier winnaars ge-
trokken. Vanwege ziekte van de ar-
tiest kon de grote feestavond rond 
de prijsuitreiking geen doorgang 
vinden, maar afgelopen donderdag 
23 mei vond alsnog een gezellig sa-
menzijn plaats. De vier winnaars 
waren uitgenodigd en werden in de 
watten gelegd in de ontvangstruim-
te met op de achtergrond de gewil-
de prijs, de Kia picanto. De auto is 
gewonnen door Carrien de Jong uit 
Wilnis. De 19 jarige toonde zich bij-
zonder blij met haar prijs. Ze heeft 
sinds vorig jaar augustus haar rijbe-
wijs, maar een auto had zij nog niet 
kunnen aanschaffen. 
Voor Carrien was de prijsuitreiking 
verder een welkom uitje in haar exa-
menperiode. Samen met haar ou-
ders was zij naar Aalsmeer geko-
men. Uiteraard was Carrien al een 
keer eerder in Crown Studio’s ge-
weest. Het voucher voor de prijs-
vraag had zij ingevuld na het bijwo-
nen van de familievoorstelling ‘Dik 
Trom’ waar haar nichtje een rol in-
speelt. De sleutels van de Kia pican-
to, mede mogelijk gemaakt door au-
tobedrijf Van Kouwen, kreeg de 19 
jarige uit handen van directeur Paul 
Brandjes van De Raad Vastgoed. 
Ook kreeg Carrien een mooi boe-
ket bloemen. De drie andere win-
naars wonen wel allen in Aalsmeer 
en uiteraard vond de prijsuitreiking 
plaats in volgorde van spanning, van 
vier naar één. Het bioscooparrange-
ment, naar de film in Crown Cinema 
voor twee personen met een drank-
je en een bak popcorn, is gewonnen 

door Leen Mulder. Zelf kon deze 
winnaar vanwege werkzaamheden 
niet aanwezig zijn, maar vriendin 
Jacqueline was aanwezig om deze 
mooie prijs in ontvangst te nemen. 
Het grote voucher werd aan haar 
uitgereikt, samen met een kleuri-
ge bos bloemen, door Niel Buiten-
huis van Crown Cinema. Het thea-
terarrangement, een avondje in het 
nieuwe seizoen naar een eigen ge-
kozen voorstelling met z’n tweeën 
met voor of achteraf een drankje, is 
gewonnen door Riet Spaargaren. De 
Aalsmeerse kwam haar prijs opha-
len in het bijzijn van haar kleindoch-
ter. Riet was onlangs voor het eerst 
naar een voorstelling in het Crown 
Theater geweest. Afgelopen 10 mei 
was het podium voor het Glenn Mil-
ler Orchestra en Riet heeft genoten 
van dit swingende concert. Dat het 
uiteindelijk ook nog een prijs heeft 
opgeleverd, vond zij ‘mooi meege-
nomen’. Het voucher voor het thea-
terbezoek en een groot boeket bloe-
men kreeg Riet uit handen van Roel 
Houwers van het theater. Net geen 
hoofdprijs voor Christina Kok, maar 
deze Aalsmeerse toonde zich bij-
zonder verheugd met prijs twee en 
begrijpelijk. Christina mag met een 
vriend of vriendin een totaal avond-
je uit in Crown. Het studio arran-
gement houdt eerst lekker uit eten 
in ‘Eet Ze’ in en daarna naar keuze 
naar een theatervoorstelling of naar 
de bioscoop. Het totaal avondje uit 
heeft Christina gewonnen dank-
zij, slechts één keer, een avondje ‘in 
het donker’ in Crown Cinema. Het 
grote voucher en ook een prachti-
ge bos bloemen kreeg deze winna-
res uit handen van Huibert Kralt van 
Crown Business Centre. Na afloop 
werden de winnaars uitgenodigd in 
de studio van Radio Aalsmeer waar 
zij geïnterviewd werden. Alom blije 
gezichten na afloop van deze fees-
telijke prijsuitreiking. Tevreden ver-
lieten allen het studiocomplex aan 
de Van Cleeffkade.

Speciale plek met kindergitaren 
in muziekwinkel Stage Music
Aalsmeer - Een nieuwe medewer-
ker heeft muziekwinkel Stage Mu-
sic Service in de Schoolstraat en wel 
een heel bijzondere. In de winkel is 
een speciale plek ingericht met al-
leen maar driekwart en halve gita-
ren voor beginnende, jeugdige gita-
risten. En midden tussen al deze ver-
schillende gitaren en diverse kleu-
ren staat in de kinderhoek een eta-
lagepopje. Gekleed in, bijna uiter-
aard, een shirt met een rockgitaar, 
een stoere spijkerbroek, een pet en 
een moderne pilotenbril, nodigt hij 
kinderen uit om een rustig de rui-
me keuze te bekijken. Zo’n twintig 
verschillende driekwart en halve gi-
taren heeft Stage Music Service in 
haar assortiment. Natuurlijk ‘gewo-
ne’ bruine gitaren, maar ook kan ge-
kozen worden voor een zwart, roze 
of wit snaarinstrument. Omdat kin-
deren kleiner zijn dan volwassenen 
en kortere armen hebben, worden 
voor hen instrumenten op maat ge-
maakt. 
Zo is het mogelijk voor kinderen 
vanaf ongeveer vier jaar om gitaar 
te gaan leren spelen. Eigenaar Leen 
Mulder vindt het belangrijk dat de 
jeugdige starters beginnen met spe-
len op een bij hun leeftijd passend 
instrument. “Een volwassen gitaar 
is voor hen vaak te groot. Door de 
grote body kunnen kinderen moei-
lijk bij de snaren komen en krijgen 
ze eerder vermoeide armen en vin-
gers. De driekwart en halve gita-
ren hebben een kleinere body waar-
door het voor kinderen veel makke-
lijker wordt om liedjes op de gitaar 
te gaan leren spelen.” Voor jongens 
en meiden, die met hun ouders een 
gitaar komen uitzoeken, wordt ruim-
schoots de tijd genomen. Er is veel 
aandacht voor iedere nieuwe gita-
rist of gitariste in spé. Allen gaan 
de deur uit met een speelklaar in-
strument, want iedere gitaar wordt 
nog even extra gestemd en uiter-
aard wordt advies gegeven over on-
derhoud, e.d. Service is tot slot in 
de naam van de muziekwinkel in 
het centrum van Aalsmeer opgeno-
men. Kindergitaren heeft Stage Mu-

Wijnproeverij 
bij Pappot
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 31 
mei geeft Pappot Uw TopSlijter aan de 
Dorpsstraat een wijnproeverij met be-
geleidende hapjes. Bij zeven verschil-
lende wijnen zullen bijpassende hap-
jes worden geserveerd. Dit alles on-
der bezielende leiding van Eline Blan-

Vrijdag 31 mei viering eerste lustrum

De Oude Veiling vindt 
steeds meer een eigen weg 
Aalsmeer - Leo van Erp, eigenaar 
van De Oude Veiling, is er allang 
achter. Als je iets wilt doen slagen 
moet je zelf goede ideeën hebben, 
maar ook open staan voor andere 
meningen en suggesties. Samen be-
reik je meer dan alleen, is zijn credo. 
Aan zijn jongste dochter Eline heeft 
hij een gouden kracht. Wat haar on-
der andere veel steun geeft is de be-
trokkenheid van de Aalsmeerders. 
“De Oude Veiling wordt steeds meer 
een tweede huiskamer, precies zoals 
het ons vanaf het begin voor ogen 
stond en dat geeft vleugels. Het lukt 
ons steeds meer om het respect van 
de dorpsbewoners te winnen. Ik ont-
moet zoveel leuke mensen en ook 
allemaal zo verschillend. Wij winnen 
aan vertrouwen en men herkent de 
kwaliteit van onze gevarieerde me-
nu’s. De stabiele keuken is daarbij 
een heel belangrijke factor en mede 
verantwoordelijk voor dit succes. Als 
wij van anderen horen hoe gunstig 
wij zitten met ons prijs/kwaliteit ver-
haal dan zegt dat toch wel iets. Eerst 
moest ik wel wennen aan de horeca 
uren, maar wanneer je die weet aan 
te passen is het alleszins de moei-
te waard. Ik heb in deze afgelopen 
vijf jaar heel veel bijgeleerd en ja, wij 
hebben in deze vijf jaar echt al veel 
bereikt.” 

Respect voor pure product
Een culturele ontmoetingsplek creë-
ren voor rijp en groen, was altijd al 
de wens van Leo van Erp. Zijn ver-
haal is al vele malen verteld en in-
middels bekend. De Oude Veiling 
was voor hem de meest gedroom-
de plek. Midden in het centrum, een 
gebouw met een geschiedenis die 
tekenend is voor Aalsmeer en be-
hoorlijk wat ruimte biedt om brood 
en spelen te combineren. Van Erp 

ging de uitdaging aan en verwezen-
lijkte zijn droom. Was het in het be-
gin nog wat zoeken en aftasten, in-
middels is er een duidelijke richting 
gekozen. Een richting die past bij 
zijn levensstijl en bij die van doch-
ter Eline. Steekwoorden zoals: een 
duidelijk eigen karakter, inspireren-
de omgeving, gastvrijheid en service, 
meer is minder, zijn een leidraad die 
dagelijks wordt toegepast. Wat be-
treft het restaurant is er het respect 
voor het ambachtelijke en pure pro-
duct. De nieuwe fairtrade koffiehoek 
geeft de ingeslagen weg goed aan. 
Het bijzondere van de imposante uit 
Italië afkomstige machine is dat door 
de speciale maling ieder kopje koffie 
heerlijk van smaak is. De plaat bo-
ven de machine vertelt het verhaal 
achter het product, laat zien waar 
de koffie vandaan komt en hoe de-
ze wordt geoogst. De reacties zijn 
lovend: “Hier kan ik een kopje kof-
fie drinken dat anders is dan thuis, 
dit proeft echt als een verwenkopje 
koffie, heerlijk.” En dat beantwoord 
precies aan de eisen die Leo en Eli-
ne zich samen met hun team als eis 
hebben gesteld. Gasten iets serve-
ren dat thuis niet zo snel wordt ge-
maakt. Zo worden de maaltijden be-
reid met fairtrade, eerlijke, en bio-
logische producten, dat proef je op 
het bord. “En daarbij komt de lol die 
wij in ons werk hebben, wij zorgen 
voor net dat extra verrassende toef-
je, want het oog wil ook wat.” 

Nieuwe aanpak, goede sfeer 
De lokale functie en de historie 
van het gebouw zal in de toekomst 
steeds meer worden benadrukt. “Wij 
hebben van onze gasten goed be-
grepen dat ook de geschiedenis een 
belangrijke rol speelt. Daar focussen 
wij ons nu op. Wij zorgen goed voor 

de inwendige mens, maar wij willen 
ook de geest voeden. Omdat er al 
zoveel gebeurt in Aalsmeer, richten 
wij de aandacht op het kleinschali-
ge, bieden een platform aan dege-
nen die op zoek zijn naar een po-
dium. Zo staan er bijvoorbeeld een 
aantal benefietconcerten gepland. 
De Oude Veiling leent zich hier pri-
ma voor. Goed geluid, goede belich-
ting. De bovenzalen hebben ieder 
een eigen sfeer en karakter en dat 
werkt, gezien de reacties van groe-
pen die zich aanmelden. Zoals Pie-
ter Groenveld met zijn Americana 
concerten, de filmgroep Aalsmeer 
met de Favo filmavonden, de vijf-
tig plus gymgroep, the private din-
ners, the High tea-, beer- en wine-
middagen of avonden. De vergade-
ringen, de cursussen met een afslui-
tende borrel, boekpresentaties en 
niet te vergeten de talk of the town 
zondagmiddagen waar onder lei-
ding van Theordore van Houten al-
tijd weer actuele en wetenswaardige 
onderwerpen aan de orde komen.” 
Leo van Erp is goed op weg, maar 
beseft dat er nog vele kansen lig-
gen. “Maar ja, Keulen en Aken zijn 
ook niet op één dag gebouwd. Het 
is een zoveel jaren plan. Wij heb-
ben de laatste maanden hard ge-
werkt aan de inrichting, de zithoek 
blijkt geliefd, evenals de ronde ta-
fels en de verdere aankleding, zoals 

foto’s, bloemen en planten zorgen 
voor een prettige sfeer.” Een aan-
tal verrassende en haalbare ideeën 
zitten in de pijpleiding. Eén van de-
ze plannen is om van particulieren 
eigen gekweekte groenten te gaan 
kopen. Vers van het land of uit de 
tuin. Van Erp schreef een interessant 
business plan dat in samenwerking 
met VVV Aalsmeer, de Historische 
Tuin en de Korenmolen verder wordt 
uitgewerkt. Alles met de bedoeling 
Aalsmeer en De Oude Veiling nog 
beter op de kaart te zetten.

Mistery Guest
Eens in de zoveel maanden krijgt De 
Oude Veiling de mistery guest op 
bezoek. De onaangekondigde gast 
komt in opdracht van de dranken-
leverancier op locatiecontrole. De 
man drinkt een biertje, ziet hoe dat 
wordt uitgeschonken proeft de sfeer 
van de totale accommodatie, stelt 
zijn vragen en beoordeelt. Verleden 
week was het weer zover. De gege-
ven cijfers logen er niet om, het was 
een cum laude uitslag! Leo van Erp 
gelooft in zijn concept en in de toe-
komst. Daarom viert hij zijn eerste 
lustrum vrijdag 31 mei op zijn spe-
cifieke De Oude Veiling wijze. Van-
af vijf uur zijn belangstellenden van 
harte welkom. 

Janna van Zon

kensteijn van Passionforwine. Zij kan 
heel enthousiast vertellen over de af-
komst van de wijn, het ontstaan ervan, 
de druivensoorten, de combinaties 
van wijnen en spijzen, etc. Vele vas-
te klanten hebben zich al ingeschre-
ven, maar ook u kunt voor 10 euro 
een mooi avondje uit met vriend(in)en 
en of partner hebben! Tevens presen-
teert Pappot deze avond scherpe ac-
ties. Aanmelden voor de wijnproeverij 
kan via pappot.aalsmeer@topslijter.nl.

Kudelstaart voor Kudelstaart:

Veilingopbrengst naar 
13 Kudelstaartse clubs
Kudelstaart - Afgelopen week kre-
gen dertien Kudelstaarts clubs een 
brief van het bestuur van Kudelstaart 
voor Kudelstaart. Daarin de heugelij-
ke mededeling dat ze uit de veilingop-
brengsten van dit jaar een financieel 
steuntje in de rug krijgen voor een pro-
ject. Het hoogste bedrag (2.750 euro) 
gaat naar voetbalvereniging RK DES. 
Dat betreft een bijdrage aan de aan-
schaf van een schrob- en zuigmachine 
voor het schoonmaken van kleedka-
mers, kantine en andere ruimten. Mu-
ziekvereniging Flora krijgt 2.250 euro 
als bijdrage aan de aanschaf van een 
centrale verwarming in een nieuwe 
aanbouw. En de stichting Dorpshuis ’t 
Podium kan de entree en de toiletten 
van het dorpshuis opknappen met een 
bijdrage van 2.000 euro. Ook de stich-
ting Skeelerbaan en Natuurijsbaan 
mag zich verheugen in een bijdrage 
(1.750 euro) uit de veilingopbrengst. 
Die wordt besteed aan de aanleg van 
een terras met windscherm. Een be-
drag van 1.250 euro wordt uitgekeerd 
aan de Samen Op Weg-gemeente als 
bijdrage in de vervanging van draad-
loze microfoons. Verder kregen drie 
clubs een bedrag van 1.000 euro als 

financieel steuntje in de rug voor hun 
projecten. Het Show- en Jachthoorn-
korps besteedt dat bedrag aan het op-
knappen van blaasinstrumenten, de 
Chr. Korfbalvereniging VZOD gaat het 
bedrag benutten voor de aanschaf van 
een ‘windrooskorfbalpaal’ met korven 
en het kerkbestuur St. Jan Geboor-
te zet de bijdrage in voor de aanschaf 
van onder meer warmtestralers. Ten-
slotte krijgen vijf clubs een bedrag dat 
varieerde van 250 tot 750 euro. 

Dat betreft stichting De Binding (bui-
tenspeeldag), sjoelclub (sjoelbakken), 
badmintonvereniging Volant (spelma-
teriaal), carnavalsvereniging De Pret-
peurder (afzetting beachvolleybaltoer-
nooi) en scouting Tiflo (vervanging 
blokhut). Voorzitter Arie de Vos van 
Kudelstaart voor Kudelstaart: “Bij el-
kaar wordt zo direct ruim 15.000 euro 
van de opbrengst van ruim 21.000 eu-
ro uitgegeven. Na aftrek van de kos-
ten voor het houden van de veiling en 
diverse inkopen houden wij het reste-
rende bedrag voorlopig in reserve om 
te kunnen inspelen op sympathieke 
projecten van Kudelstaartse clubs die 
gedurende het jaar opkomen.”

Alle medewerkers van de Nieuwe Meerbode zijn ook getrakteerd. Het bestuur 
van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart liet afgelopen dinsdag een over-
heerlijke en passende taart bezorgen bij het kantoor in de Visserstraat. Tijdens 
de koffie is hiervan volop genoten. Dank!

“Welzijn voorkomt zorg”
Decentralisatie van de 
zorg komt er aan!
Aalsmeer - De Rijksoverheid he-
velt de komende jaren de zorgta-
ken rondom de AWBZ, de parti-
cipatiewet en de jeugdzorg over 
naar de gemeenten. Hiermee krijgt 
Aalsmeer meer verantwoordelijkhe-
den voor een nieuwe groep kwets-
bare tot zeer kwetsbare inwoners, 
want de gemeente wordt verant-
woordelijk voor de ondersteuning 
en verzorging van gehandicapten, 
ouderen en chronisch zieken. Een 
reden zou zijn dat de gemeente de 
inwoners en zorgverlenende instan-
ties beter kent. Aan de andere kant 
wordt er ook minder geld beschik-
baar gesteld voor zorg. Op donder-
dag 23 mei vond in de raadskelder 
in het gemeentehuis een Informa-
tief Beraad plaats over decentralisa-
tie van de Zorg. Een Informatie Be-
raad wordt georganiseerd door de 
gemeenteraad en heeft tot doel om 
in gesprek te gaan met de bewoners 
en organisaties. De raadsleden kun-
nen de inhoud van de gehouden ge-
sprekken meenemen bij de beraad-
slagingen over veranderingen in de 
zorg en de taken die van het Rijk 
naar de gemeente komen. In een 
goed bezette raadskelder bleek al 
heel snel dat de bijeenkomst meer 
dan nuttig genoemd kon worden. 
Met name de mensen uit de prak-
tijk, ervaringsdeskundigen is in dit 
kader een betere omschrijving, roer-
den hun mondje met zeer aanspre-
kende voorbeelden. 

Mantelzorgers
Zaken moeten slimmer aangepakt 
worden en dat kan ook. Het is be-
slist niet nodig om met tien instel-

lingen om de tafel te gaan zitten en 
elke keer een pak papier te moe-
ten invullen. Geld zal gelabeld moe-
ten worden, zodat het niet wegloopt 
voor andere zaken en daar ligt een 
grote zorg. De druk op de mantel-
zorgers wordt steeds groter en ge-
waarschuwd wordt om hier voor-
zichtig mee om te gaan. Instellingen 
geven aan dat zij gaarne bereid zijn 
kennis over te dragen. Geen dure 
adviesgroepen inschakelen. Zorg-
bemiddelaars met specifieke ken-
nis zorgen voor maatwerk. Met el-
kaar in gesprek gaan en gebruik 
maken van elkaars expertise, geza-
menlijke projecten, welzijnswerk. Er 
zijn ideeën genoeg om er mee aan 
de slag te gaan. Ook al zijn er gro-
te verschillen te constateren. Het 
zoeken naar oplossingen zal moei-
lijk genoeg zijn, maar met een ver-
beterde sociale kaart kan al een 
slag gemaakt worden. Directeur Jan 
Dreschler van het zorgcentrum liet 
een mooie slogan los die hij ergens 
had opgevangen: “Welzijn voorkomt 
zorg” en daar konden velen zich bij 
aansluiten. De aanwezige raadsle-
den hebben veel informatie gekre-
gen en kregen veel mee naar huis 
om de komende tijd over na te den-
ken. Vast staat in ieder geval ook 
dat de mensen die het aangaat zelf 
veel zullen moeten investeren. Ge-
zien de wijze waarop de diverse in-
stellingen zich op deze avond profi-
leerden, mag verwacht worden dat 
zij er alles aan zullen doen om de 
nieuwe zorg zo goed mogelijk uit te 
voeren. Het woord is binnenkort aan 
de raadsleden.       
Door Jan Peterse

sic Service al vanaf 55 euro per stuk. 
Allen zijn gegarandeerd van goe-
de kwaliteit en van gerenommeer-
de merken. “Troep, verkopen we 
niet”, reageert eigenaar Leen Mul-
der enigszins fanatiek. “Daar is gi-
taar spelen een te mooie hobby 
voor”, vervolgt de zelf gitarist en vi-
oolspeler. Ook overigens wat violen 
betreft, heeft de muziekwinkel in-
strumenten voor klein en groot. Van 
kleine kwart en driekwart violen 
voor kinderen vanaf 4 jaar tot ‘hele’ 
exemplaren voor volwassenen. Ui-
teraard worden ook beginnende vi-
olisten uitgebreid en goed geïnfor-
meerd en gaan zij met een speelkla-
re viool, inclusief koffer en stok, de 
deur uit. Stage Music Service ver-
koopt natuurlijk ook gitaren (klas-
siek, western en elektrisch) voor 
volwassenen, is de winkel opgevro-
lijkt met een uitgebreide percussie-
kraam, maken blokfluiten, drum-
benodigdheden, versterkers, lesse-
naars en statieven deel uit van het 
assortiment. Verder onder andere 
ook rietjes en tassen voor blaasin-
strumenten, effectpedalen, stemap-
paraten, een groot (les)boeken be-
stand, flightcase materiaal en leuke 
muzikale cadeaus. Tot slot kan Sta-
ge Music Service wel dé kabelspe-
cialist genoemd worden en heeft de 
muziekwinkel in twee grote vitrine-
kasten een hele mooie en gevari-
eerde collectie mondharmonica’s. 
Adres: Schoolstraat 7 in Aalsmeer, 
tel. 0297-328044, mail: info@sta-
gemusic.nl en bekijk ook eens de 
website: www.stagemusic.nl. 
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Ook rondvaart mogelijk
Haring party Centennial
Aalsmeer - Bijna iedere Holland-
se havenstad heeft zijn eigen tradi-
tionele evenement om de komst van 
de eerste Hollandse nieuwe haring 
te vieren. Na de zeer geslaagde dag 
van vorig jaar zet grandcafé restau-
rant Centennial daarom in 2013 de 
traditie voort.
Op vrijdag 7 juni van 15.00 tot 19.00 
uur organiseert Centennial samen 
met hotel Chariot een haring party. 
Belangstellenden worden met bij-
zonder veel plezier uitgenodigd om 
bij dit exclusieve evenement aanwe-
zig te zijn.
Naast het proeven van de eerste 
malse Hollandse nieuwe serveert 
Centennial natuurlijk ook onder 
meer de bijpassende oud-Holland-
se Corenwijn. Dit is de meest edele 

jenever die er is. De Hollandse nieu-
we en een glas corenwijn worden 
samen aangeboden voor maar 3,50 
euro. Uiteraard worden alle bezoe-
kers deze middag flink in de watten 
gelegd. Dit is een unieke kans om 
de Hollandse nieuwe eens lekker te 
proeven. En een mooi moment om 
gezellig bij te praten met mensen en 
vrienden uit de omgeving.
Er is ook de mogelijkheid om met 
het bedrijf of vrienden een haring-
ondvaart te houden in de eigen 
rondvaartboot van Centennial. Er 
wordt drie keer gevaren deze dag. 
De boot vertrekt om 13.30, om 15.00 
en om 16.30 uur voor een prachti-
ge rondvaart inclusief een glas co-
renwijn en nieuwe haring voor maar 
9,50 euro per persoon.

Kinderdagverblijf Het Kroontje 
van start in Aalsmeerderbrug 
Aalsmeerderbrug – Vanaf 3 ju-
ni gaat Christelijk Kinderdagverblijf 
Het Kroontje van start op de voor-
malige locatie van Het Woelige Nest 
in Aalsmeerderbrug. Op maandag, 
dinsdag en donderdag zijn er nog 
een aantal plaatsen beschikbaar. 
Kinderdagverblijf Het Kroontje is een 
kleinschalig, christelijk kinderdag-
verblijf voor kinderen van acht weken 
tot vier jaar. Het Kroontje wil kinde-
ren een veilige en betrouwbare plek 
bieden en hen de liefdevolle zorg ge-
ven die ze nodig hebben. Door de 
kleinschaligheid krijgt elk kind per-
soonlijke aandacht. Het Kroontje on-
derscheidt zich vanwege de christe-
lijke identiteit. De medewerkers be-
naderen kinderen met een posi-
tieve, liefdevolle houding. Hierdoor 

wordt er een veilige en vertrouwde 
sfeer gecreëerd, die het kind in staat 
stelt om zijn of haar mogelijkheden 
en grenzen te ontdekken. De chris-
telijke grondslag wil niet zeggen dat 
alleen christelijke gezinnen welkom 
zijn. Integendeel! Alle kinderen zijn 
van harte welkom bij Kinderdagver-
blijf Het Kroontje. Veel kinderen van 
het voormalige kinderdagverblijf Het 
Woelige Nest zullen vanaf 3 juni naar 
Het Kroontje gaan. Maar er is nog 
een aantal plaatsen vrij. Wanneer u 
belangstelling heeft om uw kind bij 
Het Kroontje onder te brengen, dan 
kunt u een e-mail sturen naar info@
kdvhetkroontje.nl. Het kinderdagver-
blijf is gevestigd aan de Kruisweg 55 
in Aalsmeerderbrug. Meer informa-
tie: www.kdvhetkroontje.nl. 

Kom kennismaken met 
tuincentrum Groeipassie
Kudelstaart - Tuincentrum Busker-
molen gaat sinds de overname door 
de nieuwe eigenaren Eduard Groe-
neveld en Trudy Buskermolen ver-
der onder de naam: Groeipassie. De 
naam zegt het al Passie voor alles wat 
groeit en bloeit! Groeipassie wil voor 
de omgeving een leuke gezellige win-
kel (ruim 600 vierkante meter over-
dekt) zijn met een mooi aanbod voor 
de huis en tuin beleving. Momenteel 
heeft het tuincentrum een breed aan-
bod aan tuinplanten, kruidenplan-
ten, groenteplanten, kamerplanten, 
grond en voedingsmiddelen, bloem-
bollen en groenteplanten, groente- en 
bloemzaden, vele leuke decoratiear-

tikelen, zaad- en meststrooiers, trai-
lers en gedroogd haardhout, briketten 
en kolen. Door directe inkoop op de 
klok van bloemenveiling Flora Holland 
kan Groeipassie mooie verse tuin en 
kamerplanten voor een scherpe prijs 
aanbieden. Iedereen wordt uitgeno-
digd om kennis te komen met Groei-
passie en de goede kwaliteit en scher-
pe prijzen te ervaren. Adres is Heren-
weg 21a in Leimuiden, langs de West-
einderplassen net na Kudelstaart. 
Groeipassie is iedere maandag tot en 
met vrijdag geopend van 9.00 tot 18.00 
uur, zaterdag worden bezoekers wel-
kom geheten tussen 9.00 en 17.00 uur. 
Voor meer informatie: 06-10881377.

In training voor Homeride!
Aalsmeer - Een ziek kind kan niet 
zonder zijn ouders! Daarom stapt 
uitzendbureau Antenna op de fiets 
voor het Ronald McDonald Kinder-
fonds. Medewerkers van Antenna 
doen op 15 en 16 juni mee met Ho-
meride, dé fondsenwervende wie-
lertocht van Groningen naar Maas-
tricht. De tocht is 500 kilometer lang, 
gaat langs 8 Ronald McDonald Hui-
zen in Nederland en moet binnen 24 
uur afgelegd worden. Er wordt dus 
dag en nacht gefietst! Volgens Frank 
Spring in’t Veld, directeur van An-
tenna en teamcaptain, was er wei-
nig voor nodig om de medewerkers 
enthousiast te krijgen voor deze 
sportieve prestatie. “De meeste me-
dewerkers hebben zelf kinderen en 
realiseren zich goed dat een ernstig 
ziek kind niet zonder zijn ouder kan. 
De vijftien Ronald McDonald Huizen 
in Nederland bieden deze mogelijk-
heid, maar hier is veel geld voor no-

dig. Wij hebben ruim 7.000 euro aan 
sponsorgeld opgehaald, genoeg 
voor het verkrijgen van een start-
nummer.” Naast de Antenna fiet-
sers staan nog zo’n duizend andere 
deelnemers op de pedalen. Ook een 
team met BN-ers met onder ande-
re Leontien van Moorsel, Pierre van 
Hooijdonk en Peter Heerschop rijdt 
mee. Geschat wordt dat met Home-
ride zo’n 750.000 euro voor het Ro-
nald McDonald Kinderfonds wordt 
opgehaald. “De sponsoring is ge-
lukt, maar nu de kilometers nog! Dat 
wordt een minstens zo grote uitda-
ging! Maar iedereen is flink aan het 
trainen, dus aan de motivatie ligt het 
zeker niet. Ook worden onze fietsers 
onderweg flink aangemoedigd door 
collega’s die zich hebben opgege-
ven als begeleider, verzorger of ma-
teriaalman. Ik denk dat het een hele 
bijzondere dag gaat worden”, aldus 
Spring in’t Veld.

Open dag met veel extra’s 
bij cactuskwekerij Ubink 
Kudelstaart – Aanstaande zater-
dag 1 juni houdt Cactuskwekerij 
Ubink BV een open dag. Bezoekers 
krijgen de mogelijkheid een kijkje te 
nemen in deze handelskwekerij met 
meer dan 500 soorten cactussen en 
vetplanten van zeer klein tot 4 me-
ter hoog op 50.000 vierkante meter. 
Ook kan deel genomen worden aan 
de activiteiten van Succulenta Ne-
derland. Deze vereniging verzorgt 
deze dag een groot aantal activitei-
ten: liefhebbersbeurs, verkoop mest 
en hobby artikelen, plantenkeuring, 

quiz voor kinderen, boekenbeurs 
met nieuwe en tweede hands cac-
tusboeken en een demonstratie en-
ten en verzorging.
Alle activiteiten zijn gratis toeganke-
lijk . Succulenta Nederland verzorgt 
een maal per jaar deze dag om een 
ieder kennis te laten maken met 
cactussen en succulenten.
Voor meer uitgebreide informatie: 
www.succulenta.nl. De open dag 
bij cactuskwekerij Ubink is zaterdag 
van 9.00 tot 16.00 uur. Adres: Mijns-
herenweg 20. 

Naar de top met torenkraan
Open dag op bouwterrein
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
1 juni wordt op het bouwterrein van 
Van Berkel aannemers in het cen-
trum een open dag gehouden. Op 
het terrein tussen de Zijdstraat en 
het Molenpad wordt een groot ter-
ras ingericht en zowel toekomstige 
bewoners als vrienden, familie en 
belangstellenden zijn van harte wel-
kom tussen 10.00 en 15.00 uur. Er 
kan een drankje gedronken worden 

bij de bar en echte helden kunnen 
met de torenkraan een ritje maken 
om Aalsmeer eens van grote hoog-
te te bekijken. Verder geven experts 
rondleidingen, er zijn zelfs al enkele 
woningen te bezichtigen! Voor ge-
interesseerden ligt uiteraard uitge-
breide informatie klaar. De mede-
werkers van Van Berkel zijn er hele-
maal klaar voor en hopen vele inwo-
ners te mogen begroeten!

Braderie: Koud, maar gezellig!
Aalsmeer - Voor het eerst sinds ve-
le jaren werd afgelopen zondag 26 
mei een braderie gehouden in de 
Ophelialaan. Ook heel veel winkels 
openden hun deuren en beide mo-
gelijkheden om op zondag ‘te shop-
pen in eigen dorp’ trokken veel pu-
bliek. Het was, ondanks het best 
koude weer, gezellig druk. Er werd 
heerlijk langs de kramen geslenterd, 
her en der een praatje gemaakt en 

de jeugdige bezoekers vermaak-
ten zich prima op het springkussen 
en in de draaimolen. Hoe later in 
de middag, hoe meer prachtig ge-
schminkte jongens en meisjes ‘ge-
spot’ werden. Braderie en winkels 
open, een prima combinatie, die het 
zeker verdiend om jaarlijks te gaan 
herhalen. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Zinderende nostalgie in Crown Theater

ABBA: Feest van herkenning
Aalsmeer - Eigenlijk waren de 850 
stoelen in de grote zaal van het 
Crown Theater vrijdag 24 mei tijdens 
het ABBA Gold Concert helemaal 
niet nodig geweest. De lookalike AB-
BA band bracht met veel enthousias-
me de aanwezigen, man, vrouw, jong 
en wat ouder terug in de tijd van het 
zo beroemde kwartet. 

Er werd gedanst, de één wat stijver 
in de heupen dan de ander, geklapt, 
gezwaaid en uit volle borst meege-
zongen. Slechts één man bleef vol-
komen stoïcijns onder het vrolijke 
muzikale geweld en dat was de ge-
luidsman. Zijn werk aan de knoppen 
eiste alle aandacht op. Af en toe was 
er slechts tijd voor een slokje water. 

Waterloo 
In 1974 was het ABBA dat tijdens het 
Euro Songfestival met het lied Water-
loo uitkwam voor hun geboorteland 
Zweden. Nederland had niet meer 
dan drie punten voor het lied over. 
Zou de Nederlandse jury zich toen 
hebben gerealiseerd dat zij het zo bij 
het verkeerde eind hadden? Het lied 
sloeg in als een bom en behaalde 
uiteindelijk de meeste aantal punten. 
Het was het begin van een zeer suc-
cesvolle tijd, want ABBA verdween 
niet in de vergetelheid, vond niet 
zijn Waterloo integendeel. Met hun 
gehele repertoire wisten zij wereld-
wijd de fans aan zich te binden. Hun 
formule is simpel: Een niet al te in-
gewikkelde melodie en een makke-

lijk te onthouden tekst. Dat hebben 
Björn, Anni-Frid, Agnetha en Ben-
ny heel goed begrepen. Want veer-
tig jaar later worden hun teksten, on-
danks dat zij zelf niet meer in beeld 
zijn, nog steeds met veel succes ge-
coverd. 

File
De belangstelling voor het ABBA 
Gold Concert was zo groot dat er 
voor de kruising N196/Van Cleeff-
kade een heuse file ontstond. Mede 
door het Crown Theater weten enter-
tainmentliefhebbers van ver over de 
dorpsgrens Aalsmeer te vinden. Het 
is beslist geen overbodige vraag of 
de middenstand, bedrijven, gemeen-
te, bewoners van Aalsmeer zich er-
van bewust zijn hoe belangrijk de 
functie van dit theater is. Het Crown 
Theater heeft een aanzuigende func-
tie waaraan de hele gemeente plezier 
kan beleven. Radio Aalsmeer heeft 
inmiddels een goed onderkomen 
gevonden, de grote zaal is geschikt 
voor veel producties, dan is er de bi-
oscoop, het restaurant Eetze en de 
Stichting Crown Theater, waaronder 
ook Exclusief bij BOB valt. De stich-
ting werkt met 105 vrijwilligers, die 
inmiddels zo goed op elkaar zijn in-
gespeeld dat de timing klopt als een 
bus. De afgelopen twee jaar heeft het 
vrijwilligers team zich ingezet om van 
Aalsmeer een vrolijk en betaalbaar 
uitgaanscentrum te maken. De per-
soonlijke benadering maakt het zijn 
in dit theater tot iets vertrouwds. Een 
‘ons kent ons’ gevoel. Dat dit alles 
gebeurde zonder rijks en gemeen-
te subsidie is beslist uniek in Neder-

land! De Stichting Crown Theater wil 
en kan in de toekomst in de meest 
ruime zin nog veel meer gaan bete-
kenen voor de Aalsmeerse gemeen-
schap. De plannen liggen klaar, het 
wachten is op wat extra financiële 
hulp zodat alle plannen ook uitge-
voerd kunnen worden. Er valt een pa-
rallel te trekken tussen 1974 en 2013. 
ABBA kreeg slechts drie punten 
van Nederland, maar won uiteinde-
lijk met steun van de andere landen. 
Stichting Crown Theater verdient 
meer dan drie punten van Aalsmeer. 
Wanneer wordt ingezet op tien pun-
ten en een aantal bedrijven hun fi-
nanciële steentje gaan bijdragen 
kunnen leerlingen van basisscholen, 
middelbare scholen, bewoners van 
Ons tweede thuis, alle vrijwilligers, 
de vele bezoekers en alle optreden-
de artiesten nog heel lang genieten 
van dit unieke theater. Gewoon doen, 
want voor succes is naast inzet, goe-
de programmering ook herkenning 
en support nodig!

Janna van Zon 
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Stichting Ouderendag vraagt stemmen
B(l)oeiende Ledenbank actie 
via Rabobank Coöperatiefonds
Aalsmeer - De Rabobank heeft 
het Rabobank Coöperatiefonds. 
Hiermee steunt de bank lokale ver-
enigingen en stichtingen in hun 
werkgebied. In dit fonds wordt 
jaarlijks een deel van de winst ge-
stort. De Rabobank wil graag haar 
leden en klanten meer betrekken 
bij dit Coöperatiefonds en daar-
om is er de B(l)oeiende Leden-
bank-actie. In de B(l)oeiende Le-
denbank-actie wordt alle leden 
en klanten de mogelijkheid gebo-
den om één stem per persoon uit te 
brengen op een project. Elke stem 
is 25 euro waard voor het project 
waarop gestemd is. Eén van de ge-
selecteerde projecten is de stich-
ting Ouderendag Aalsmeer en Ku-
delstaart, die ieder jaar een gezel-
lige middag organiseert voor ou-
deren in de burgerzaal van het ge-
meentehuis. Half mei ontvangen de 

bijna 15.000 leden en klanten van 
Rabobank Regio Schiphol virtueel 
25 euro uit het Rabobank Coöpe-
ratiefonds. Dit bedrag kunnen zij in 
de periode van 14 mei tot en met 
18 juni doneren door te stemmen 
op zijn of haar favoriete stichting of 
vereniging via www.regioschiphol.
rabobank.nl. 

De stichting Ouderendag hoopt 
op veel stemmen van inwoners. 
Bijvoorbeeld: 300 stemmen levert 
een bijdrage van 7.500 euro op! 
Dus hoe meer stemmen de stich-
ting Ouderendag krijgt, hoe hoger 
de bijdrage wordt en hoe meer er 
georganiseerd kan worden voor al-
le ouderen in Aalsmeer. Inlichtin-
gen bij Dirk van Leeuwen (oorzit-
ter) via 325657 of 06-51094994 of 
Ineke Hoogeveen-Jansen (secreta-
ris) via 328613 of 06-23209172.

Bindingkoor in Bavokerk 
Aalsmeer - Het Bindingkoor onder 
leiding van Henk Trommel geeft za-
terdagmiddag 1 juni vanaf 13.15 uur 
een klein concert in de grote Bavo-
kerk aan de Grote Markt in Haar-
lem. Het thema van het concertje 
is ‘Over de liefde’. Het Bindingkoor 
zingt klassieke liederen over liefde 
en enkele liefdesliedjes uit de zes-
tiende eeuw. 
Daarnaast komen ook arrangemen-
ten van populaire hits voorbij. In de 
grote kerk van de Bavo in Haarlem 
zijn op zaterdagmiddag regelma-
tig lunchconcerten te beluisteren. 
Voor het Bindingkoor is het heel 
bijzonder om in deze grote kerk 
met bijzondere akoestiek te mo-

gen zingen. Voor meer informatie:  
bindingkoor@gmail.com.

Boek ‘De vergelding’

Jan Brokken geeft lezing
Aalsmeer - Op donderdag 6 juni 
geeft Jan Brokken (1949) een lezing 
in de Oude Veiling in de Marktstraat. 
Hij is een van de meest gewaardeer-
de schrijvers van literaire fictie in Ne-
derland. Daarnaast schrijft hij suc-
cesvolle romans. De lezing gaat over 
Brokken’s meest recente boek, De 
Vergelding. Een dorp in tijden van 
oorlog. Vanaf de dag van verschijnen 
een grote bestseller. Het is een recon-
structie van gebeurtenissen die in het 
dorp Rhoon in de Tweede Wereldoor-
log plaatsvonden, en tot op de dag 
van vandaag doorwerken. Door sa-
botage vindt in 1944 een Duitse sol-
daat de dood; de vergelding van de 
moffen is verschrikkelijk. Zeven man-
nen uit Rhoon worden geëxecuteerd, 
hun vrouwen en kinderen uit hun 
huizen verdreven, have en goed in 
brand gestoken. Families maken el-
kaar tot op de dag van vandaag ver-
wijten. In De vergelding reconstru-
eert Jan Brokken de gebeurtenis-
sen. Net als hij denkt te weten hoe 
het zit, krijgt het verhaal een wen-
ding waar de lezer lang nadat hij het 
boek uit heeft, nog over na zal den-
ken. Eens te meer wordt duidelijk dat 
de oorlog niet alleen voor militairen, 
maar juist voor gewone mensen ver-

strekkende gevolgen had. Vrouwen, 
tot nu toe bescheiden bedeeld in de 
geschiedschrijving, krijgen van Brok-
ken een prominente rol in zijn boek. 
Ontmoet deze sympathieke schrijver 
en hoor het verhaal achter het ver-
haal. Donderdag 6 juni van 20.15 tot 
22.00 uur in De Oude Veiling. Kaarten 
zijn in de Amstelland bibliotheek in de 
Marktstraat te verkrijgen en online via  
www.debibliotheekamstelland.nl.

Foto: Merlijn Doormernik

Gevraagd: Vrijwiligers in winkel
20 Miljoen euro voor Dorcas
Aalsmeer - Dorcas heeft vorig jaar 
voor het eerst in haar bestaan meer 
dan 20 miljoen euro binnengekre-
gen. Dat staat in het jaarverslag 
over 2012 van de christelijke hulp-
organisatie dat afgelopen vrijdag is 
gepubliceerd. De kosten voor eigen 
fondsenwerving bleven met 9,8 pro-
cent – 0,6 procent lager dan in 2011 
– ruim binnen de CBF-norm van 25 
procent. Dorcas voert met haar lo-
kale partners 177 projecten uit in ze-
ventien landen. De christelijke orga-
nisatie voor ontwikkelingssamen-
werking, noodhulp, sociale hulp en 
wederopbouw, voerde vorig jaar het 
zogenoemde Monitoring Evaluatie-
systeem (PME) in waarmee de or-
ganisatie de kwaliteit van haar pro-
jecten wil verhogen. De duizenden 
vrijwilligers van Dorcas verkopen 
producten in winkels, organiseren 

jaarlijks een voedselactie en runnen 
sorteercentra, verzameldepots, een 
centraal magazijn en het hoofdkan-
toor. Dorcas dient het jaarverslag in 
voor beoordeling door de organisa-
tie van de Transparant Prijs. In de 
categorie van grote instellingen be-
haalde Dorcas al eerder een zeven-
de en tweede plaats. In Aalsmeer 
geven zo’n 170 vrijwilligers hun bes-
te krachten aan de plaatselijke Dor-
caswinkel aan de Turfstekerstraat 
15. Dankzij hun inzet is de winkel in 
staat geweest dit jaar ook weer hoge 
bedragen over te maken voor meer-
dere Dorcas projecten. Ondanks het 
grote aantal vrijwilligers is de winkel 
toch nog dringend op zoek naar da-
mes en heren, die zich een dagdeel 
van dinsdag, donderdag of zaterdag 
in willen zetten. Meer informatie in 
de winkel.

Rabobank lid? JAU kan 
uw stem goed gebruiken!
Aalsmeer - Jong Aalsmeer United 
is dit jaar één van de vijf genomi-
neerde Aalsmeerse verenigingen 
voor de B(l)oeiende Ledenbank-ac-
tie van de Rabobank. Vier jaar gele-
den hebben de voetbalverenigingen 
VV Aalsmeer en RKAV hun jeugd-
leden ondergebracht in een nieuwe 
vereniging: Jong Aalsmeer United. 
Deze zelfstandige jeugdvereniging 
staat in volle bloei en het leden-
aantal is inmiddels gegroeid naar 
575 voetballertjes. Hiermee is Jong 
Aalsmeer United één van de groot-
ste verenigingen in Aalsmeer. In de 
afgelopen jaren was de club ge-
noodzaakt om op twee complexen 
(van VV Aalsmeer en RKAV) te spe-
len, hetgeen uiteraard verre van ide-
aal is. Maar dit is gelukkig bijna ver-
leden tijd! De besturen van de ver-
enigingen VV Aalsmeer, RKAV en 

Jong Aalsmeer United hebben be-
sloten met elkaar te fuseren en met 
steun van de gemeente Aalsmeer 
staan gedetailleerde plannen voor 
het fusiecomplex op papier. Een 
mijlpaal in de Aalsmeerse voetbal-
historie! De verenigingen moeten 
echter veel geld bijeenbrengen om 
deze droom ook echt te realiseren. 
De nominatie voor de B(l)loeien-
de Ledenbank-actie van de Rabo-
bank Regio Schiphol komt dan ook 
als geroepen! Dus twijfelt u als Ra-
bobank lid nog over uw stem? De 
Aalsmeerse voetballertjes zullen er 
zeer blij mee zijn! Voor meer infor-
matie over de club zie: www.jon-
gaalsmeerunited.nl. Voor meer in-
formatie over de nominatie zie: ht-
tps://www.raboschiphol.nl/genomi-
neerden/aalsmeer/jong-aalsmeer-
united.

Genomineerd voor Rabobank ledenactie:

SUNA, als financiële nood 
aan de man is! 
Aalsmeer - In november 2011 op 
initiatief van de gemeente Stichting 
Urgente Noden Aalsmeer (SUNA) 
is opgericht. Het bestuur bestaat uit 
vrijwilligers van diverse organisaties. 
SUNA biedt financiële hulp aan in-
woners van Aalsmeer die in urgente 
nood verkeren en geen beroep kun-
nen doen op voorliggende voorzie-
ningen. 
Voorbeelden van aanvragen zijn: di-
recte leefkosten, voorkomen van 
huisuitzetting en afsluiting, kosten 
voor activiteiten van kinderen en ex-

tra onderwijskosten. Een aanvraag 
mag alleen door een hulpverlenen-
de instantie worden ingediend. Om 
inwoners van Aalsmeer te kunnen 
blijven helpen, is SUNA afhankelijk 
van giften! 
Daarom is het bestuur van SUNA 
zeer blij met de nominatie voor de 
Rabobank B(l)oeiende Ledenbank 
actie. SUNA hoopt dan ook op veel 
stemmen van Rabobank leden! Uw 
donatie komt zeer zeker goed te-
recht! Meer informatie: www.urgen-
tenodenaalsmeer.nl.

Bloemen kopen op de klok
Aalsmeer - De Historische Tuin is 
sinds eind april weer zes dagen per 
week geopend en afgelopen zater-
dag hield het tuinbouwmuseum een 
extra activiteit. 

Er gingen weer bloemen en planten 
onder de hamer en hiervoor zat de 
veilingtribune vol. Opsteker was Ge-
rard van de Velde en veilingmeester 
Luus Hooyman. Het is overigens ook 

mogelijk om buiten de veiling om 
(bloeiende) planten en boompjes te 
kopen op de Historische Tuin. Na-
tuurlijk kan het museum ook be-
zocht worden om kennis te maken 
met de rijke tuinbouwhistorie van 
Aalsmeer. Iedere zaterdag en zon-
dag is publiek welkom tussen 13.30 
en 16.30 uur, ingang Praamplein. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Brandweer actief in Fortbocht
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25 
mei heeft brandweer Aalsmeer samen 
met het Algemeen Brandweer Wed-
strijd Comité brandweervaardigheids-
toetsen voor 19 collega brandweer-
korpsen uit de provincies Noord Hol-
land, Zuid-Holland, Utrecht en Lim-
burg georganiseerd. De betreffende 
ploegen hadden zich middels provin-
ciale voorrondes geplaats voor de ge-
westelijke toetsen in de klasse TAS-HD 
(binnenbrandbestrijding) en 112 (ba-
sis brandweerzorg). Omstreeks 08.00 
uur kregen de eerste ploegen een mel-
ding van een explosie en een brand-
geruchtweg aan de Kudelstaartseweg. 
Hiervoor waren het Fort Kudelstaart en 

een leeg staand bedrijfsgebouw aan 
de Kudelstaartseweg geheel belan-
geloos ter beschikking gesteld. Me-
dewerkers van de Aalsmeerse kazer-
ne hadden voor hun collega’s een ex-
plosie geënsceneerd in het Fort Ku-
delstaart. In de opslagruimte voor bui-
tenboordmotoren had een explosie 
plaatsgevonden. Door de klap ging het 
mis met het ophijsen van een plezier-
jachtje. Deze viel uit de hijsbanden op 
een medewerker, welke met zijn be-
nen bekneld kwam te zitten tussen de 
kiel en de straat. Tevens was er door de 
brand een hond met zijn baasje inge-
sloten in de brandruimte waarbij gas-
flessen betrokken waren. Na de brand 

te hebben geblust, kon het slachtoffer 
onder de boot met behulp van lucht-
kussens of hydraulisch gereedschap 
worden gered. Een andere ploeg van 
de Aalsmeerse brandweer had in een 
leegstaand bedrijfsgebouw een ille-
gale autowerkplaats nagebouwd. Tij-
dens het omkatten van gestolen auto’s 
was brand ontstaan. Achter in het be-
drijfsgebouw stond bij aankomst van 
de brandweerploegen daadwerkelijk 
een auto in de brand. Als gevolg van 
de rookontwikkeling was één crimineel 
bewusteloos geraakt en moest dan 
ook zo snel mogelijk gered worden. Als 
de ploegen goed hadden door verkend 
werd ook een brand gevonden op de 
eerste verdieping. Na het plaatsen van 
een handladder kon een vastgeketen-
de persoon bevrijd worden en de vuur-
haard afgeblust worden. Het optreden 
van de betreffende ploegen werd door 
juryleden uit de provincies Noord-Hol-
land, Utrecht en Zuid-Holland beoor-
deeld volgens de huidige les- en leer-
stof en de geldende procedures bin-
nen brandweer Nederland. Omstreeks 
18.00 uur was de laatste ploeg klaar 
met blussen en was het de eer aan lo-
coburgemeester Ad Verburg om de 
prijzen uit te reiken. Alvorens Verburg 
de winnaars bekend maakte, sprak hij 
zijn waardering uit voor de brandweer-
vrijwilligers in Nederland die op hun 
vrije zaterdag zich zo hadden ingezet 
om hun vakbekwaamheid te laten toet-
sen. Bijzonder trost was Ad Verburg op 
het Aalsmeerse korps, omdat zij sinds 
jaar en dag als enige korps binnen 
de brandweerregio Amsterdam-Am-
stelland deelnemen aan de vaardig-

heidstoetsen. Dit naast de velen uit-
rukken en de al zo hoge oefenbelas-
ting van de brandweervrijwilligers. Na 
een geweldig applaus voor het orga-
niserend korps Aalsmeer werden de 
volgende winnaars bekend gemaakt. 
Klasse TAS-HD: 1e plaats brandweer 
Wieringerwerf en 2e plaats brandweer 
Zwijndrecht 3. Beide ploegen hebben 
zich geplaats voor de landskampioen-
schappen op 21 september in Waal-
wijk. Klasse 112: 1e plaats brandweer 
Graft de Rijp, 2e plaats brandweer 
Enkhuizen en 3e plaats brandweer 
Blaricum. Deze ploegen mogen weer 
een ronde verder om zich mogelijk 
te plaatsen voor de landskampioen-
schappen op 14 september in Brand-
wijk. Door de inzet van de vrijwilligers 
van kazerne Aalsmeer, de hulp van 
oud-brandweerleden en diverse part-
ners van de korpsleden waren de toet-
sen volgens de wedstrijdleider van het 
AWBC een enorm succes. Als blijk van 
waardering werd aan de kazernema-
nager een aandenken voor in de ka-
zerne overhandigd.

Vrijwilligers welkom
Wie na het lezen van dit artikel geïn-
teresseerd is in een functie als vrijwil-
liger bij de brandweer van Aalsmeer, 
wordt uitgenodigd eens kijken te ko-
men nemen op de wekelijkse oefen-
avond. Graag vertellen de vrijwilligers 
over het werk van de brandweer. Aan-
melden kan bij de kazernemanager 
via 06-10463820 of  w.vanrandwijk@
brandweeraa.nl. 

Foto: www.kicksfotos.nl.

‘HWC goes Wild’ op 7 juni
Amstelveen - In het kader van het 
vijftigjarig bestaan van het Her-
mann Wesselink College voert de 
school actie voor een middelbare 
school in Uganda, in samenwerking 
met de Aalsmeerse Stichting Kin-
derhulp Afrika. Deze school staat 
in het kinderdorp Namugongo, niet 
ver van Kampala. Een van de leer-
lingen van het HWC heeft dit actie-
doel aangedragen en vanaf de ope-
ning van het lustrumjaar in januari 
hebben al veel klassen hun inventi-
viteit getoond voor het goede doel. 
Alle klassen konden de beschikking 
krijgen over een zgn. microkrediet 
van 50 euro en daarmee gingen ze 
aan de slag: zo zijn er taarten ge-
bakken en verkocht, lege flessen 
ingezameld, was de school tijdelijk 
een suikerspinnenkraam rijker, or-
ganiseerden leerlingen spelletjes 
met ouderen, zijn er paaseitjes ver-
kocht en heeft vwo-6 meegedaan 
met een pubquiz. Ook de gemeen-
te Amstelveen heeft zich niet onbe-
tuigd gelaten. Met als resultaat het 
prachtige bedrag van zo’n 6000 eu-
ro op de actierekening. Maar dat is 
niet genoeg voor al die leermidde-
len, computers, naaimachines en 
gereedschappen die het HWC in 
het najaar aan de school in het kin-
derdorp willen overhandigen. Het 
streefbedrag is 25.000 euro. Op vrij-
dag 7 juni bundelen alle activitei-
ten zich samen in een groots op-
gezette actiedag, waar alle leer-
lingen en docenten aan meewer-
ken. De school staat deze dag bol 
van de activiteiten voor het goede 
doel: leerlingen ontplooien al hun 
creatieve, sportieve en culinaire ta-
lenten. Zo zullen er diverse restau-
rants geopend zijn in school, maar 
ook spelletjeslokalen, een spook-
huis, een casino, een Rad van for-
tuin en nog veel meer. En de HWC-
ers lopen niet alleen figuurlijk warm 
voor Uganda, maar ook letterlijk: 
in een sponsorloop over de wieler-
baan hopen ze heel wat euro’s voor 
de school in Uganda bij elkaar te lo-

pen. Verder zijn deze dag de groot-
ouders van alle brugklasleerlingen 
te gast en is er een hobbymarkt 
met verschillende marktkramen 
waar tweedehandsboeken, stekjes 
en plantjes, foto’s, sieraden en Afri-
kaanse artikelen worden verkocht. 
De opbrengst is natuurlijk geheel 
voor het actiedoel. Ook het avond-
programma klinkt als een klok. Na 
een Afrikaans buffet treden vele 
leerlingen en docenten op onder de 
naam ‘HWC goes Wild’. Zowel voor 
het buffet als voor het aansluiten-
de avondprogramma zijn kaarten 
te bestellen via de administratie: 
020-6459751 of via de schoolmail: 
school@hermannwesselinkcollege.
nl. Een gecombineerd kaartje voor 
buffet én ‘HWC goes Wild’ kost 15 
euro, alleen het buffet 12,50 euro 
en alleen ‘HWC goes Wild’ 5 euro. 
Kaartjes voor het buffet zijn te be-
stellen tot 31 mei. Kaartjes alleen 
voor ‘HWC goes WILD’ tot aan de 
actiedag op 7 juni zelf. Alle leerlin-
gen en docenten rekenen op een 
grote opkomst deze dag. Niet al-
leen ouders en broertjes en zusjes 
van de leerlingen zijn van harte wel-
kom, maar allen die het leuk vinden 
een Amstelveense school in actie te 
zien voor een goed doel en die het 
belangrijk vinden dat ook elders in 
de wereld goed onderwijs gegeven 
wordt, kunnen op 7 juni vanaf 9.00 
uur op het HWC terecht om te snuf-
felen op de hobbymarkt, een gok-
je te wagen of voor een klein be-
drag iets lekkers te kopen bij een 
van de vele kraampjes die de school 
die dag rijk is. Of natuurlijk bij het 
spetterende avondprogramma. En 
mocht het niet lukken die dag aan-
wezig te zijn, dan is een gift ook van 
harte welkom: rekeningnummer is 
546275885 t.n.v. Wij een school, zij 
een school. 
De opbrengst is gegarandeerd voor 
100% voor de leerlingen in Ugan-
da. Een grote groep leerlingen van 
het HWC zet zijn beste beentje voor. 
Doe ook mee!Culinaire vaartocht ‘Proefvaren’ 

voor Hulphond Nederland
Aalsmeer - Op zaterdag 29 juni 
wordt voor de tweede keer de cu-
linaire vaartocht, genaamd ‘Proef-
varen’, gehouden ten bate van een 
goed doel: een bijdrage aan Hulp-
hond Nederland. Deze vaartocht 
wordt georganiseerd door de Lions-
club Ophelia voorafgaand aan het 
evenement Plaspop en is bestemd 
voor iedereen met een open boot 
die zin heeft in een leuke vaartocht 
met heerlijke culinaire verrassingen 
onderweg. Vorig jaar genoten al on-
geveer 250 personen van dit festijn 
en ook dit jaar zal het opnieuw een 
heerlijke middag/avond worden. Een 
unieke gelegenheid voor Aalsmeer-
ders en andere omwonenden om el-
kaar op informele wijze te ontmoe-
ten en te genieten van water, land-
schap en culinaire verrassingen. De 
start van de vaartocht is om 15.00 
uur op het starteiland gelegen tus-
sen de kleine en de grote Poel. De 
culinaire vaartocht is bedoeld voor 
open boten zoals sloepen, toerboten 
en pramen. De tocht gaat door de 
slootjes en vaarten tussen de Klei-
ne en Grote Poel waarbij op diver-
se punten culinaire hapjes te ver-
krijgen zijn. De deelnemende res-
taurants en cateraars presenteren 
zich op een eiland of vanuit hun lo-
catie aan het water en laten met hun 
gerechten zien wat zij in huis heb-

ben. De varende gasten zijn dus ver-
zekerd van een geweldige culinaire 
verrassingstocht! Deelname aan de 
vaartocht bedraagt 29,50 euro per 
persoon en indien gewenst 10 euro 
voor een wijnarrangement. Deelne-
mers ontvangen een routekaart met 
daaraan een soort knipkaart waar-
mee de culinaire hapjes verkregen 
kunnen worden. Het toetje (inclu-
sief een bijzondere muzikale verras-
sing) vindt plaats met alle deelne-
mers bij café restaurant In de Zotte 
Wilg. Eind van de vaartocht is tussen 
19.00 en 19.30 uur. 

Mocht het op 29 juni zo slecht weer 
zijn dat er niet gevaren kan wor-
den dan kunnen deelnemers met 
de knipkaart terecht bij een over-
dekte locatie aan de Uiterweg, 
waar de deelnemende restaurants 
en cateraars vertegenwoordigd 
zijn om iedereen daar te laten ge-
nieten van hun heerlijke gerecht-
jes. De opbrengst van het ‘Proef-
varen’ gaat naar Hulphond Neder-
land. Deze stichting leidt hulphon-
den op voor de medische en thera-
peutische zorg. Een Hulphond geeft 
mensen met een lichamelijke be-
perking of epilepsie een zelfstandi-
ger leven. Aanmelden voor de culi-
naire vaartocht kan via de website 
www.proefvaren.info.

Driving Experience bij Renault
Streek - Op vrijdag 31 mei en zater-
dag 1 juni organiseert Renault Nieu-
wendijk een Driving Experience bij 
Nieuwendijk Bollenstreek in Hille-
gom. 

Tijdens deze twee dagen duren-
de Experience laten medewerkers 
de bezoekers graag kennis maken 
met de vijf nieuwste modellen van 
Renault: de nieuwe Clio, Clio Estate, 
Scénic Xmod, Captur en de elektri-
sche Zoe. Er wordt een mooie rou-

te door de Bollenstreek met het mo-
del van keuze gereden. Onderweg 
vindt een korte stop op een stijlvolle 
locatie plaats zodat ervaringen uit-
gewisseld kunnen worden met an-
dere deelnemers en medewerkers. 
Wilt u erbij zijn? Aanmelden kan op 
de website: www.renault-nieuwen-
dijk.nl of door te bellen naar: 0252-
241760. Ook wanneer u geen proef-
rit wil maken, bent u alsnog van har-
te welkom om de nieuwe modellen 
te bekijken. 
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Welstandsnota moderner!
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouder gaat de 
nieuwe Welstandsnota vanaf 31 mei 
vrijgegeven voor inspraak. Het op-
stellen van deze nieuwe Welstands-
nota is nodig, omdat de oude niet 
meer voldoende aansluit bij nieuwe 
wetgeving. De nieuwe welstands-
nota betekent voor een groot aan-
tal wijken en gebieden in Aalsmeer 
minder regeldruk én lastenverlich-
ting. Sommige welstandsbeoorde-
lingen kunnen bovendien sneller 
afgehandeld worden. Wethouder 
Gertjan van der Hoeven: “Ik ben blij 
dat de nieuwe welstandsnota zorgt 
voor meer duidelijkheid en in een 
groot aantal gevallen ook voor las-
tenvermindering en kortere proce-
dures. Met deze nieuwe Welstands-
nota beschermen we de gebieden 
die cultuurhistorisch en steden-
bouwkundig van belang zijn en zor-
gen we voor besparing van tijd en 
geld en meer vrijheid in welstands-
vrije en welstandsarme gebieden.” 

Veranderingen 
De bouwplannen worden vanaf 1 ju-
li aanstaande niet meer beoordeeld 
door de Stichting Welstandszorg 
Noord-Holland, maar door de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit van de 
gemeente Amstelveen. Deze com-
missie gaat dit doen voor zowel Am-
stelveen als Aalsmeer. Uitgangspunt 
is dat dit efficiënter werkt dan twee 
aparte commissies voor beide ge-
meenten. Naast verandering van de 
werkwijze is er meer differentiatie 
in welstandsniveau tussen de wij-
ken en gebieden in Aalsmeer aan-
gebracht. Er worden bijvoorbeeld 

strengere eisen gesteld aan de wel-
stand in beschermde dorpsgezich-
ten dan aan bedrijventerreinen. Het 
bedrijventerrein Hornmeer en de 
Bloemenveiling zijn zelfs aange-
wezen als welstandsvrije gebieden. 
Voor de gehele gemeente geldt bo-
vendien dat achterkanten van hui-
zen en bedrijven, die niet zichtbaar 
zijn vanaf de openbare weg, wel-
standsvrij worden. Hierdoor kan ge-
bouwd of verbouwd worden zonder 
beoordeling van de welstandscom-
missie. Bovendien is een aantal ge-
bieden aangewezen waar een licht 
welstandsregime geldt en ambtena-
ren de bouwaanvraag op welstand 
mogen beoordelen. Dat scheelt tijd 
en geld. Uiteraard bevat de nieuwe 
Welstandsnota een regeling voor 
welstandexcessen zodat wel kan 
opgetreden tegen situaties die niet 
voldoen aan redelijk eisen van wel-
stand. 

Vanaf vrijdag ter inzage
De conceptnota ligt vanaf vrijdag 
31 mei tot en met vrijdag 12 ju-
li ter inzage in het gemeentehuis 
van Aalsmeer en in het raadhuis van 
Amstelveen. Tot en met 12 juli kan 
iedereen een zienswijze indienen 
middels een brief of een email naar 
gemeente onder vermelding van 
welstandsnota. Voor informatie kan 
via 0297-387575 contact opgeno-
men worden met de afdeling Ruim-
telijke Ordening en Vergunningen.
Nadat de resultaten van de in-
spraakprocedure zijn verwerkt, 
wordt de Welstandsnota Aalsmeer 
2013 aan de gemeenteraad voorge-
legd ter besluitvorming.

Financiering voor nieuw 
theaterseizoen nog niet rond

Aalsmeer - Met de spectaculaire 
ABBA gold show is afgelopen vrijdag 
24 mei in een volle zaal het tweede 
seizoen van het Crown Theater afge-
sloten. Het theater in Aalsmeer is ge-
start in een periode dat juist flink ge-
sneden is in cultuursubsidies en dit 
viel hard bij veel theaters in Neder-
land. Het Crown Theater heeft ech-
ter nooit subsidie ontvangen. Er zijn 
weinig financiële middelen en 1 grote 
investeerder, De Raad Vastgoed, plus 
een aantal bedrijven die zich bij de 
business club hebben aangesloten, 
sponsoren een deel van de kosten. Ze 
zijn trots op het feit dat Aalsmeer een 
eigen theater heeft en willen ook dat 
dit zo blijft. Zoals waarschijnlijk be-
kend, draait het Crown Theater voor 
honderd procent op vrijwilligers en 
dit mag uniek genoemd worden. Alle 
vrijwilligers dragen het Crown Thea-
ter een warm hart toe en zijn vereerd 
hier te mogen werken. Veelal zijn het 
mensen waarvan de roots diep ge-
worteld zijn in het Aalsmeerse en die 

ook de historie van het pand kennen. 
Ooit was het de bloemenveiling, la-
ter kwam Joop van den Ende er met 
onder andere theater- en televisie-
producties en nu draagt het complex 
de naam Studio’s Aalsmeer waar het 
Crown Theater onderdeel van is. Na-
tuurlijk willen alle vrijwilligers alle in-
woners ook prachtig derde seizoen 
aanbieden, maar helaas kan nog 
geen definitief programma gepre-
senteerd worden. Het Crown team is 
namelijk nog volop aan het werk om 
de begroting sluitend te krijgen voor 
het nieuwe seizoen. Onlangs heeft 
De Raad Vastgoed aangegeven niet 
meer de hoofd financierder te willen 
zijn van het theater en het risico te 
willen spreiden. Het Crown team is 
nu nog in gesprek met andere partij-
en om de financiering alsnog rond te 
krijgen. Hopelijk gaat het hen lukken 
en kan vanaf september weer volop 
genoten worden van een gevarieerd 
theaterseizoen met muziek, cabaret 
en show in ‘eigen dorp’.

Waarnemend burgemeester 
Theo van Eijk naar Uitgeest
Aalsmeer - De commissaris van de 
Koning in de provincie Noord-Hol-
land, de heer J.W. Remkes, heeft 
na goed overleg met een delega-
tie van de gemeente Uitgeest be-
staande uit vijf fractievoorzitters, 
een raadslid en de griffier besloten 
Theo van Eijk te benoemen tot waar-
nemend burgemeester van de ge-
meente Uitgeest. De huidige burge-
meester, mevrouw drs. A.E.H. (Mie-
ke) Baltus, wordt met ingang van 4 
juli benoemd tot burgemeester van 
de gemeente Heemskerk. Daardoor 
ontstaat in Uitgeest per 4 juli aan-
staande een vacature. Het is beleid 
om een waarnemend burgemeester 
te benoemen in gemeenten waar het 
op voorhand vaststaat dat de perio-
de waarin er geen burgemeester is, 
langer dan drie maanden gaat du-
ren. De burgemeestersvacature zal 
voorlopig niet worden opengesteld, 
omdat de gemeente Uitgeest zich 
eerst verder wil oriënteren op haar 
bestuurlijke toekomst. Tevens heb-
ben de fractievoorzitters aangege-
ven dat de gemeente qua financië-
le ombuigingen een forse uitdaging 

tegemoet ziet. Op beide onderde-
len zien zij een substantiële rol voor 
de waarnemend burgemeester. Ge-
let op deze ontwikkelingen hebben 
de fractievoorzitters aan de com-
missaris van de Koning gevraagd de 
waarnemend burgemeester zo snel 
mogelijk te benoemen. Op verzoek 
van de fractievoorzitters is de hui-
dige burgemeester bereid gevon-
den ruimte te bieden aan de waar-
nemend burgemeester zich al in een 
zo vroeg mogelijk stadium in te wer-
ken. In goed overleg is daarom be-
sloten dat de huidige burgemees-
ter haar werkzaamheden per 10 ju-
ni aanstaande neer zal leggen en dat 
de waarnemend burgemeester op 
dezelfde dag zal aantreden. De heer 
Van Eijk was van 2007 tot 2011 bur-
gemeester van Medemblik. Van ja-
nuari tot juni 2011 was hij waarne-
mend burgemeester van Medemblik 
en van januari 2012 tot 1 septem-
ber 2012 was hij waarnemend bur-
gemeester van Hollands Kroon. Tot 
1 juni aanstaande is hij nog waarne-
mend burgemeester in Aalsmeer. Hij 
is 59 jaar en lid van het CDA.

Aanpassing beleidsregels 
Bovenwijkse Voorzieningen
Aalsmeer - Inwoners, die een wo-
ning of een bedrijfspand willen bou-
wen dat niet past binnen het vigeren-
de bestemmingsplan, worden al ja-
ren verplicht om een bijdrage te be-
talen aan de zogenaamde Bovenwijk-
se Voorzieningen. Van deze bijdragen 
worden door de gemeente onder an-
dere wegen, groenvoorzieningen en 
maatschappelijke voorzieningen be-
kostigd. Het college van burgemees-
ter en wethouders stelt de gemeen-
teraad voor om de beleidsregels voor 
het innen van de bijdragen voor Bo-
venwijkse Voorzieningen aan te pas-
sen. Er wordt daarbij nu ook onder-
scheid gemaakt tussen diverse cate-
gorieën bouwwerken, zoals een ver-
schil tussen woonfuncties en niet-
woonfuncties. Ook wordt voor wo-
ningen een maximumtarief vastge-
steld voor de bijdrage aan het Fonds 
Bovenwijkse Voorzieningen. Wethou-
der Gertjan van der Hoeven: “Na de 
vaststelling van deze geactualiseer-
de Nota Bovenwijkse Voorzieningen 
door de gemeenteraad gaan we ini-
tiatiefnemers op een iets andere wij-
ze hun bijdrage aan het Fonds in re-
kening brengen. Door de differenti-
atie in verschillende bouwvormen is 
het systeem nu verfijnder. Bovendien 
is het maximale tarief voor een wo-
ning nu vastgesteld op grond van een 
maximaal oppervlak van 750 vierkan-
te meter. Voor mensen met een gro-
te bouwkavel scheelt dat vele duizen-
den euro’s. Het systeem is daarmee 
op een aantal punten realistischer en 
rechtvaardiger gemaakt.“

Verplicht
De gemeente is op grond van de wet 
Ruimtelijke Ordening (2008) wette-
lijk verplicht om alle kosten die no-
dig zijn voor het ontwikkelen van een 
bouwplan te verhalen op de initiatief-
nemer. Bij de Bovenwijkse Voorzie-
ningen gaat het om een bijdrage aan 
de algemene voorzieningen voor ge-
heel Aalsmeer, dus niet alleen de di-
recte omgeving. De bijdrage aan de 
Bovenwijkse Voorzieningen is vast-
gesteld op 25,50 euro per vierkante 
meter. De inkomsten voor de Boven-
wijkse Voorzieningen lopen als ge-
volg van de economische crisis terug 
doordat er duidelijk minder wordt ge-
bouwd. Om te zorgen dat het Fonds 
Bovenwijkse Voorzieningen voldoen-
de gevuld blijft, stelt het college voor 
om een aantal investeringen uit het 
fonds te temporiseren of te verlagen. 
Het grootste deel van de investerin-
gen gaat naar de realisering van pro-
jecten uit het Aalsmeers Verkeers en 
Vervoersplan. De investeringen voor 
de herinrichting Aalsmeerderweg en 
de reconstructie kruispunt Machi-
neweg met de Legmeerdijk worden 
daarom doorgeschoven tot na 2020. 
Ook de investeringen in De Groe-
ne As en Maatschappelijke Voorzie-
ningen worden naar beneden bijge-
steld. Voor meer informatie kan ge-
keken worden op de website van de 
gemeente: www.aalsmeer.nl of tele-
fonisch contact opgenomen worden 
met de medewerkers van het Cluster 
ROV via 020-5404140.

Oproep gemeente aan inwoners: 
Meld gevaarlijk paaltjes
Aalsmeer - Paaltjes in fietspaden 
vormen een belangrijk verkeersvei-
ligheidsrisico. Jaarlijks vallen in Ne-
derland onder fietsers enkele doden 
en duizenden gewonden als gevolg 
van een botsing met een paaltje. De 
gemeente Aalsmeer wil zo veel mo-
gelijk gevaarlijke situaties oplos-
sen. Daarvoor is hulp nodig van al-
le inwoners! Door aan te geven wel-
ke paaltjes u gevaarlijk vindt, kan de 
gemeente bepalen welke situaties 
als eerste aangepakt gaat worden. 
Op www.fietspaaltjes.nl/Aalsmeer 

kan aangeven worden waar ge-
vaarlijke paaltjes of andere obsta-
kels op fietsroutes staan. Later dit 
jaar bepaalt de gemeente op basis 
van alle meldingen op welke loca-
ties er maatregelen genomen gaan 
worden. In ieder geval gaat de ge-
meente de tien meest genoemde lo-
caties aanpakken. Dat betekent dat 
paaltjes en andere obstakels wor-
den verwijderd of, als dat echt niet 
kan, zodanig worden verbeterd dat 
ze beter zichtbaar zijn en het risico 
op botsingen wordt verkleind.

Fronik werkt 
aan riool

Aalsmeer - Sinds maandag 27 mei is 
aannemer Fronik, in opdracht van de 
gemeente, bezig om een nieuwe rio-
lering aan te leggen in de Spoorlaan 
ter hoogte van de huisnummers 18 tot 
en met 24. De nieuwe riolering komt 
onder het wegdek te liggen, waar-
door de Spoorlaan vanaf de kruising 
Baanvak tot en met de kruising Primu-
lastraat tijdelijk niet bereikbaar is voor 
gemotoriseerd verkeer. Voor het res-
terende deel van de Spoorlaan wordt 
een omleiding ingesteld via de Ophe-
lialaan, de Begoniastraat en de Gera-
niumstraat. De werkzaamheden gaan 
ongeveer drie weken duren. Voor vra-
gen of opmerkingen tijdens de uitvoe-
ring, kunt u terecht bij de heer Jan van 
de Raapkamp als toezichthouder van 
de gemeente, bereikbaar op telefoon-
nummer 0297–387575. 

Aan de slag met nieuw jeugdbeleid
Aftrap ‘Opgroeien in Aalsmeer’ 
Aalsmeer - In december 2012 heeft 
de gemeenteraad de nota Jeugd en 
Gezin vastgesteld. Uitgangspunt van 
de nota is ‘het versterken en benut-
ten van de eigen kracht van de sa-
menleving’. Om met de woorden van 
wethouder Rik Rolleman te spreken 
we moeten het ‘gewoon samen doen’. 
Daarom organiseert de gemeente 
dinsdag 11 juni van 19.30 tot 21.30 uur 
een speciale bijeenkomst met vrijwilli-
gers, verenigingen, sportclubs en ker-
ken om samen een aanzet te geven 
tot de uitvoering van nieuwe jeugdbe-
leid. Wethouder Rolleman van jeugd- 
en gezinsbeleid wil iedereen graag 
ontmoeten om te horen waar vereni-
gingen en vrijwilligers behoefte aan 
hebben om met elkaar een beter kli-
maat te creëren voor de opvoeding 
van Aalsmeerse kinderen. Is dat bij-

voorbeeld behoefte aan een training 
op maat voor sportbegeleiders? Of is 
er vooral behoefte om eens over bij-
zondere zaken door te praten met een 
deskundige. Wat wordt er gedaan met 
signalen die kinderen afgeven? Weten 
verenigingen waar ze daarmee naar 
toe kunnen gaan. Wethouder Rik Rol-
leman: “Gewoon samen doen! vind ik 
een betere werknaam voor het ver-
sterken van de sociale netwerken om 
kinderen goed te kunnen laten opvoe-
den en opgroeien in Aalsmeer dan de 
meer wetenschappelijke titel: peda-
gogische civil society. Om goede zelf-
redzaamheid te creëren hebben we 
elkaar nodig.” Heeft u als vrijwilliger 
of vereniging geen uitnodiging gekre-
gen en wilt u wel aanwezig zijn, dan 
kan dat. U hoeft zich alleen even aan 
te melden bij leonie.kerkhofs@k2.nl.

Leefomgeving verder met ‘t 
vastzetten van dakpannen
Aalsmeer - Op maandag 3 juni gaat 
Stichting Leefomgeving Schiphol ver-
der met het preventief vastzetten van 
dakpannen in Aalsmeer. De gemeente 
drong hier vorig jaar op aan bij Schip-
hol om de zogenaamde vortex scha-
de (schade door luchtturbulentie van 
dalende vliegtuigen) te voorkomen. In 
oktober 2012 werd al begonnen aan 
de woningen aan de Oosteinderweg, 
Aalsmeerderweg en een gebied rond 
de A.H. Blaauwstraat. Nu staan 181 
koopwoningen in hetzelfde gebied op 
het programma. Wethouder Rik Rolle-
man: “Belangrijk is dat de overlast van 
het groeiende Schiphol zoveel mo-
gelijk vermindert. Het vastzetten van 
de dakpannen is daar een voorbeeld 
van.” Stichting Leefomgeving Schiphol 
deed vorige zomer 260 huiseigenaren 

en de eigenaren van 147 huurwonin-
gen in Aalsmeer een eenmalig aanbod 
om de dakpannen van hun woning 
vast te laten zetten. De stichting hoopt 
dat door het preventief vastzetten van 
de dakpannen er minder vaak vor-
texschade optreedt. De stichting be-
taalt de kosten voor deze werkzaam-
heden. Kees Smilde, interim-directeur 
Stichting Leefomgeving Schiphol, is 
blij dat de werkzaamheden nu verder 
gaan: “Ruim 180 huiseigenaren heb-
ben ons aanbod geaccepteerd. Daar 
worden de dakpannen nu preventief 
vastgezet, waardoor eventuele schade 
door vliegtuigen grotendeels voorko-
men wordt.” De werkzaamheden zul-
len maandag aanstaande starten in 
de A.H. Blaauwstraat en doorlopen tot 
half november. 

Fietsenactie bij 
AH Alders

Kudelstaart - Na het enorme suc-
ces van verleden jaar herhalen Balk 
Rijwielen en AH Alders de grandioze 
fietsenactie. Vier weken lang wordt er 
elke week een fiets weggegeven. De 
actie is eenvoudig. Doe uw kassabon 
met een minimale besteding van 20 
euro, uiteraard voorzien van naam en 
telefoonnummer, in de daarvoor be-
stemde ton en wie weet wordt u ge-
beld. Tevens loopt er een statiegeldac-
tie voor Alpe D’HuZes. Bonnen uit de 
flessenautomaat kunnen in de daar-
voor bestemde doos gedeponeerd 
worden. AH Alders zal na vier weken 
het bijeen gebrachte bedrag verdub-
belen en het geld overmaken aan de 
stichting.

Schiphol, wonen naast sloopzone en geluidsoverlast

SP tweede Kamerlid Jansen 
steunt wethouder Rolleman
Aalsmeer - Maandag 27 mei heeft 
SP tweede Kamerlid Paulus Jan-
sen een werkbezoek gebracht aan 
de Sloopzone in Aalsmeer. Wethou-
ders Rik Rolleman van Aalsmeer, 
Jan Willem Groot van Amstelveen 
en Jeroen Verheijen van Uithoorn 
hadden Paulus Jansen uitgeno-
digd om de hinderbeleving aan de 
Zuidoost hoek van Schiphol zicht-
baar te maken. Aalsmeer, Amstel-
veen en Uithoorn hebben alle drie 
Schiphol als buurman. Hoewel de 
drie gemeentes veel baat hebben 
van de nabijheid van Schiphol kent 
deze medaille een keerzijde. In Uit-
hoorn hebben inwoners met na-
me last van startend verkeer van-
af de Aalsmeerbaan dat voor Uit-
hoorn naar het oosten afbuigt. Al ja-
ren wordt geprobeerd om het knel-
punt Uithoorn op te lossen, maar dit 
blijkt om verschillende redenen niet 
mogelijk te zijn. In Amstelveen heb-
ben inwoners met name last van het 
gebruik van de Buitenveldertbaan. 
Hoewel deze baan minder gebruikt 
wordt dan de Aalsmeerbaan wonen 
er veel mensen onder deze baan en 
hebben dus veel inwoners last van 
vliegtuiggeluid. 

Aalsmeerbaan in achtertuin
Aalsmeer heeft de Aalsmeerbaan 
bijna letterlijk in de achtertuin en dit 
zorgt voor hinder bij inwoners. Het 
gebied rondom de Sloopzone is één 
van de plekken in Aalsmeer waar de 
geluidsbelasting erg hoog is. Al ja-
ren wordt in dit deel van de Oostein-
derweg dat precies onder de aan-
vliegroute van Schiphol ligt, een ‘uit-
sterfbeleid’ gevoerd. Vanwege vei-
ligheidsredenen is wonen hier niet 
meer toegestaan. Bewoners wor-
den niet gedwongen om te verhui-
zen, maar als zij vertrekken moeten 
zij hun huis verkopen aan het Rijk. 
Met als gevolg dat nu veel huizen 
gesloopt zijn of leeg staan. 

Schrijnende situaties
Ook ondernemers hebben het in dit 
gebied niet gemakkelijk, omdat zij 
tegen regelgeving aan kunnen aan-
lopen. Toch zijn er goede initiatieven 
in dit gebied. Dit was de reden om 
als eerste de kas van Eerlijke Oogst 
te bezoeken. De kas ligt midden in 
de Sloopzone aan de Oosteinder-
weg en de geluidsbelasting is hier 
extreem hoog. Het gezelschap werd 
rondgeleid langs alle biologisch ge-

kweekte groente door eigenaar en 
chef-kok Jonathan Karpathios. Door 
het toepassen van wisselende teelt, 
creëert hij een sterke bodemstruc-
tuur waardoor het gebruik van gif 
niet nodig is. Met geld van Stichting 
Leefomgeving Schiphol (SLS) wordt 
de Sloopzone de komende jaren op-
nieuw ingericht tot een groenzone. 
De kassen van Eerlijke Oogst kun-
nen in deze herinrichting een plek 
krijgen. Net naast de Sloopzone 
mag wel gewoond worden, maar de 
laatste jaren blijkt dat wonen soms 
niet meer mogelijk is. Dit leidt tot 
schrijnende situaties van mensen 
die graag weg willen uit het gebied 
maar van wie de woning door de 
hoge geluidsbelasting door vlieg-
tuiggeluid onverkoopbaar is gewor-
den. Paulus Jansen ging met deze 

inwoners in gesprek om over hun 
situatie te praten. Voor deze schrij-
dende situaties is op dit moment 
nog geen oplossing. Zij hebben wel 
een bedrag gekregen van het Scha-
deschap Schiphol maar dit is lang 
niet voldoende om opnieuw te star-
ten op een andere plek. 

De woningen zijn door de hinder 
van de luchthaven onverkoopbaar 
geworden. Kamerlid Paulus Jansen 
zegt hierover op Twitter: ‘Intensive-
ring van de luchtvaart zorgt voor ex-
tra overlast, de uitkoopregeling is 
ronduit knieperig.’ Hij vindt dat het 
beter is als Schiphol zelf de wonin-
gen voor een goed bedrag koopt. 
Ook vindt hij het belangrijk dat de 
luchtkwaliteit en de geluidsbelas-
ting in dit gebied goed gemeten 
wordt. Wethouder Rik Rolleman: 
“Schiphol is uiteraard goed voor on-
ze economie dat moeten we niet 
vergeten. 
Maar Schiphol maakt veel winst. 
Een gedeelte van deze winst zou 
geïnvesteerd moeten worden in de 
leefbaarheid in de gemeenten rond-
om de luchthaven. Op deze manier 
komt er een betere balans tussen 
economie en leefbaarheid.”

Installatie en kennis maken met 
burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
Aalsmeer - Op dinsdag 4 juni 
wordt de nieuwe burgemeester van 
Aalsmeer geïnstalleerd. Mevrouw 
drs. Jobke Vonk-Vedder (49) is de 
eerste vrouwelijke burgemeester 
van Aalsmeer. In een speciale zitting 
van de gemeenteraad zal zij worden 
geïnstalleerd en onder andere wor-
den toegesproken door de Commis-
saris van de Koning, Johan Rem-
kes en de loco-burgemeester van 
Aalsmeer Ad Verburg. 

De installatie van burgemeester 
Vonk-Vedder begint 4 juni om 19.00 
uur in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Na sluiting van deze speciale 
raadsvergadering, wordt de nieuwe 
burgemeester vanaf 20.30 uur een 
receptie aangeboden. Daar kunnen 
belangstellenden haar feliciteren en 
nader komen kennismaken. 

Unanieme voordracht
Op 14 maart besloot de gemeente-
raad unaniem om Jobke Vonk-Ved-
der voor te dragen als eerste kan-
didaat voor het burgemeesterschap 
van Aalsmeer. Daarmee volgde de 
raad het voorstel van de vertrou-
wenscommissie. Op grond van de 
aanbeveling van de raad heeft de 
minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties een voordracht 
gedaan en is mevrouw Vonk-Ved-
der op 23 mei bij Koninklijk Besluit 
benoemd tot vijftiende burgemees-
ter van Aalsmeer. Jobke Vonk-Ved-
der is 49 jaar, woont in Abcoude en 
is afgestudeerd econoom. Zij werk-
te de afgelopen periode als facilitair 

manager bij het bedrijf QSM Euro-
pe. Zij is lid van het CDA en van-
af januari 2011 raadslid in de ge-
meente De Ronde Venen. Voordien 
was zij zeven jaar wethouder in twee 
perioden (van februari 2000 tot mei 
2002 en van april 2006 tot december 
2010) in de gemeente Abcoude. Zij 
was onder andere verantwoordelijk 
voor de portefeuilles Welzijn, Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, 
Sociale Zaken, Onderwijs, Sport en 
recreatie, Volksgezondheid, Cultuur, 
Toerisme, Informatisering & Au-
tomatisering en Volkshuisvesting. 
Jobke Vonk-Vedder is getrouwd en 
heeft twee zonen van 12 en 15. 
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kinder- en jeugdkrant
Minischoolvoetbaltoernooi
‘Jozef’-meiden kampioen!
Aalsmeer - Van 13 tot en met 17 
mei was het jaarlijkse minivoetbal-
toernooi. Meisjes groep 7/8 van de 
Jozefschool speelden op maandag 
en woensdagavond. En met succes, 
onverslagen werd de halve fina-
le bereikt. Deze vond vrijdag plaats. 
Het regende helaas, maar dit mocht 
de pret niet drukken. Wederom wa-
ren de meiden de sterkste. Tijdens 

de finalewedstrijd was het nat en 
koud, maar ook super spannend. De 
meiden wisten te winnen met 1-0 
en kregen de kampioensbeker uit-
gereikt. Een mooie titel om een ba-
sisschoolperiode af te sluiten voor 
Fabienne, Ruby, Lisa, Nienke, Isa, 
Jasmijn, Chamira en Dewi. De beker 
krijgt uiteraard een definitief plekje 
in de prijzenkast van de Jozefschool.

Westplas Mavo op weg 
naar Eco-School
Aalsmeer - Leerlingen van de West-
plas Mavo zijn de afgelopen weken 
druk bezig geweest met het onder-
zoeken van de duurzaamheid op hun 
school. Milieuscans op het gebied 
van energie, hygiëne, voedsel en vei-
ligheid werden gemaakt. Gelukkig 
gaat er veel goed, maar de leerlingen 
gaven met de resultaten van het on-
derzoek ook aan, dat het op een aan-
tal punten duurzamer kan. Ze zijn er 
klaar voor, om aan de slag te gaan 
met het zevenstappenplan van Eco-
Schools. De officiële kick-off vond 
afgelopen woensdag plaats. Project-
leider duurzaamheid bij het Wellant-
college, Mariëlla van der Meer, gaf 
in haar openingswoord het belang 
aan van de bijeenkomst. Ze was blij 
met de inzet en betrokkenheid van 
de leerlingen. “Duurzaamheid is een 
veelomvattend begrip, het gaat over 
hoe respectvol we met onze omge-
ving omgaan, hoe we handelen en 
ondernemen, wonen, werken en stu-
deren in relatie met energiebronnen 
en het milieu.” De Westplas Mavo is 
de eerste school van Wellantcollege, 
die het traject ingaat om zich te cer-
tificeren voor het keurmerk van Eco-
Schools. Eco-Schools is een door de 
Verenigde Naties ontwikkeld con-
cept om wereldwijd duurzame scho-
len te stimuleren en biedt de lei-
draad waarmee scholen hun duur-
zaamheidsonderwijs kunnen inrich-
ten. Na het doorlopen van het zeven-

stappenplan wordt een school offici-
eel erkend als duurzame school en 
ontvangt daarvoor het internationale 
keurmerk: de Groene Vlag. Naast het 
vormen van een werkgroep is er dan 
een milieuscan uitgevoerd, een ac-
tieplan opgesteld, is de vooruitgang 
geëvalueerd en is het thema duur-
zaamheid terug te vinden in het les-
programma. De leerlingen Noor en 
Nynke gaven in hun presentatie over 
hygiëne aan, dat de school schoon is, 
maar op sommige plekken vonden zij 
te veel stof. Zij gaven het advies om 
de papieren handdoekjes te vervan-
gen door een handdroger. Coen en 
Nick presenteerden hun milieuscan 
op het gebied van veiligheid en ga-
ven aan dat het goed zou zijn om 
brandoefeningen te doen. De scan 
over voedsel liet zien dat meer pro-
ducten op school aangeboden kun-
nen worden, die gezond en lekker 
zijn. De Westplas Mavo heeft een 
belangrijke stap gezet op weg naar 
een gezonde duurzame leer-, leef- 
en werkomgeving.Groep 3 op geitenbezoek

Aalsmeer - Op onderzoek bij de 
geitenboerderij in het Amsterdam-
se Bos, dat waren alle kinderen van 
de groepen 3 van de Jozefschool vo-
rige week. Hoe leven de geiten en de 
lammetjes? Hoe smaakt warme ver-
se geitenmelk? Hoe wordt geitenkaas 
gemaakt? Wat maken ze nog meer 
van de melk? Dat waren maar een 
paar vragen, die beantwoord zijn tij-
dens de excursie naar de Ridammer-
hoeve. Alles zelf zien, voelen en proe-
ven dat deden de kinderen met en 
tussen de geitjes. Boerin Dorothé liet 
zien waar de geiten worden gemolken 
en wat er met de melk gebeurt. Bene-
den in de kelder was de kaasmake-

rij. Daarna gingen de jongens en mei-
den aan het werk: de geiten borste-
len en stro verdelen over de geiten-
keutels. Geiten melken mocht ook. Ze 
ontdekten daarbij dat een geit maar 
twee spenen heeft en een koe wel 
vier. Degenen die durfden te proeven 
vertelden dat de nog warme geiten-
melk een beetje zoet smaakte. Later 
kreeg iedereen een klein flesje melk 
met speen om de lammetjes te voe-
ren, vast te houden en te aaien. Een 
ijsje van geitenmelk was de beloning. 
Op het laatst nog maar eventjes spe-
len in de speeltuin voor het tijd was 
om terug naar school te gaan. De kin-
deren vonden het allemaal héél leuk.

Partyworkshops bij Kidzzzclub
Aalsmeer - Zaterdagmiddag 8 juni 
organiseert Kizzzclub Aalsmeer Oost 
feestelijke workshops voor kinderen. 
Het is alweer de laatste Kidzzzclub 
voor de grote vakantie. En daarom wil 
de Kidzzzclub er deze keer een ex-
tra feestelijke middag van maken. Er 
worden verschillende workshops ge-
houden. De workshops hebben bij-
na allemaal met feest te maken, zo-
als onder andere figuren knopen van 
ballonnen. Zoals op elke Kidzzzclub 
kunnen kinderen ook weer naar een 
bijbelverhaal kijken en luisteren en 

gaan enkele liedjes gezongen wor-
den. Er is een surprise-act en ook 
de spelletjes staan weer klaar. De 
Kidzzzclub is voor alle kinderen uit 
groep 3 tot en met groep 6 van de 
basisschool, is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig.
De Kidzzzclub wordt gehouden in 
buurthuis het Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55 en begint om 13.15 
uur. De deur is open vanaf 13.00 
uur. Het programma duurt tot 15.00 
uur. Voor meer informatie, kijk op: 
kidzzzclubaalsmeeroost@gmail.com.

Wethouders verrichten start 
verkeersexamen op scholen
Aalsmeer - Op 27 mei en 28 mei heb-
ben de wethouders Rik Rolleman en 
Ad Verburg de starthandeling verricht 
bij de verkeersexamens op basisscho-
len in de gemeente. Rik Rolleman van 
onderwijs was op 27 mei eerst bij de 
Jozefschool waar 56 leerlingen ver-
keersexamen aflegden met de fiets. 
Daarna volgden de leerlingen van de 
Zuidooster, Oosteinder en De Brug. 
Ad Verburg van verkeer heeft in Ku-
delstaart op 28 mei de 76 leerlingen 
van de Antoniusschool van start la-
ten gaan. Bij het verkeersexamen rij-
den de leerlingen van groep 7 zelf-
standig een aangegeven route van bij-
na vier kilometer en houden vrijwilli-
gers in de gaten of zij zich aan de ver-
keersregels houden. In totaal doen in 
de gemeente Aalsmeer 414 leerlingen 
verkeersexamen. Wethouder Rik Rol-
leman: “Ik vind het erg belangrijk dat 
de leerlingen lopend of fietsend naar 
school gaan. Met dit verkeersexamen 
leren de leerlingen van groep 7 van al-
le basisscholen hoe ze dit veilig kun-

nen doen. Zeker omdat de meeste 
leerlingen na groep 8 grote afstanden 
moeten overbruggen van huis naar 
het voorgezet onderwijs.” Wethou-
der Ad Verburg: ‘Dit jaar doen weder-
om alle tien basisscholen in Aalsmeer 
en Kudelstaart mee aan het praktisch 
verkeersexamen. Dat is een geweldi-
ge stap vooruit, als je bedenkt dat een 
aantal jaar geleden deze score 40 % 
was. Alle scholen doen mee aan dit 
examen, dat we samen met Veilig Ver-
keer Nederland (VVN) organiseren.”

Cadeautje voor ouders
Alle kinderen kregen bij de start een 
sleutelhanger met een winkelwagen-
muntje eraan. Op dit muntje stond aan 
de ene kant een 30 kilometer bord en 
aan de andere kant een 50 kilometer 
bord. Deze sleutelhanger mochten ze 
aan hun ouders geven om nogmaals 
te benadrukken hoe belangrijk het is 
voor automobilisten om zich aan de 
maximum snelheid van 30 en 50 kilo-
meter in de bebouwde kom te houden.

E1 vierde in internationaal 
Pinksterweekendtoernooi
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 17 mei 
vertrokken de jongens van de E1 
van JAU naar het prestigieuze voet-
baltoernooi in België. Samen met de 
begeleiders, Erik, Rudolph en Kees 
gingen de voetballers vrolijk op weg 
naar Lommel. Overnacht werd in een 
jeugdherberg midden in de bossen 
van Lommel. De volgende dag al 
stonden de eerste wedstrijden voor 
de E1 in de poule gepland om 10.15, 
12.30 en 13.30 uur. Deze dag waren 
Duitsers, Belgen en Nederlanders de 
tegenstanders. De eerste twee wed-
strijden werden eigenlijk met ‘speels’ 
gemak gewonnen, maar tijdens de 
laatste wedstrijd sloeg de vermoeid-
heid (korte nacht) toe. De E1 wist ui-
tendelijk toch een gelijk spel af te 
dingen.Na de drie wedstrijden gin-
gen de jongens en hun begeleiders 
richting Centerparcs, alwaar een 
aantal ouders een huisje hadden ge-
huurd. Zodoende konden de jongens 
gebruik maken van het subtropisch 
zwembad aldaar. Na een hambur-
ger en een ijsje later weer richting 
de jeugdherberg, waar de jongens 
zich nog prima hebben vermaakt, 
met jawel, een partijtje voetbal. Op 
echt een zonovergoten zondag (23 
graden) speelde de jongen de laat-
ste wedstrijd in hun poulefase. De-
ze werd gewonnen door JAU, maar 

het betekende helaas dat ze tweede 
werden in hun poule, En zo stonden 
ze in de halve finale tegen de num-
mer één uit de andere poule.
Tegenstander was de hoofdklasser 
Foreholte E1, Eigenlijk tot 5 minu-
ten voor tijd ging het nog gelijk op, 
maar na de 2-1 achterstand gingen 
er toch wat kopjes hangen en kwa-
men de JAU-jongens helaas niet 
meer tot scoren. Zodoende speelde 
het team om 14.00 uur de troostfina-
le tegen alweer een hoofdklasser, De 
Zwaluwen uit Vught. Deze wedstrijd 
eindigde in een gelijkspel, dus moes-
ten er penalty’s worden genomen. 
Helaas waren de Zwaluwen daar 
iets beter in dan de JAU-spelers. 
Dus werd menig traantje weggepinkt 
door de jongens, maar na een uurtje 
was het verdriet weer over en werd 
vol trots de beker voor de 4e plaats 
in ontvangst genomen, Op het grote 
podium wachtte nog een verrassing. 
De JAU E1 kreeg de fairplay beker 
overhandigd. Daarna bleef het nog 
lang en onrustig in de Belgische bos-
sen, ook in de avond en nacht, maar 
de jongens zaten maandagochtend 
wel om 8.00 uur aan het ontbijt! Na 
het schoon maken van de kamers en 
het pakken van alle spullen werd de 
reis naar Aalsmeer ingezet. Het was 
een zeer geslaagd weekend!

Zeilen met jeugdsportpas 
Aalsmeer - Met de jeugdsportpas 
kan kennis gemaakt worden met di-
verse sporten, die je misschien nog 
nooit hebt beoefend en die je wel 
leuk lijken, zonder dat je direct lid 
hoeft te worden. Sporten is een ge-
zonde vrijetijdsbesteding en mis-
schien maak je wel nieuwe vriend-
jes of vriendinnetjes. Er zijn heel 
veel sporten die je misschien wel 
eens wilt uitproberen. Maar om ge-
lijk lid te worden van al die vereni-
gingen is een beetje te duur 

De jeugdsportpas is ook voor kinde-
ren bestemd die al aan sport doen. 
Ook alle kinderen van de basis-
scholen uit Aalsmeer en Kudelstaart 
kunnen voor 5 euro kennis maken 
met diverse sporten, waaronder de 

zeilsport. Tom Schutte van de Sport-
service en Peter de Wit, zeilschool-
houder Zeilschool Aalsmeer spre-
ken over een geslaagde samenwer-
king, want in totaal 160 schoolkin-
deren komen 3 uur zeilen, waarvan 
er inmiddels 60 zijn geweest. Met 
veel gezelligheid is de eerste groep 
afgelopen zondag het water op ge-
gaan. Onder begeleiding van pro-
fessionele instructeurs werd er en-
thousiast kennisgemaakt met de 
eerste beginselen van deze sportie-
ve tak van buitensport. In het kader 
van de sportpas volgen nog 6 ken-
nismakingsdagdelen met het zeilen 
bij Zeilschool Aalsmeer. Dagdelen 
die zeker weten weer vol enthou-
siasme zullen zijn en wie weet met 
meer zonnewarmte.

Ritmische gymnastiek:
Duo en groep SV Omnia 
plaatsen zich voor NK
Aalsmeer - Het weekend van 25 en 
26 mei was een druk weekend voor 
de ritmische gymnasten van SV Om-
nia 2000. Zaterdag vonden de halve fi-
nales voor duo-oefeningen plaats en 
zondag was de tweede plaatsings-
wedstrijd voor groepen. Voor de hal-
ve finale van de duo’s hadden Gabriël-
le Boomhouwer en Sanne Koopmans 
zich geplaatst, zowel met de lint- als 
de knotsoefening. Al vroeg waren zij 
die zaterdag in de sporthal in Amster-
dam. Als eerste mochten zij hun lin-
toefening laten zien en op een paar 
kleine foutjes na was het een prach-
tige oefening die 8.916 punten waard 
was. Na lang wachten waren ze weer 
aan de beurt voor hun knotsoefening. 
Helaas verliep deze niet zoals de mei-
den hadden gewild en hier en daar 
ging er wat mis. Tot het laatst was het 
spannend of ze zich zouden plaatsen 

voor het NK. De 8e plaats voor de lin-
toefening was voldoende voor plaat-
sing. De groep van SV Omnia 2000 
komt uit in categorie 3B en bestaat 
uit Sanne Koopmans, Joan Gerritsen, 
Anahit Oganisjan, Marta Rentenaar 
en reserve Gabriëlle Boomhouwer. De 
groep liet een baloefening zien op mu-
ziek uit de film Fool’s Gold. De afge-
lopen week was er nog hard getraind 
en in de training verliep de oefening 
steeds beter. Op de wedstrijd spelen 
zenuwen toch vaak een rol en dat was 
te zien. De oefening verliep redelijk: 
de meiden werkten wel gelijk, maar er 
werden helaas iets te veel grote fouten 
gemaakt. Met een 11e plaats waren ze 
dan ook niet echt tevreden. Toch bleek 
dit resultaat, opgeteld bij het resultaat 
van de vorige wedstrijd, genoeg om 
mee te mogen doen aan het NK op 15 
en 16 juni in Ahoy Rotterdam. 

Dansfeestje tijdens kidspraise
Aalsmeer - Op 26 mei was de laat-
ste kidspraise van dit seizoen in de 
Oosterkerk. De speciale kinder-
dienst voor jongens en meisjes van 
de basisschool is een eye opener 
geworden voor jong en oud. De kin-
deren kwamen om liedjes te zingen, 
te dansen en om het toneelstukje te 
bekijken. Iedere keer werd er een 

klein feestje van gemaakt. Na afloop 
was er altijd voor iedereen een bal-
lon en soms een werkje of tekening 
over het onderwerp. Het was iedere 
keer een hele uitdaging om een on-
derwerp te kiezen met daarbij een 
leuk toneelstuk. In september start 
de Oosterkerk met een nieuwe serie 
kidspraise-diensten. 





 
18   Nieuwe Meerbode  •  30 mei 2013

Opbrengst voor Stichting Haarwensen

Zondag 36ste dorpentocht 
Aalsmeer - Op zondag 2 juni or-
ganiseert de Stichting Dorpentocht 
opnieuw de alom bekende Dorpen-
tocht. Dit is in de regio van Amstel-
veen dé recreatieve fietstocht voor 
het gehele gezin en de sportie-
ve fietser. Dit jaar voor de 36e maal 
en voor het eerst in al die jaren voor 
hetzelfde goede doel als het jaar er-
voor. Dat heeft te maken met de la-
ge opkomst in 2012 als gevolg van 
de voortdurende regenval op de 
dag van de fietstocht. Maar nog al-
tijd heeft de Dorpentocht in al die 
jaren bijna 145.000 euro bijeen ge-
haald en aan een goed doel kun-
nen schenken. Het goede doel van 
dit jaar dus opnieuw Stichting Haar-
wensen. Deze organisatie schenkt 
pruiken, die van echt haar zijn ge-
maakt, aan kinderen, die door me-
dische behandelingen of door een 
ernstige haarziekte hun eigen haar 
zijn verloren. Voor deze pruiken ge-
bruikt de Stichting vele afgeknipte 
vlechten en staarten van kinderen 
en volwassenen die met veel liefde 
een flink stuk van hun haar hebben 
willen afstaan. 
Op deze bijzondere manier dra-
gen zij bij aan een beetje extra ge-
luk voor een kind. Het maken van 
een kwalitatief haarwerk is ech-
ter zeer arbeidsintensief en kost-
baar. Stichting Haarwensen is daar-
om ook afhankelijk van financiële 
giften om dit mogelijk te maken. En 
omdat vorig jaar de Dorpentocht in 
het water viel, wil Stichting Dorpen-
tocht dit jaar een revanche! Als u op 
zondag 2 juni 2013 met onze tocht 
meefietst, dan steunt u het werk 
van Stichting Haarwensen en gunt 
u een kaal kind dat beetje extra ge-
luk. Natuurlijk is de Stichting Haar-
wensen ook tijdens de tocht aanwe-
zig met allerhande informatiemate-
riaal en hun mascotte Saartje. De 
pop Saartje is te koop voor een klein 
bedrag. Maar u kunt ook nog een 
stapje verder gaan en op 2 juni uw 
eigen haar doneren. Iedereen die op 

de dag van de Dorpentocht haar of 
zijn (!) haar wil doneren, wordt ge-
vraagd dit vooraf via info@dorpen-
tocht.nl kenbaar te maken. Tijdens 
de tocht staat er dan een professi-
onele kapper klaar en is er passen-
de aandacht voor uw ludieke actie. 
Een voorwaarde hierbij is, dat uw 
haar ten minste 25 centimeter lang 
is. Wie durft?! De Dorpentocht heeft 
dit jaar weer twee routes; de eer-
ste route heeft vanouds een afstand 
van ongeveer 55 kilometer. De an-
dere route is korter, bijna 35 kilome-
ter en voor mensen die ook op een 
plezierige en gezonde wijze een bij-
drage aan het goede doel willen ge-
ven. De deelnemers hoeven deze 
keuze pas te maken bij de splitsing. 
De startposten liggen dit jaar in Am-
stelveen, Ouderkerk aan de Amstel, 
Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht, De 
Hoef, Uithoorn en Aalsmeer. Bij Van 
den Berg aan de Legmeerdijk 260 
kan zowel gestart worden voor de 
35 als voor de 55 kilometer. Behalve 
de acht startplaatsen is er ook een 
controlepost. Bij meerdere posten 
is het mogelijk om iets te eten en/
of te drinken of om van een sanitai-
re voorziening gebruik te maken. In 
de routebeschrijving zijn deze plaat-
sen aangeduid. Op elke controle- en 
startplaats ontvangt u een stempel 
met een letter op een deelnemers-
kaart. De letters vormen samen het 
codewoord van de dag en dit woord 
heeft zoals altijd te maken met het 
goede doel, Stichting Haarwensen. 
Na afloop van de fietstocht ont-
vangen alle deelnemers het fel be-
geerde erelint. De kosten van deel-
name zijn 4,50 euro per persoon. In 
de voorverkoop een kaarten kos-
ten, slecht een euro, er wordt 3,50 
euro gevraagd. Voorverkoopadres 
in Aalsmeer is de Bruna in de Zijd-
straat 45. Er kan zondag gestart 
worden tussen 9.30 en 14.00 uur. De 
stempelposten sluiten uiterlijk 18.00 
uur. Voor alle informatie: www.dor-
pentocht.nl. 

Cock Tukker 3e op WK Sjoelen
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd in Lisse het WK Sjoelen 2013 
gehouden. Cock Tukker van sjoel-
club Aalsmeer eindigde op een 3e 
plaats. Goud was er voor Siem Oos-
tenbrink, die in de halve finale te 
sterk was voor Tukker. Patrick Ha-
ring sneuvelde in de derde ronde, 
Albert Geleijn in ronde twee en Kees 
Kuijpers in de eerste ronde. Paul van 
den Berg en Bert Houweling kon-
den zich niet voor het hoofdtoer-
nooi plaatsen. Bij de dames werd 
Elly Mensen wereldkampioene. Tiny 
Amsing werd in de kwartfinale uit-
geschakeld door de nummer 2, Si-
mone Frijlink, die in de derde ronde 
de Aalsmeerse sjoelster Petra Hou-
weling de weg versperde op verder 

succes. Joke Schagen sneuvelde 
ook in de kwartfinale tegen de uit-
eindelijke winnares van het brons, 
Geesje van der Linde. Marry Ver-
hoeven en Elisa Houweling sneuvel-
den beiden in de tweede ronde. Ook 
bij de teams werd Nederland kam-
pioen. Cock Tukker was ook al club-
kampioen van Sjoelclub Aalsmeer 
geworden (voor de 22e keer!) met 
een gemiddelde van 142,19. De 
nummers één tot en met drie in el-
ke klasse ontvingen tevens een be-
ker voor hun prestaties van het af-
gelopen seizoen. Op donderdag 5 
september begint het nieuwe sei-
zoen weer in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Voor verdere informatie 
zie www.sjoelclubaalsmeer.nl.

Kampioenen sjoelclub Aalsmeer seizoen 2012-2013. Van links naar rechts: 
Hans Buijs, Paul van den Berg, Mirjam van den Berg, Pim van der Meer, Adje 
de Leede, Cock Tukker, Nico Verhaar, Kees Kuijpers, Joke Schagen, Dirk Mol, 
Albert Geleijn, Wijnand Spring in ’t Veld en Patrick Haring.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Cees van Vliet wint Nijvel, Gerard 
en Lies v.d. Bergen Morlincourt
Aalsmeer - Het weer was de dui-
ven van PV De Telegraaf beter ge-
zind dan de afgelopen weken, het 
werden twee mooie vluchten za-
terdag 25 mei. Voor de eerste Dag-
fond stond Orleans (de stad van 
de maagd in Frankrijk) op het pro-
gramma, maar omdat de weersvoor-
uitzichten te slecht waren, is geko-
zen voor een kortere afstand van-
uit Morlincourt. Sommige liefheb-
bers hadden er geen vertrouwen in 
en hielden hun duiven thuis, en dat 
werd dus gelogenstraft. Om 08.30 
uur werden de duiven in Morlincourt 
gelost met een NW wind, dus dat 
zou werken worden voor de gevleu-
gelde vrienden. Het was de 935 van 
Gerard en Lies uit Kudelstaart die de 
afstand van gemiddeld 324 kilome-
ter met een snelheid van 1186,533 
meter per minuut (71 km p/u) als 
snelste aflegde. Comb. van Ackooy 
uit Hoofddorp werd tweede en Hans 
Kluinhaar en Dochter uit Aalsmeer 
werd uiteindelijk na een defect aan 
zijn klok (wat hem zo’n 10 minu-
ten kostte) derde. In Rayon F deden 
de liefhebbers van de Telegraaf het 
weer prima, Gerard en Lies werden 
van de 1066 duiven die in concours 

stonden 9e, Comb. van Ackooy 17e, 
Hans en Dochter 34e, Jan van Dijk 
uit Aalsmeer 36e, John van Duren 
uit Amstelveen 38e en Wim Wijfje uit 
De Kwakel 48e. In de Afdeling Noord 
Holland met 7678 duiven in concours 
werden Gerard en Lies 34e, Comb. 
Van Ackooy 49e en Hans en Doch-
ter 92e. Ook was er nog een Vitesse 
vlucht vanuit het Belgische Nivelles/
Nijvel en die werd met overmacht 
gewonnen door Cees van Vliet uit 
Kudelstaart. De 843 kwam met een 
snelheid van 1316,387 meter per mi-
nuut (79 km p/u) en was de snelste 
van heel Noord Holland waar 10.643 
duiven in concours stonden. Hier-
door is de afstand van de concur-
rentie in Rayon F iets groter gewor-
den. De duif van Dirk Baars uit Ku-
delstaart kwam 10 slagen tekort en 
werd 2e, maar ook 2e in Noord Hol-
land, en dat zijn heel mooie presta-
ties. John van Duren werd 3e op de-
ze vlucht. In Rayon F met 2227 dui-
ven in concours werd Cees 1e, Dirk 
2e, Joh 13e, Comb. van Ackooy 19e, 
Gerard en Lies 22e, Aad van Belzen 
uit Kudelstaart 39e, Piet v,d, Meijden 
uit Aalsmeerderbrug 49e, v. Leeu-
wen & v. Grieken uit Aalsmeer 61e. 

Zaalvoetbalcompetitie
LEMO kampioen bij ZABO
Aalsmeer - Tijdens de achttien-
de speelronde is LEMO kampioen 
geworden van de plaatselijke ZA-
BO zaalvoetbalcompetitie. LEMO 
moest in de slotronde nog wel even 
winnen van Pottenshop. Zoals ver-
wacht had de koploper geen moeite 
met de hekkensluiter van de rang-
lijst. Het team van Leo Moolhuijsen 
sloot het ZABO-seizoen 2012/2013 
af met een ruime 13-5 overwin-
ning. De kampioensploeg liet in 
de slotfase als eerbetoon John de 
Haan meespelen en deze veteraan 
schreef zelfs nog een doelpunt op 
zijn naam. Door de zege eindigde 
LEMO bovenaan als eerste met 39 
punten uit 18 duels. De zaalvoetbal-
lers wonnen 13 keer, speelden nul 
keer gelijk en verloren vijf duels. 
De kampioen verloor twee keer van 
Odido (dat als 7e eindigde) en het 
geeft aan hoe sterk de ZABO com-
petitie in de breedte is geworden. 
Voor de tweede plaats in de eind-
stand kwamen zaterdagavond 25 
mei drie teams in aanmerking. Piller 
Sport moest het opnemen tegen FC 
East Europe. Bij rust stonden de Ku-
delstaarters met 1-3 achter. Halver-
wege de tweede helft gaf het sco-
rebord 4-4 aan ondermeer door fa-
buleuze goals van Mark Pothuizen. 
In de slotfase sloeg FC East Euro-
pe toe en sloot de wedstrijd win-

nend af met de cijfers van 5-7. Door 
de nederlaag eindigde Piller Sport 
als derde in de stand. Polish Shoo-
ter profiteerde volledig en steeg 
naar de tweede plaats middels een 
5-0 overwinning op Lemo Gaat Los. 
Choekie’s Hairsalon moest genoe-
gen nemen met de vierde plaats 
want de punten gingen naar Odido. 
De laatste wedstrijd van dit ZABO 
seizoen ging tussen Amsec Beveili-
ging en Heemhorst Watersport. Bij 
de wissel stond Amsec Beveiliging 
met 3-0 voor en won de partij uit-
eindelijk met 5-4. Voor Amsec Be-
veiliging scoorden Jordy van Dort, 
Mike van Bommel en Lex Hendrikse 
3x. De slotronde werd gespeeld in 
beide zalen van sporthal de Bloem-
hof en de duels werden gearbitreerd 
door Klaas Boekel, John Visser en 
Natasja van Loon. Na afloop vond 
in Sportcafé de Midi’s de prijsuitrei-
king plaats. ZABO-voorzitter Mar-
tin Ammerlaan overhandigde aan 
elk team een prijs en kampioen LE-
MO kreeg de grote ZABO-wisselbe-
ker in bezit. 
Eindstand: LEMO 18-39, Polish 
Shooter 18-38, Piller Sport 18-35, 
Choekie’s Hairsalon 18-35, FC East 
Europe 18-29, Heemhorst Water-
sport 18-25, Odido 18-24, Amsec 
Beveiliging 18-18, Lemo Gaat Los 
18-17, Pottenshop 18-0. 

Gert Post beklimt 3 keer 
Mont Ventoux voor MS
Aalsmeer - Gert Post heeft twee-
de pinksterdag drie keer op één dag 
de Mont Ventoux beklommen. Dit om 
zoveel mogelijk geld door sponsoring 
op te halen, Gert zelf heeft 2.500 eu-
ro opgehaald voor de MS Stichting. 
Twee dagen voorafgaand aan de dag, 
was er het op de top van de Ventoux 
regen en mist. Het was behoorlijk 
koud, er lag zelfs sneeuw. Maar de 
dag van ‘Klimmen tegen MS’ was het 
stralend mooi weer, bijna geen wind, 

een superdag om de Ventoux te be-
klimmen. Vanuit Malaucene, Bedoin 
en Sault kan de berg beklommen 
worden: 68 kilometer klimmen, 68 ki-
lometer dalen, totaal dus 136 kilome-
ter. De hele dag gedoceerd rijden is 
het motto en dat ging Gert goed af. In 
negen uur en 25 minuten had hij de 
klus, drie keer de berg op en af, ge-
klaard. Er reden 375 deelnemers mee. 
De opbrengst gaat voor 100 procent 
naar het Nationaal MS Fonds. 

Wedstrijdzeilen op Westeinder
Gebroeders Van Dam overall 
winnaar bij scherpe jachten
Aalsmeer - Tijdens het Pinkster-
weekend was de Watersport Veren-
ging Aalsmeer voor de achtste keer 
op rij gastheer voor de zeilwedstrij-
den van de Vereniging voor Klassie-
ke Scherpe Jachten (VKSJ) . De VKSJ 
heeft in Nederland inmiddels meer 
dan 400 leden en stelt zich ten doel 
het in stand houden en bevorderen 
van klassieke scherpe jachten met 
een ontwerp van voor 1970. Zij doet 
dit door het uitschrijven van zeilwed-
strijden bij evenementen, het aanhou-
den van een scheepsarchief en sa-
menwerking met scheepsmusea. En 
natuurlijk vooral door het uitwisselen 
van ervaring en samen te varen. Bei-
de Pinksterdagen werden er wedstrij-
den verzeild op de Westeinderplas-
sen. Deelnemers varen met een rating 
als tijdscorrectie, zodat in principe ie-
dereen kan winnen. Wedstrijdleiders 
Bob de Koning en Karel de Jong had-
den lange banen over de hele leng-

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 
31 mei is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Aanvang vanaf 20.00 uur, zaal open 
om 19.30 uur. Iedereen is van har-
te welkom. De koffie en thee staan 
klaar. Het koppelkaarten op 24 mei 
is gewonnen door Jaap en George 
Lemmerzaal met 6306 punten, op 
twee Rudolf Hausler en Manfred de 
Grauw met 5766 punten en op drie 
Harry de Jong en Dirk Tromp met 
5298 punten. De poedelprijs is uitge-
reikt aan Fred Maas en Piet Gortzak 
met 3415 punten. Het jokeren is ge-
wonnen door Loes met 316 punten.

te van de Grote Poel uitgelegd. Za-
terdag met een stabiele Zuidwestelij-
ke wind van 4 Bft, zondag eerst met 
wat minder wind, die echter snel toe-
nam. Overall winnaar werden de ge-
broeders Van Dam (Oude-Wetering) 
met hun ‘Sarcelle’, een stalen S-spant 
die ooit nog door hun grootvader 
werd gebouwd. Tweede werd Koen 
van Bemmel (W.V. Aalsmeer) met zijn 
Draak ‘Storm’ en derde Frank Backer 
met zijn ‘Taila’. Het evenement werd 
opgeluisterd met een bezoek aan de 
werf van Van Dam in Oude-Wetering, 
waar nog veel historie bewaard is en 
momenteel een oud scherp jacht een 
complete refit krijgt, alsmede een 
lezing van de bekende wereldzei-
ler Dick Huges, die nog haarfijn kon 
uitleggen hoe je positie op zee kunt 
bepalen, maar dan niet met de GPS 
maar met het ‘ouderwetse’ sextant. 
Inmiddels mag de Watersport Vereni-
ging Aalsmeer zich verheugen op een 
groeiend aantal leden die een fraaie 
S-spant bezitten. Aan organisator 
Kees van Aalst zal het niet liggen om 
er volgend jaar weer een geslaagd 
evenement van te maken. Zie www.
vksj.nl voor gedetailleerde informatie 
en www.wvaalsmeer.nl voor een foto-
reportage.

Theo van Mierlo

Dartscompetitie in Dorpshuis afgesloten

Danny Zorn kampioen van 
dit seizoen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de laatste speelavond van de 
dartclub Poel’s Eye in het Dorpshuis. 
Marco Cornelisse en Danny Zorn 
wisten alle ogen op zich gericht. De 
kampioenstrijd ging namelijk tus-
sen deze twee darters. Toen Marco 
zich voor de Winnaar ronde kwalifi-
ceerde en Danny niet, leek een stunt 
in de maak. Als Marco deze ronde 
wist te winnen zou hij de vijf pun-
ten achterstand in de stand goed 
maken en de nieuwe kampioen zijn. 
Danny maakte op deze avond na-
melijk geen fouten meer en won de 
A Verliezer ronde. Marco bleef lan-
ge tijd op het goede spoor en won 
drie wedstrijden op rij in de Win-
naar ronde. In de halve finale verloor 
Marco echter van William Hunitetu 
waardoor het kampioenschap ver-
vlogen was. Toch mocht Marco trots 
terug kijken op het seizoen. Hij won 
dit seizoen voor het eerst sinds lan-
ge tijd weer een speelavond en was 
na lange tijd niet alleen terug ge-
keerd in de Top Tien, maar zelfs op 
het podium, de tweede plaats. Dan-
ny Zorn werd nu voor de vierde keer 
ooit de kampioen van de Poel’s Eye. 
En uiteindelijk terecht, want Dan-
ny won dit seizoen de meeste ke-
ren de Winnaar ronde, namelijk drie 
keer. Waar Marco het niet lukte om 
vijf punten goed te maken, lukte dit 
Tjitte Miedema wel. Doordat Tjitte 
de halve finale van de Winnaar ron-
de haalde wist hij Ilona in de stand 
te passeren. Hierdoor eindigde Tjit-
te op het nippertje op het podium, 
de derde plaats. Het was voor Tjit-
te de eerste Top Tien notering ooit, 
mede dankzij de drie keer dat hij de 

hoogste uitgooi van de avond had. 
Echter, ook de nummers vier tot en 
met tien in de eindstand werden ge-
huldigd. Over een heel seizoen ge-
zien bleef dit een uitstekende pres-
tatie. Deze eer viel dit jaar terecht te 
beurt aan; Ilona (4de), Gerard Bak 
(5de), Davey Monsees (6de), Erik 
Jan Geelkerken (7de), Ronald Baars 
(8ste), Gilbert van Eijk (9de) en Dan-
ny de Hartog (10de). Erik Jan kreeg 
nog een extra prijs, want hij had met 
157 de hoogste uitgooi van het sei-
zoen. Voor Gilbert was het de eer-
ste Top Tien notering ooit, terwijl het 
voor Bak de negende keer was, het 
meest van iedereen. Bak wist ook 
de laatste speelavond te winnen. 
Overigens was William dus de fina-
list. Danny won de A Verliezer ron-
de finale van Rick Fransen. Arnaud 
de Graaf won de B Winnaar ron-
de, Nick Dekker werd tweede. Ste-
fan Pouw zegevierde in de B Ver-
liezer ronde, hier was Fabian Over-
gaag de finalist. De hoogste uit-
gooi van de avond werd voor het 
eerst dit seizoen door twee darters 
gegooid, Davey Monsees en Andy 
Pauw wisten een mooie 144 score 
weg te poetsen. Niet alleen darters 
kregen de aandacht op de laatste 
speelavond. Ook twee vrijwilligers, 
Ronald Hirs en Wilco van Det, en 
een aftredend bestuurslid, Michel 
van Galen, werden geheel terecht in 
het zonnetje gezet. En daarmee was 
het seizoen dan echt afgelopen. Na 
een lange zomer hoopt de Poel’s Eye 
weer vele darters uit de wijde omge-
ving te mogen ontvangen. De eerste 
speelavond is vrijdag 13 september, 
en vervolgens elke twee weken. 

Kampioen Danny (midden) naast runner ups Marco (links) en Tjitte.

Waterskivereniging houdt 
open dag
Aalsmeer - Altijd al een keer willen 
waterskiën of wakeboarden? Kom 
dan op 2 juni naar de open dag van 
de Nederlandse Waterski en Wake-
boardbond  bij de Waterskivereni-
ging in Aalsmeer. Zondag is het mo-
gelijk om voor 10 euro per persoon 
te waterskiën of te wakeboarden tij-
dens de open dag.  Vrijwilligers en 
ervaren instructeurs staan deze dag 

klaar om de basisvaardigheden van 
deze geweldige sport aan te leren of 
om ze te verbeteren. De Waterski-
vereniging Aalsmeer heet belang-
stellenden van harte welkom in haar 
mooie accommodatie op het surfei-
land aan de Kudelstaartseweg 22. 
De open dag is van 11.00 tot circa 
15.00 uur. Voor meer informatie mail 
naar info@wsva.nl.
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Fietselfstedentocht: 
Nat en koud! 
Aalsmeer - Ook dit jaar was de 
Aalsmeerse ploeg van Jaap Ge-
leijn present in Friesland bij de 101e 
Fietselfstedentocht op Tweede Pink-
sterdag, maandag 20 mei. Een tocht 
van ca. tweehonderdveertig kilome-
ter: van Bolsward via Harlingen en 
Franeker door de Hel van het Noor-
den naar Dokkum, vandaar terug via 
Leeuwarden naar Bolsward (hon-
derdvijfenveertig kilometer) en aan-
sluitend nog een rondje van vijfen-
negentig kilometer door het Zui-
den van Friesland en Gaasterland: 
Sneek, IJlst, Sloten, na Oudemirdum 
de IJsselmeerdijk op naar Stavoren, 
Hindelopen en Workum en dan te-
rug naar Bolsward. Bijna overal 
aangemoedigd door een enthousi-
ast publiek, vaak muzikaal begeleid 
door het plaatselijke muziekkorps. 
Traditioneel de eerste paar honderd 
meter voorafgegaan door de Har-
monie werd om twaalf minuten over 
zes gestart. Het was echt elfsteden-
weer. Sommige deelnemers twijfel-
den of het nu de fietstocht was of 
met enige vertraging toch nog de 
schaatstocht. Geen warm zonne-
tje met bijbehorende temperatuur, 
maar kou, mist en later regen. Jam-
mer genoeg liet de wind het afwe-
ten, anders was het feest compleet 
geweest. Doornat en verkleumd tot 
op het bot, maar met niet aflatend 
moreel werd om half zes ’s middags 
de finish gepasseerd. Eén vrouw en 
tien mannen: Monique Hulzink, Jack 
Versteeg, Maarten Jongkind, Jaap 
Bol, Niek van de Merbel, Hans van 

Oevelen, Piet Loogman, Dick Kuin, 
Hans van Leeuwen, Albert Maar-
se en ploegleider Jaap Geleijn. Er 
was oorspronkelijk nog een twaalf-
de deelnemer, Piet van Dongen, 
maar op zijn laatste trainingsrit voor 
de tocht raakte hij geblesseerd en 
moest noodgedwongen verstek la-
ten gaan. Tandenknarsend moest hij 
thuis voor de buis zijn rugpijn ver-
bijten. De enige dame in het gezel-
schap deed niet voor de mannen 
onder. De gemiddelde snelheid lag 
vrij hoog, maar Monique gaf geen 
krimp en was vaak in de voorste ge-
lederen te vinden. Ook de nestor 
van de ploeg, Piet Loogman, liet zich 
niet onbetuigd. Met zijn jarenlange 
fietservaring en prima conditie was 
ook deze tocht voor hem weer ‘ap-
peltje-eitje’. Met enig aandringen 
werd hem zelfs de toezegging van 
deelname aan de tocht van volgend 
jaar ontfutseld. 
Het jaar waarin hij tachtig wordt! 
Waarschijnlijk mede veroorzaakt 
door het natte weer kon dit jaar niet 
worden ontkomen aan enige lek-
ke banden en een kleine valpar-
tij. Niek van de Merbel kon tussen 
Dokkum en Leeuwarden een voor 
hem rijdende en half vallende deel-
nemer niet ontwijken en landde op 
het asfalt. Met een paar schaaf-
wonden aan de rechterknie en die-
pe krassen op zijn helm (!) kwam hij 
er goed af. Samenvattend: het was 
weer een typische klassieke elfste-
dentocht, waard om in de annalen 
te worden bijgezet.

Klimmen tegen MS
Leonard van Rijn beklimt 
drie keer Mont Ventoux
Kudelstaart - Op 20 mei stond 
klimmen tegen MS op het program-
ma van Leonard van Rijn. Dé dag 
waar deze Kudelstaarter het laatste 
half jaar naar toe heeft gewerkt. Al-
le uren training moeten nu gaan uit-
betalen. De lucht is blauw, de zon 
schijnt en er is geen wind rond de 
Mont Ventoux. Dat was de dagen 
er voor wel anders, sneeuw en har-
de wind op de top van de kale berg. 
Om 7 uur in de morgen startte 200 
fietsers aan hun uitdaging, het be-
klimmen van de Mont Ventoux van-
uit drie verschillende dorpen. De 
eerste klim begon in Malaucéne , 
waarna er afgedaald moest worden 
naar Bedoin, alwaar de tweede klim 
zou beginnen. En dan vanaf de top 
afdalen naar Sault voor de laatste 
klim van de dag. 
In totaal 136 kilometer fietsen, 2 be-
klimmingen van 21 kilometer, een 
beklimming van 26 kilometer en in 
totaal 68 kilometer afdalen. De eer-
ste klim begint voorspoedig voor 
Leonard, maar het tweede deel is 
zwaar met stijgingspercentages van 
onder andere 12 procent. Eenmaal 
boven is de Kudelstaarter dolblij dat 
hij het gehaald heeft en besluit di-
rect om ook aan de tweede klim te 

beginnen. Dit is de zwaarste klim 
van de drie, vooral het stuk van 14 
kilometer door het beruchte bos is 
erg zwaar. Er schiet van alles door 
Leonard zijn hoofd, maar opgeven is 
geen optie. De laatste klim zou de 
minst zware moeten zijn, maar valt 
toch nog vies tegen. Maar het lukt, 
drie keer de Mont Ventoux op met 
de racefiets. Leonard mag zich nu 
officieel Cinglé Du Mont Ventoux 
noemen, wat malloot van de Mont 
Ventoux betekent. Zijn wens is uit-
gekomen en het doel, drie keer de 
Mont Ventoux op fietsen voor zijn 
moeder, is behaald. Op 8 juni maakt 
de organisatie van ‘Klimmen tegen 
MS’ bekend hoeveel geld er is op-
gehaald voor het MS-fonds. Wil je 
nog doneren? Dat kan nog steeds, 
kijk voor meer informatie op www.
klimmentegenms.nl of op www.fa-
cebook.com/LeonardGaatKlimmen-
TegenMs. Leonard wil zijn team, be-
staande uit Hans Spaargaren, Hans 
van Everdingen en Bob van Rijn, be-
danken voor de perfecte begelei-
ding en hulp op de berg. Zonder 
hun hulp was het niet gelukt. Wil je 
je ook inzetten voor het MS-fonds? 
Volgend jaar wordt er vast en zeker 
weer geklommen tegen MS.

MA1 zoekt ‘oudere’ meiden 
voor volgend seizoen
 RKAV MA1 heeft dit seizoen 15 en-
thousiaste meiden tussen de 16 en 
19 jaar ‘jong/oud’, die al een aan-
tal jaren voetballen. Door de weeks 
wordt getraind en op zaterdag staan 
wedstrijden op het programma. 
Met heel veel plezier is er gevoet-
bald, maar voor aankomend seizoen 
is het team heel hard op zoek naar 
nieuwe aanwas. Een aantal speel-
sters moet afhaken vanwege stu-
die elders in het land, verhuizing of 
vanwege gezondheidsredenen. De 
MA1 dames zaterdag RKAV heeft 

voor komend seizoen zeven speel-
sters die heel graag in de huidige 
samenstelling willen blijven voet-
ballen, een tekort dus. Heb je ge-
voetbald of wil je gaan voetballen 
als meisje/ jongedame tussen de 
16 en19 jaar jong? Meld je dan aan 
voor dit RKAV team, dat heel graag 
komend seizoen (met jou) wil voet-
ballen. Telefonische informatie kan 
verkregen worden bij de huidige 
coaches Anneke van Vliet via 0297-
321683 en Caroline Ramp via 0297-
344107.

Veldkorfbalcompetitie
Nipt winnend VZOD houdt 
nog zicht op promotie
Kudelstaart – De uitwedstrijd te-
gen Kesteren moest VZOD afgelo-
pen zaterdag winnen om in de race 
te blijven voor promotie. Net als vo-
rige week werd de wedstrijd vanuit 
een onnodige achterstand in de laat-
ste minuut gewonnen. Misschien dat 
de lange reis naar Kesteren parten 
speelde bij de Kudelstaarters, want 
ook nu kreeg men niet voldoende vat 
op het spel. Men had daarbij duide-
lijk moeite met het fysieke spel van 
Kesteren. Na het eerste tegendoel-
punt werd de achterstand nog wel 
omgebogen in een 1-2 voorsprong 
door doelpunten van Nils van Os 
(doorloopbal) en Bart Verheul (straf-
worp). Vervolgens werd er tot een 
stand van 4-4 om en om gescoord. 
Josine Verburg en Dineke Westerhof 
namen daarbij van afstand de doel-
punten aan VZOD-zijde voor hun re-
kening. Uiteindelijk trok thuisploeg 
Kesteren de wedstrijd weer naar zich 
toe met een 5-4 voorsprong in de 
rust. Na rust bouwde Kesteren de-
ze winst zelfs uit naar een 6-4 voor-
sprong. VZOD hield echter aanslui-
ting door het gat niet groter te laten 
worden. Tot 8-7 werd er om en om 
gescoord, waardoor de Kudelstaar-
ters constant tegen een achterstand 
aankeken. Doelpunten werden daar-
bij aan VZOD kant gemaakt door 
Donja Passies (schot), Anika van Os 
(kansje) en Bart Verheul (doorloop-
bal). Inmiddels waren Martijn Ver-
vark en Jessica Zijerveld door coach 
Frits Visser in het veld gebracht om 
de wedstrijd te laten kantelen. Dit 
pakte goed, want prompt werd de 
stand weer gelijk getrokken door 
Martijn Vervark vanuit een vrije bal. 
Het was echter nog niet het begin 
van een ‘er op en er overheen’ sce-
nario. Kesteren kwam via een doel-
punt nog een laatste keer op voor-
sprong, voordat dit scenario zich als 
nog aandiende. Eerst was het Josi-
ne Verburg die van afstand de zaak 
gelijk trok (9-9), voordat Martijn Ver-
vark in de laatste minuut het vonnis 
voltrok voor het onfortuinlijke Kes-

teren. Zijn doelpunt van afstand be-
paalde de eindstand op 9-10 in het 
voordeel van ‘Lucky VZOD’. Een ko-
pie van de wedstrijd daarvoor tegen 
KCD, die ook na een onnodige ach-
terstand in de laatste minuut pas 
werd gewonnen. De VZOD-ers krij-
gen aanstaande zaterdag 1 juni At-
lantis uit Mijdrecht op bezoek, dat 
met één punt meer op de tweede 
plaats in de ranglijst staat. Als VZOD 
deze wedstrijd weet te winnen, ko-
men zij op de tweede plaats te staan 
en volgt er nog een promotiewed-
strijd. Deze spannende wedstrijd be-
gint om 15.30 uur op sportpark Cal-
slagen aan de Wim Kandreef.

Martijn Vervark maakte de winnende 
treffer voor VZOD.

Voetbal tweede klasse
Aalsmeer wint van U.V.V.
Aalsmeer - VVAalsmeer heeft 
zich geplaatst in de finaleronde 
voor promotie naar de eerste klas-
se. Thuis in de returnwedstrijd te-
gen U.V.V. uit Vleuten werd het za-
terdag een 1–0 overwinning. En kan 
Aalsmeer zijn borst nat maken voor 
de wedstrijd tegen Marken. Zater-
dag 1 juni speelt Aalsmeer eerst een 
uitwedstrijd. Zaterdag 8 juni is de 
returnwedstrijd in Aalsmeer. Mar-
ken won met één doelpunt verschil 
van A.F.C., uit 1–3 winst en thuis 1–2 
verlies. Marken is de numer 11 uit 
de eerste klasse (promotie/degra-
datie). Aalsmeer had het niet mak-
kelijk tegen U.V.V.. Vooral in de eer-
ste helft was U.V.V. gevaarlijker 
en speelde met negen man ach-
ter de bal met wind mee de lange 
bal op de spitsen. Ted Rooijakkers 
en Derk Schut waren de spelers 
die het Aalsmeer knap lastig maak-
ten. Maar doelman Ray Smidt voor-
kwam met een paar reddingen een 
vroege voorsprong. De tweede helft 
had Aalsmeer het beter voor elkaar 
en kreeg U.V.V. weinig kans op een 
treffer. Peter Neuvel maakte aan alle 
illusies van U.V.V. een eind in de 84e 
minuut en scoorde de bevrijdende 
1–0 voor Aalsmeer. Scheidsrechter 
van Waveren uit Leusden floot een 
perfecte wedstrijd in een duel waar-
in men elkaar liet voetballen. Met 
een volledige selectie (geen blessu-
res en schorsingen) was het U.V.V. 
dat in de tweede minuut gevaarlijk 
was. Op een schot van de vrijstaan-
de Taoufik Almaach reageerde Ray 
Smidt knap. U.V.V. bleef gevaarlijk 
in de counters en Aalsmeer speelde 
te behoudend om gevaarlijk te wor-
den. Uit een voorzet van Salih Yildiz 
in de 9e minuut kwam Calvin Kos-
ter een teenlengte te kort om te sco-
ren en in de 17e minuut kwam kee-
per Jonnes Bouma goed uit zijn doel 
na een schot van Tom Doeswijk. De 
beste kans in de eerste helft kreeg 
U.V.V. in de 19e minuut. Uit een vrije 
trap van Ted Rooijakkers keerde 
Ray Smidt het schot. In de rebound 
schoot Taoufik Almaach voor een 
leeg doel op ongeveer 3 meter af-

stand hoog over. Aalsmeer was meer 
aan de bal maar kon geen vuist ma-
ken. Met op de achtergrond de goe-
de muziek van het ‘Sixen Toernooi’ 
hadden de circa 250 toeschouwers 
toch een goed gevoel, want op het 
spel van beide elftallen was wel het 
een en ander aan te merken. De 
tweede helft begon met meer aan-
vallend voetbal van Aalsmeer. Be-
ter combinerend moest U.V.V. ach-
teruit. Uit een voorzet van Tim Mil-
lenaar in de 50e minuut kopte Cal-
vin Koster rakelings over. Salih Yildiz 
kreeg in de 52e minuut tweemaal de 
kans om de score te openen, in eer-
ste instantie keeper Jonnes Bouma 
en daarna Rob Bons stonden in de 
weg. Ook in de 67e minuut was men 
dicht bij een doelpunt. Uit een diep-
tepass van Peter Neuvel speelde 
Calvin Koster de bal iets te ver voor 
zich uit en was de kans voorbij. Ook 
Harmen Colijn was in de 70e minuut 
dicht bij een doelpunt via een vrije 
trap van Peter Neuvel. Jonnes Bou-
ma redde met een reflex. En zo bleef 
het voor Aalsmeer toch gevaar-
lijk met de magere 0–0 stand. Wis-
sel 83e minuut: Stefan van der Dus-
sen voor Salih Yildiz. Het doelpunt 
van Aalsmeer in de 84e minuut was 
er één uit een boekje. De pass van 
Tom Doeswijk op de sprintende Cal-
vin Koster werd breed op Peter Neu-
vel gelegd die Jonnes Bouma kans-
loos liet, 1 – 0 en was de wedstrijd 
gespeeld. Wissel 92e minuut: Mark 
Ruessink voor Calvin Koster. Wissel 
94e minuut: Bart de Jong voor Tim 
Millenaar. Een doelpunt van U.V.V. 
via een kopbal werd afgevlagd we-
gens buitenspel. 96e minuut: Mark 
Ruessink en daarna Stefan van der 
Dussen waren nog dicht bij een 
doelpunt. 
Maar scheidsrechter van Waveren 
vond het goed zo en floot af na 97 
minuten. Aalsmeer kan zich gaan 
concentreren op de wedstrijd zater-
dag 1 juni. Locatie is Sportpark Mar-
ken aan de Walandweg 2. Aanvang 
wedstrijd 14.30 uur. 
 
Jack van Muijden 

Zwemmen
Oceanus presteert top op 
Kringkampioenschappen
Aalsmeer - Het zwemseizoen loopt 
langzaam ten einde. In het week-
end van 11 en 12 mei en het afge-
lopen weekend vonden de Kringkam-
pioenschappen plaats. Met zwem-
mers uit de regio werd gestreden 
wie zich Kringkampioen mag noe-
men. Achterliggende belang van de-
ze wedstrijd is dat het tevens de laat-
ste mogelijkheid is om je als te kwa-
lificeren voor de Open Nederland-
se Kampioenschappen lange baan 
van 7 tot en met 9 juni in Eindhoven 
(voor de ouderen) en voor de jon-
gere zwemmers voor de Nederland-
se Junioren Kampioenschappen lan-
ge baan van 21 tot en met 23 juni in 
Utrecht. In totaal zwommen 30 zwem-
mers van Oceanus over beide week-
enden mee met deze Kringkampioen-
schappen. De Oceanus zwemmers 
waren zeer goed op dreef; er werden 
maar liefst 156 persoonlijke records 
gezwommen. De grootste verbetering 
van een persoonlijk record kwam op 
naam van Dana Bosman met haar 50 

meter vlinderslagtijd. Niet alleen per-
soonlijke records maar ook nieuwe 
(50 meter bad) clubrecords konden 
in de boeken worden bijgeschreven: 
Wessel de Jong en Ruben van Vier-
zen op de 50 meter vlinderslag; Vin-
cent Moolhuijsen kon vier Oceanus 
clubrecords op zijn naam zetten: 200 
meter wisselslag, 100 meter, 200 me-
ter en de 400 meter vrije slag. Voor de 
Nationale Junioren Kampioenschap-
pen werden er limieten gezwommen 
door: Lianne Bouwmeester (100 me-
ter vrije slag), Gulia Corsi (200 en 
400 meter vrije slag, 200 meter wis-
selslag), Anouk van Noord (50 meter 
vrije slag), Bart Sommeling (100 en 
200 meter vrije slag), Ruben van Vier-
zen (50 meter, 100 meter, 200 meter 
en 400 meter vrije slag en de 200 me-
ter wissel slag), Fabiënne Vork (100 
meter rugslag en 200 meter wissel-
slag) en Emma van Zanten op de 100 
meter vrije slag. Het behalen van een 
limiet betekent overigens deelname 
aan deze Nationale Kampioenschap-

pen. De zwemmers die zich kwalifi-
ceerden via de Kringkampioenschap-
pen voor de Open Nederlandse Kam-
pioenschappen zijn: Eva van der Born 
en Luca Ebbinge op de 50 meter vrije 
slag, Michelle Meulenbroek (50 me-
ter en 100 meter vrije slag) en Vin-
cent Moolhuijsen op de 50 meter, 100 
meter, 200 meter en 400 meter vrije 
slag en de 200 meter wisselslag. Op 
8 en 9 juni zwemmen de allerjongste 
zwemmers van Oceanus hun Kring-
kampioenschappen in de Waterle-
lie in Aalsmeer. Voor deze zwem-
mers bestaat dan nog de mogelijk-
heid om zich te kwalificeren voor de 
Jaargangfinale (officieus Nederlands 
Kampioenschap) in Dordrecht op 30 
juni. 

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is woensdag 5 juni 
vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis 
in de Gerberastraat. Het klaverjassen 
op 22 mei is gewonnen door Wietse 
Bruinsma met 5371 punten, op twee 
Wim Spring in ‘t Veld met 4953 pun-
ten en op drie is Annie Blauwhoff 
geëindigd met 4952 punten.

Fietsmiddag met 
OVAK-ridders 
Aalsmeer - Donderdag 6 juni is 
weer de fietsmiddagtocht vanuit 
Aalsmeer van de OVAK-Pedaalrid-
ders. De tocht is ongeveer 25 ki-
lometer lang en gaat dit keer rich-
ting De Ronde Venen. Vertrek van-
af de parkeerplaats van de Water-
lelie aan de Dreef in de Hornmeer 
om 13.30 uur.

Atletiek
Pr voor Corné 
op 3000 meter

Aalsmeer - Tijdens de tweede Track 
Meeting van het jaar in Utrecht op 
24 mei bleef de temperatuur erg 
laag. Aan het begin van de avond 
was het zo’n 13 graden, maar aan 
het eind van de avond zakte de tem-
peratuur tot ver onder de 10 graden. 
Toch was het een drukke avond met 
maar liefst 539 inschrijvingen. C-ju-
nior Corné Timmer van AV Aalsmeer 
had duidelijk geen last van de kou. 
Bij de oudere B-junioren liep hij een 
uitstekende 3.000 meter. Hij verbe-
terde zijn persoonlijke record met 
meer dan 40 seconden. Corné liep 
een tijd van 9.38.49 minuten. 

Riet wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmid-
dag is er van 13.30 tot 16.30 uur voor 
55+ers een gezellige kaartmiddag in 
het Dorpshuis. Klaverjassen en joke-
ren staan op het programma, er is ook 
gelegenheid voor rummicub en har-
tenjagen. Op donderdag 23 mei is het 
klaverjassen gewonnen door Riet Pot-
huizen met 5370 punten, gevolgd door 
Huub Bouwmeester met 5340 punten 
en Jaap van Heteren met 5144 pun-
ten. Bij het jokeren behaalde Bets 
Teunen met 136 punten de hoogste 
eer, op twee Henny de Wit met 212 
punten. Voor inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Het hele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
gezellig gekaart in het Dorpshuis te 
Kudelstaart. Wie zin heeft om te ko-
men klaverjassen is van harte wel-
kom. Vanaf 20.00 uur worden de 
kaarten verdeeld. Het klaverjassen op 
22 mei is gewonnen door Jan Ramp 
met 5595 punten, gevolgd door Piet 
van Klaveren met 5267 punten en 
Hannie Houthuijs met 4216 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Ben Bon met 3594 punten.

Finale bedrijventoernooi dinsdag
Aalsmeer - Dinsdag 21 en 28 mei 
zijn de voorrondes van de elfde edi-
tie van het beachvolleybal bedrij-
ven toernooi gespeeld op het in-
door strand van The Beach. Op beide 
avonden gingen 12 teams met elkaar 
de strijd aan met als doel het binnen 
slepen van het felbegeerde finaletic-
ket. De finaleronde vindt aanstaande 
dinsdag 4 juni plaats en er is ruim-
te voor 16 teams in totaal. Per voor-
ronde werd natuurlijk ook een finale 
gespeeld. De eerste voorronde finale 
ging tussen titelverdediger TNO 2 en 
het team van Rhenus Logistics. Bei-
de teams wisten ongeslagen de fina-
le te bereiken en lieten meteen zien 
dat zij klaar waren voor de finale-
ronde van komende week. Uiteinde-
lijk gingen de titelverdedigers er met 
de voorronde overwinning van door. 
De teams van de Brandweer, Alfa ac-

countants, First Floor, TNO 1, de Stei-
genberger Mannschaft en de Sti-
ko’s grepen net naast de finale. De-
ze teams gaan, samen met de finalis-
ten, volgende week de strijd aan om 
de hoofdprijs: een zomers strand ui-
tje voor het hele bedrijf! Tijdens de 
tweede voorronde liet het team van 
de Brandweer duidelijk zien dat zij 
het te kloppen team zijn volgende 
week. Met flink wat overmacht wis-
ten de heren de finale van deze voor-
ronde te winnen van het team van 
het Zuiderbad. Beide teams komen, 
samen met het team van Bries, Los 
Zand, HD vs. LD, Bongo, The Beach 
en nieuwkomer Beach Fit Aalsmeer, 
aanstaande dinsdag in actie. Als laat-
ste team wist ook SVB 1 zich te plaat-
sen voor de finales. Zij wist drie wed-
strijden te winnen in de Future pou-
le en pakte hiermee het laatste ticket. 
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Om de week op 
dinsdagavond

Murphy’s 
quiznight

F E E S T E R I J  D E  B O K

ZATERDAG 1 JUNI // DJ EL RICO
GRATIS SHOOTER ALS JE 

JE MOOISTE KERSTSLIP OF 
KERSTSTROPDAS AAN DOET

HELE JAAR
GEOPEND
van maandag t/m vrijdag
van 11.00-24.00 uur
en zaterdag & zondag
van 12.00-24.00 uur

Uiterweg 27a
1431 AA Aalsmeer
Tel. 0297-324606

5 t/m 9 juni  ‘Puur Restaurant Week’ 
6 juni   Lezing Jan Brokken-De Vergelding 20.00 uur
9 juni   Live Music Sweet & Co 15.30 uur
21 juni  Voorspeelavond Maartje Sparnaaij 18.00 uur
21/22 juni  150 jaar Korenmolen de Leeuw Molenplein
    optreden DIP en Little Boogie Boy 
29 juni  Bandjesavond The Whatts 

Proef de sfeer van Aalsmeer

www.deoudeveiling.nl

Marktstraat 19 • 1431 BD Aalsmeer • 0297 368378

Uit in Aalsmeer

Drie avonden in café de Praam

Laatste kans: Schrijf nu in 
voor tafelvoetbaltoernooi
Aalsmeer  -  Danscafé de 
Praam organiseert voor liefheb-
bers voor de eerste maal het 
Jupiler tafelvoetbaltoernooi. Er 
wordt gespeeld op de donder-
dagavonden 6, 13 en 20 juni. 
Inschrijven kan per tweetal en 
deelname kost 5 euro. Er kun-
nen maximaal 32 teams mee-
doen. Het is overigens het laat-
ste weekend dat ingeschreven 
kan worden voor het tafelvoet-
baltoernooi. Schrijf snel in via in-
fo@danscafedepraam en laat 
weten welke teams toegevoegd 
kunnen worden aan de deelna-
melijst. De hoofdprijs is het tota-
le inschrijfgeld en dit is minimaal 
100 euro. Ook zijn nog diver-
se andere prijzen te winnen. Ui-
teraard zijn bezoekers ook wel-

kom. De deelnemers willen vast 
graag aangemoedigd worden. 
Vanaf 20.00 uur kan drie avon-
den lang onder het genot van 
een hapje en een drankje geke-
ken worden naar deze sportie-
ve activiteit. 
Komend weekend trakteert Ca-
fé de Praam in de Zijdstraat 
weer op gezellige en swingen-
de uitgaansavonden met op vrij-
dagavond vanaf 22.00 uur DJ 
Daniel, zaterdagmiddag is er 
als vanouds een hartelijke ont-
vangst voor een gast DJ en za-
terdagavond presenteert de 
Praam de inmiddels bij velen 
bekende Flügelparty ‘Let the 
Duck out’ met achter het disco-
meubel: DJ Marco. Aanvang is 
22.00 uur, Kom op tijd, vol is vol.

Fusie voetbalclubs in Beraad
Aalsmeer - Aalsmeer - De vol-
gende stap wordt door de gemeen-
te gezet om te komen tot één sport-
complex voor de voetbalverenigin-
gen VVA, RKAV en JAU. In de bij-
eenkomst van het Beraad volgen-
de week donderdag 6 juni vraagt 
het collega de fracties om het beno-
digde krediet van 3,762 miljoen be-
schikbaar te stellen voor de centra-
lisatie van de drie voetbalverenigin-
gen, die zelf vorig jaar naar de ge-
meente gestapt zijn om medewer-
king te krijgen om te komen tot een 
fusie. Legendarisch, want lange tijd 
zijn de clubs felle concurrenten ge-
weest. De krachtenbundeling van 
de drie verenigingen kreeg gelijk 
groen licht van de gemeente en op-
dracht is gegeven om te komen tot 
een ontwerp. De centralisatie van 
de voetbalverenigingen is de eerste 
stap in een groot project in de Horn-
meer. Andere deelprojecten hier-
in zijn de realisatie van een nieu-
we brede school voor de basisscho-
len de Wegwijzer in de Hornmeer en 
De Hoeksteen in de Ophelialaan op 
het huidige hoofdveld van VVA aan 
de Dreef met daarbij de bouw van 
een vierde sporthal, de herinrich-
ting en renovatie van het Hornmeer-
park en woningbouw op de vrijko-
mende locaties van de scholen. Op 
de plaats van de RKAV-domeinen 
aan de Beethovenlaan wordt een 
(ver)nieuw(d) voetbalcomplex ge-

realiseerd. Om dit voetbalcomplex 
te kunnen realiseren dient een stuk 
grond aangekocht te worden en 
waterwegen verplaatst om twee ex-
tra natuurgrasvelden aan te leggen. 
Tevens worden twee ‘oude’ natuur-
grasvelden omgebouwd naar kunst-
grasvelden. Daarnaast komen er ex-
tra kleedruimten bij. 

Inspanning fusievereniging
De fusievereniging realiseert zelf 
een nieuw clubgebouw. Hiervoor 
zijn al tekeningen gemaakt en of-
fertes aangevraagd. De keuze is ge-
vallen op een gebouw met twee la-
gen. Op de begane grond de extra 
kleedruimten en er boven de kanti-
ne. De gemeente draagt aan de to-
tale bouwkosten 750.000 euro bij 
voor de realisatie van de benodigde 
extra kleedruimten. De reeds aan-
wezige kleedruimten blijven in ge-
bruik. En dit is niet de enige inspan-
ning van de voetbalverenigingen 
zelf. Tevens hebben zij een gede-
tailleerde meerjarenbegroting voor 
de fusievereniging opgesteld, de fu-
sie verder voorbereid en zijn gestart 
met de voorbereidingen voor fond-
senwerving. De verenigingen ho-
pen dat de gemeenteraad voor de-
ze zomer een defi nitieve goedkeu-
ring geeft voor de realisatie van het 
nieuwe complex. De verenigingen 
gaan in september in een buiten-
gewone vergadering de leden la-

ten stemmen voor de defi nitieve fu-
sie. Deze stemming wordt overigens 
met veel vertrouwen tegemoet ge-
zien, aangezien de leden reeds eer-
der toestemming hebben gegeven 
de fusie voor te bereiden. 

Historische gebeurtenis
“Na een lange voorbereiding is 
de fusie nu dus bijna een feit. Het 
wordt een historische gebeurtenis 
voor de Aalsmeerse gemeenschap”, 
aldus de voorzitters Cor Geleijn van 
VVA, Rob Springintveld van RKAV 
en Jan Groen van JAU. De gemeen-
te verkrijgt overigens ‘om niet’ de 
opstallen op het VVA-terrein. Als de 
fusievereniging (juridisch) een feit 
is, gaan de werkzaamheden aanbe-
steed worden. In het Beraad van 6 
juni wordt door het college om het 
benodigde krediet gevraagd. Be-
sluitvorming gaat plaatsvinden in de 
Raad van 27 juni. Ook op de agenda 
van het Beraad, voor het eerst onder 
voorzitterschap van burgemeester 
drs. Jobke Vonk-Vedder: Het vast-
stellen van de bestemmingsplannen 
voor Nieuw Oosteinde en de Horn-
meer, het bouwen van bedrijfsver-
zamelgebouw aan de Aalsmeerder-
weg 239 en de adviezen voor pro-
fessionalisering van de Raad wor-
den besproken. De vergaderavond 
begint om 20.00 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis en is open-
baar. 

“Bijzonder dat ik dit werk mag doen”

Tinka nu naar Thailand!
Aalsmeer - Tinka Langeveld, de 34 
jarige Aalsmeerse die in 2005 Ne-
derland verliet om in Brazilië met 
kinderen te gaan werken, gaat met 
haar gezin naar Thailand. Na 8 jaar 
fantastisch werk te hebben verricht 
in de sloppenwijken in Belo Hori-
zonte gaat ze samen met haar Brazi-
liaanse man Eduardo aan de slag in 
het noorden van Thailand. Ze kun-
nen trots zijn op wat ze hebben be-
reikt in Brazilië en de tijd was vol-
gens hen daar om naar een ander 
gebied waar hulp nodig is te gaan. 
“Anderen nemen het met hart en 
ziel van ons over en omdat het goed 
loopt willen we iets anders gaan op-
zetten op een andere plek in de we-
reld,” vertelt de enthousiaste Tinka. 
“We zijn hier goed in en via vrienden 
hoorden we hiervan.” Ze zijn aan-
gesloten bij de interkerkelijke in-
ternationale organisatie ‘Jeugd met 
een Opdracht’ en gaan hulp bieden 
waar dat het meeste nodig is. Eerst 
gaan ze zich verdiepen in de cul-
tuur en taal. Ze willen zo snel mo-
gelijk geïntegreerd zijn in de Thai-
se samenleving en zullen ook le-
ven zoals ze daar doen. “We moeten 
het vertrouwen zien te winnen van 
de mensen daar en laten zien dat je 
door onze levensstijl je naasten kunt 
helpen. De meesten geloven in re-
incarnatie en zijn helaas bereid om 
grote offers te brengen wat heel erg 
ver kan gaan. Het wordt een uitda-
ging, maar we voelen ons gesteund 
door God.” Samen met hun dochters 
Noemi van vijf jaar en Hannah van 
twee, hebben ze een paar maan-

den in Aalsmeer gewoond om Bra-
zilië ook in hun hart af te sluiten. Ko-
mend weekend gaan ze het avon-
tuur aan in Thailand en moeten dus 
weer afscheid nemen. “Dat afscheid 
is het aller moeilijkste wat er is, ze-
ker ook voor onze dochters. On-
ze oudste is een paar weken naar 
basisschool De Hoeksteen gegaan, 
maar beseft dat ze straks weer naar 
een andere school gaat. Ze prijst 
zich gelukkig dat ze straks kan zeg-
gen dat ze op drie verschillende 
scholen vriendjes en vriendinnetjes 
heeft.” De ouders, broer en zus van 
Tinka steunen haar in haar beslis-
sing en helpen waar het kan. 

Thuisfront
Ook komt er steun van het Tinka 
Helpt thuisfront onder leiding van 
‘de Harting zusjes’ Ilona Kock en 
Martine van Soest. Zij zorgen in Ne-
derland voor het ophalen van do-
naties en sponsorgelden om Tinka 
haar geweldige werk te laten doen. 
Zo hebben ze ieder jaar tijdens de 
corsobraderie de stroopwafelactie, 
verzamelen ze vreemde valuta (o.a. 
in te leveren bij de bakkerijen van 
Vooges) en de lege cartridges inza-
melactie (in te leveren op de Cycla-
menstraat 64 of Stommeerkade 42). 
Ook houden ze fanatiek de website 
en de facebookpagina bij en zijn als 
het ware de ogen en oren voor Tin-
ka Helpt. Tinka kende Ilona vanuit 
de kerk, maar de band werd hechter 
toen Tinka als verpleegkundige in 
het Slotervaartziekenhuis vaak aan 
het bed zat van Ilona. Na een tijdje 

ging ook Martine zich inzetten voor 
dit goede doel.

Brazilië
Tinka sluit een lange periode in Bra-
zilië af. Toen ze 17 jaar was ging ze 
er voor de eerste keer naar toe en 
voelde toen al dat ze er terug zou 
komen. Ze rondde haar opleiding 
als verpleegkundige en SPW in Ne-
derland af en ging als verpleegkun-
dige aan de slag. Op 26-jarige leef-
tijd verkocht ze al haar spullen of gaf 
alles weg en vertrok ze uit Aalsmeer. 
“Ik had geen idee hoe lang ik er zou 
blijven, maar toen ik mijn man Edu-
ardo ontmoette werd bij iedereen 
duidelijk dat ik er zou blijven wo-
nen en werken.” Tinka werkte al 
met straatkinderen en ook Eduar-
do deed hetzelfde werk. Samen met 
hem en meer vrijwilligers lukte het 
haar om na een tijdje een huis te ko-
pen van waaruit ze aan de slag gin-
gen. Ze gingen kansarme kinderen 
opvangen, organiseerde activitei-
ten voor hen, zoals judo, een mei-
dengroep en cursussen en gingen 
bij gezinnen langs om met ze te pra-
ten of te helpen. “Mijn man is een 
echte ‘mensenmens’. We waren he-
lemaal geïntegreerd in het dorp en 
iedereen was blij met onze hulp, ook 
al waren er soms best moeilijke si-
tuaties waar we mee te maken kre-
gen. Maar ik ben dankbaar dat ik dit 
werk kan blijven doen en vind het 
bijzonder dat ik dit mag doen.” Tinka 
is te volgen via www.tinkahelpt.com 
of via facebook. 
Door Ilse Zethof

Stichting Oud Aalsmeer knapt routeborden op:
Wandelen of fi etsen door de historie
Aalsmeer - De stichting Oud 
Aalsmeer heeft haar historische 
fi ets- en wandelroute van Boven-
kerk tot Kalslagen weer klaar ge-
maakt voor het zomerseizoen. Be-
stuursleden Nella van den Berg en 
Frans Janssens gingen met schoon-
maakgerei op pad om de 36 infor-
matiepanelen op te frissen. De route 
loopt (of fi etst) langs 36 historische 
panden en locaties. Startpunt is het 
gemeentehuis aan het Drie Kolom-
menplein. Op dat punt kan gekozen 
worden voor een wandeltocht van 
15 kilometer of een fi etstocht van 
zo’n 40 kilometer. Of delen daarvan 
natuurlijk. Op 36 historische locaties 
vertellen genummerde borden elk 
een verhaal over wat daar te zien is 
of wat er zich ooit heeft afgespeeld. 

De route wordt ondersteund door 
een brochure die diezelfde plek-
ken met nummers vermeldt en bo-
vendien verhaalt over aspecten van 
de geschiedenis op de route tussen 
de verschillende locaties. De com-
binatie van de gegevens op borden 
en in brochure levert een historisch 
interessant (en vaak onverwacht) 
zicht op Aalsmeer. De brochure is 
uitgegeven door de Stichting Oud 
Aalsmeer en gemaakt op folderfor-
maat. Zodoende past hij (20 centi-
meter hoog) in een binnenzak. Een-
maal uitgevouwen, wordt een unie-
ke kaart zichtbaar waarop (over 60 
centimeter) de gehele gemeente 
Aalsmeer staat afgebeeld, van Bo-
venkerk tot Kalslagen. De brochure 
kost slechts 1,75 euro en is verkrijg-

baar aan de kassa van de Histori-
sche Tuin. Hij kan ook besteld wor-
den via www.stichtingoudaalsmeer.
nl/webshop/boeken.

Frans Janssens en Nella van den Berg
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Een prachtige vondst
Gertjan van der Hoeven opent 
eerste Sportpassie Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 25 mei start-
te de eerste Sportpassie Aalsmeer 
dag bij Zeilschool Aalsmeer. On-
danks de weersomstandigheden 
is het een geslaagde dag geweest. 
’s Ochtends de sprankelende ope-
ning door wethouder Gertjan van 
der Hoeven in bijzijn van enthou-
siaste deelnemers, instructeurs en 
medewerkers van de Zeilschool. 
Wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “Ik heb met enorm veel plezier 
het gloednieuwe evenement Sport-
passie Aalsmeer bij de Zeilschool 
Aalsmeer geopend. Voor alle aan-
wezigen - enthousiaste kinderen én 
volwassenen - bood de zeilschool 
tijdens Sportpassie Aalsmeer een 
unieke kans om een dagje zeilles 
op de Westeinderplassen te krij-
gen en zo kennis te maken met de-
ze prachtige sport. Wij vinden het 
erg belangrijk dat Aalsmeerders 
sporten en bewegen. Gelukkig zijn 
de laatste cijfers over de sportdeel-
name wederom positief: maar liefst 
70% van de Aalsmeerders beoefent 
een sport. Samen met sportvereni-
gingen, sportorganisaties en de ve-
le vrijwilligers wil de gemeente dat 
percentage nog hoger maken. Ik wil 
alle organisatoren en deelnemers 
aan Sportpassie Aalsmeer van har-
te bedanken voor hun inzet.” ’s Mid-
dags was er een nog grotere groep 
van deelnemers. Zowel volwasse-
nen als kinderen grepen hun kans 
om gratis een dagdeel te komen 
zeilen of surfen. Bekend en onbe-
kend kwamen langs om daadwer-
kelijk de fraaie plas op te gaan, voor 
informatie, of een kop koffie in het 
middagzonnetje op het gezellige 
terras! De Zeilschool was één van 
de totaal twaalf locaties waar af-
gelopen zaterdag kennis gemaakt 

kon worden met liefst 35 sporten. 
Zo konden de bezoekers op Sport-
park Calslagen handboogschie-
ten, voetballen, skaten en korfbal-
len en in de Proosdijhal kon meege-
daan worden met handbal, badmin-
ton, trampolinespringen, turnen en 
onder andere volleybal. In de Riet-
pluim werden taekwondo demon-
straties gegeven. 

De Health sportclub presenteerde 
indoor cycling, streetdance en zum-
ba en de jeu de boulesgroep gaf ac-
te de présence. Ook het zwembad 
had open huis en liet kennis ma-
ken met duiken, triatlon, wedstrijd-
zwemmen, waterpolo en zwemmen 
voor minder-validen. In buurthuis 
Hornmeer kon gebiljart worden en 
De Bloemhof was het badminton, 
basketbal en handbal waar ken-
nis mee gemaakt kon worden. Bij 
het Zwanenmeer in Oost mocht de 
hengel uit onder toeziend oog van 
leden van hengelsportvereniging 
Vislust, in De Mikado was er dansen 
en judo, in het Oosterbad duiken en 
schoonspringen en in The Beach 
naast beachhandbal, -voetbal en 
–korfbal tevens darten, kickbok-
sen, salsa en zumba.Tijdens de af-
sluitingsbijeenkomst in The Beach 
sprak wethouder Van der Hoeven 
van een geslaagd evenement: “Ik 
heb vanochtend bij de Zeilschool 
Sportpassie Aalsmeer 2013 offici-
eel mogen openen en nu ben ik bij 
de afsluiting van deze succesvol-
le dag in The Beach. Ik bedank al-
le organisatoren, sponsors, sport-
verenigingen en natuurlijk alle vrij-
willigers heel hartelijk voor hun in-
zet. Een prachtige vondst. Ik hoop 
dat Sportpassie een terugkerend 
Aalsmeers evenement wordt.”

Kennis maken met surfen. Foto: www.kicksfotos.nl. 

Wethouder Gertjan van der Hoeven bij de opening van Sportpassie Aalsmeer.

Menno Koolhaas derde 
bij koud NK junioren
Aalsmeer - De jeugd en junio-
ren van het Oceanus/Multi Tria-
thlon Team hebben afgelopen zon-
dag onder barre omstandigheden in 
Weert meegedaan aan het Neder-
lands kampioenschap voor jeugd en 
junioren. Menno Koolhaas uit Am-
stelveen pakte het brons bij de ju-
nioren (16 t/m 19 jaar). Teamge-
noot Jeffrey Reijnders eindigde op 
de vierde plek. Bij de jeugd (12 t/m 
15 jaar) vertegenwoordigde Davy 
Heysteeg het team met een vierde 
plek op het NK. De Stadstriathlon 
van Weert is een van de eerste wed-
strijden waarbij buiten gezwommen 
wordt. Dit jaar had de organisa-
tie met wel erg koud zwemwater te 
maken. In de week voorafgaand aan 
de triathlon werd het water op net 
rond de 15 graden Celsius gemeten. 
Alle atleten moesten daarom ver-
plicht een wetsuit dragen. Om 11.00 
uur stonden de jeugdatleten aan de 
start. Zij moesten de toon gaan zet-
ten voor het zwemmen in het kou-
de water. Na het startschot namen 
de bekende atleten hun stelling in. 
Multi atleet Davy Heijsteeg uit Am-
stelveen wist zich te nestelen op 
de vierde plaats achter Niels Dok-
ter, Finn Timmermans en (voormalig 
Multi-atleet) Niek Heldoorn. Al snel 
werd duidelijk dat deze vier heren 
hun positie hadden ingenomen met 
een behoorlijke afstand tussen de 
atleten onderling. Tijdens het fiet-
sen bleven ze ook op dezelfde posi-
tie. Zij mochten niet stayeren (bij el-
kaar in het wiel rijden) en waren dus 
aangewezen op hun eigen krachten. 
Davy wist zich goed te positioneren, 
maar zag ook dat de top-3 net te 
ver voor hem lag. Bij het afsluitende 
looponderdeel wist hij goed tempo 
te houden en naar een mooie vierde 

plaats te lopen (41.13 min), achter 
Nederlands Kampioen Finn Timmer-
mans. De junioren gingen om 11.30 
van start voor hun titanenstrijd. On-
der hen Jeffrey Reijnders en Menno 
Koolhaas. Beide atleten komen uit 
voor het Aalsmeerse team en heb-
ben daarbij de ondersteuning van-
uit het Nationale Training Centrum 
(NTC). Na het koude zwemonder-
deel van 750 meter kwam Jeffrey 
als eerste uit het water na 10.07 mi-
nuut met een concurrent in zijn kiel-
zog. Teamgenoot Menno volgde op 
twintig seconden. Al snel vormde 
zij met twee andere favorieten een 
kopgroepje van vier. In dit groep-
je ontstond een strijd tussen twee 
teams: het was Team4Talent tegen 
het Multi Triathlon Team. Uiteinde-
lijk lukte het de twee concurren-
ten weg te rijden bij de Multi’s, die 
het gat op hun beurt klein wisten te 
houden door een goede samenwer-
king. Menno en Jeffrey startten zo 
ook samen aan het looponderdeel, 
maar al snel bleek dat de examen-
periode van Jeffrey zijn tol begon 
te eisen. Menno wist zijn looptem-
po nog op te schroeven en wist elke 
ronde het gat met de nummer 2, Bas 
de Waal, te verkleinen tot uiteinde-
lijk 20 seconden. 
Met nog 600 meter te gaan wist 
Menno dat het niet meer ging luk-
ken en wist op een zeer ervaren 
wijze zijn meerdere te erkennen in 
Bas de Waal (1.08.01), die als twee-
de finishte voor zijn teamgenoot Jo-
rik van Egdom. Menno finishte in 
1.08.32 uur op een fantastische der-
de plek. Menno focust zich nu op 
het EK triathlon op 14 juni in Alan-
ya. Jeffrey liep zijn race stabiel uit en 
finishte op een geweldige 4e plaats 
in 1.10.10 uur. 

De 3 juniorentoppers van Multi, van links naar rechts: Jeffrey, Menno, en Davy. 

Kür op muziek Funny Horse
Aalsmeer - Afgelopen zondag 26 
mei werd een kür op muziek in het 
kader van het 25-jarig jubileum van 
manege Funny Horse gehouden. Ei-
genlijk is dit een jaarlijks terugke-
rend fenomeen waar het gehele jaar 
al naar wordt uitgekeken en waar 
met veel plezier aan wordt deelge-
nomen door de verschillende ni-
veaus. Ook dit jaar hadden de diver-
se ruiters hun uiterste best gedaan 
om op te vallen en de aandacht van 
de twee juryleden en het publiek te 
vangen. Niet alleen met de verschil-
lende muziekstijlen, maar ook met 
de kleding was enorm uitgepakt. 
Zo waren cowgirls, American foot-
ball spelers, Halloween figuren, fee-
en/elfjes en smurfen in de manege-
bak terugvinden. Zelfs Maxima en 
de nieuwe koning Willem Alexander 
gaven act de préséance en vereer-
den de manege met hun hoge be-
zoek. De opening werd uitgevoerd 
door een carrousel van 8 ruiters van 
de vrijdagmiddag les. Het was een 
schitterende kür van bijna 20 minu-
ten waarbij het publiek de adem in-
hield, zo gelijk en prachtig werden 
de diverse figuren uitgevoerd. Na-
dat alle solisten, duo’s en groepen 
geweest waren, bleek het een enor-
me klus om alle juryrapporten bij el-
kaar op te tellen om zo tot een aan-
tal winnaars te komen. Het publiek 

kreeg ondertussen een voltige de-
monstratie. Dit is een soort gym-
nastiek op, onder en rond het paard 
waarbij je bijzonder lenig moet zijn 
en een portie lef moet hebben. Het 
zag er prachtig en ritmisch uit en 
nodigde uit om het ook zelf eens te 
proberen. Na de prijsuitreiking was 
hier dan ook ruim de gelegenheid 
voor en kon een ieder die zich eer-
der hiervoor had aangemeld, zijn/
haar lenigheid uitproberen. Het is 
weer een hele leuke dag gewor-
den waar iedereen met veel ple-
zier aan heeft meegewerkt en waar 
men met een goed gevoel op terug 
kan kijken. Elisa Stroboer kreeg met 
Bling bij de solo’s 71 procent van 
de stemmen van de jury, goed voor 
de eerste plaats. Bij de duo’s is de 
hoogste eer behaald met 72,5 pro-
cent door Gijs Reurekas op Okki en 
Eva Voster op Snuitje. Tot kampi-
oen bij de groepen met 72 procent 
zijn uitgeroepen: Famke Ammerlaan 
op Lady, Joelle van Steijn op Sunny, 
Marinde Duijker op Sylvia en Fem-
ke Brands op Marloes. Het publiek 
vond de kür van Wendy en Shadee 
het mooist. Ook nieuwsgierig ge-
worden naar alle activiteiten die op 
manege Funny Horse worden geor-
ganiseerd naast de ‘gewone’ rijles-
sen? Kom gerust eens langs op de 
Oosteinderweg 555b. 

Het winnende duo, Gijs Reurekas op Okki en Eva Vorster op Snuitje.

Wielerspektakel barst weer 
los in straten Rijsenhout
Rijsenhout - Aflevering 49 van de 
Wielerronde van Rijsenhout zal don-
derdag 6 juni weer bol staan van de 
spanning en ontspanning en het 
comité Wielerronde van Rijsenhout, 
bestaande uit Willem van Dongen, 
Okker de Kok, Dirk Maarssen en 
Adriaan Spaargaren, is er in samen-
werking met H.S.C. De Bataaf we-
derom in geslaagd een mooie wie-
lermiddag en -avond aan te bieden. 
Het evenement maakt deel uit van 
de Feestweek Rijsenhout en staat 
evenals voorgaande jaren in het te-
ken van de promotie van de wieler-
sport. Naast de wielersport wordt 
de Werf omgedoopt tot horecaplein, 
compleet met braderie en terras. De 
samenwerking met de scholen loopt 
ook dit jaar weer voorbeeldig en dat 
betekent dat de traditionele Rabo-
bank Dikke Banden Race weer in 
het programma is opgenomen. De-
ze start voor de jeugd tot 16 jaar om 
15.15 uur en kent drie leeftijdsklas-
sen. 
Het startschot voor de nieuwelin-
gen, meisjes en junioren en vrou-
wen wielrenners zal om 16.30 uur 
klinken en zij zullen proberen de 40 
kilometer (33 rondes) op het snelle 
parkoers Verremeer, Drakenstraat, 

Blauwe Beugelstraat, Boeierstraat 
met een lengte 1.240 meter zo snel 
mogelijk te rijden. Ook in de sport-
klasse (voorheen amateurs B) mag 
een felle strijd verwacht worden. De 
heren renners gaan om 18.00 uur 
van start en ook zij kennen een af-
stand van 40 kilometer, 33 rondes. 
De amateurs, elite en belofte ren-
ners gaan om 19.15 uur van start 
voor hun afstand van 80 kilometer. 
Vanwege zijn grote betrokkenheid 
binnen de Rijsenhoutse gemeen-
schap wordt het startschot gelost 
door Ruud Samshuijzenen dat bete-
kent dat er 66 rondes afgelegd die-
nen te worden en ook dit jaar is het 
startveld groot te noemen.Onder de 
deelnemers ook weer Ronald Roos 
uit het Belgische Merksplas maar 
ook de winnaar van vorig jaar, Harm 
Bronkhorst uit Lisserbroek heeft 
zich weer gemeld. 

Medewerking gevraagd
Om alles goed en veilig te kunnen 
organiseren wordt ook dit jaar weer 
verzocht het parkoers vrij te houden 
en de auto elders te parkeren. Het 
parkoers wordt om ongeveer 14.30 
uur afgesloten en wordt omstreeks 
21.30 uur weer vrijgegeven. 

Calvin Koster van VVA
talent van het jaar!
Aalsmeer - Maandagavond 27 mei 
heeft het gala van Het Amsterdam-
sche Voetbal in de Escape aan het 
Rembrandtplein plaatsgevonden. De 
organisatie was in handen van Ma-
thijs Groenwoud. Uit het amateur-
voetbal regio groot Amsterdam werd 
het talent, de trainer, de topsco-
rer en de speler van het jaar geko-
zen. Plaatsgenoot Calvin Koster van 
V.V. Aalsmeer is op de tweede plaats 
geëindigd als topscorer in Het Am-
sterdamsche Voetbal (26 doelpun-
ten) en was genomineerd als talent 
van het jaar. Door een vakkundige 
jury is hij uiteindelijk ook verkozen 
tot talent van het jaar. V.V. Aalsmeer, 
vertegenwoordigt door voetballers 
en technische staf, is bij het in ont-
vangst nemen van de prijs (een bo-
kaal en schoenenbon) in gejuich 
uitgebarsten. Uiteraard is voetballer 

Calvin Koster bijzonder trots op de-
ze titel. Het feest werd besloten met 
enkele bekende dj.’s en zangers. 

Jack van Muijden

Monique wint 
dartavond
Aalsmeer - Een spannende dart-
avond voor Monique Rademaker, 
want het is haar gelukt om de eer-
ste plaats te behalen. Danny Heijs-
teeg is op de tweede plaats geëin-
digd. Franklin Dolk is derde gewor-
den. De volgende dartavond is op 
dinsdag 4 juni vanaf 20.00 uur in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
De zaal gaat om 19.30 uur open. 
Dartliefhebbers zijn welkom.

Laatste kans inschrijven 
voor junior pramenrace!
Aalsmeer - Zaterdag 15 juni staat 
de negende junior pramenrace ge-
heel in het teken van ‘Ik droom van?’ 
Vele toekomstdromen, nachtdromen 
of dagdromen zullen meevaren op 
de deelnemende pramen met juni-
oren waarmee een groot feest ge-
vierd gaat worden op het Stokke-
land achter het gemeentehuis. Er 
zijn al veel aanmeldingen. De in-
schrijving voor scholen en vereni-
gingen is gesloten, maar wie nog 
met een eigen team aan de start wil 
verschijnen, kan zich tot en met de-
ze vrijdag 31 mei aanmelden. Er een 
maximum gesteld aan deelnemende 
pramen van 40 stuks! Wees er dus 
snel bij, want helaas vol is vol. Het 
inschrijfformulier is downloaden op 
de website www.juniorpramenrace.
nl of stuur een email te sturen naar 
esther-juniorpramenrace@hotmail.
com. Maar voordat het startschot 
klinkt is er op zaterdagmiddag 8 juni 
de sportmiddag, dit keer bij feeste-
rij de Bok aan de Dreef 5. Hier zullen 

alle teams gaan strijden om het bes-
te startnummer. Dit jaar gaat het be-
stuur op zoek naar het grootste juni-
oren-talent in de show Spie Got Ta-
lent!  Volgende week in deze krant 
de inlever-opdracht en in de junior-
praambode wordt de geheime op-
dracht onthuld.

PCOB gezellig dagje uit!
Aalsmeer - Donderdag 23 mei gin-
gen leden van de PCOB (Protestant 
Christelijke Ouderen Bond) een ge-
zellig dagje uit naar Brabant. Gezel-
lig was het zeker maar de weersgo-
den lieten het die dag wel afweten. 
Het was de koudste dag van de 
maand mei, lage temperaturen, re-
gen en zelfs hagelbuien. Maar al 
met al was het een fijne dag uit met 
eerst een bezoek aan een struisvo-
gelboerderij waar de leden ontvan-
gen werden met koffie en een wit-
te eierkoek gemaakt van struisvo-
geleieren, heel bijzonder. Na vertrek 
uit Hulten (gemeente Tilburg ) gin-

gen de leden naar een abdij De Ko-
ningshoeve en daar stond de lunch 
klaar. Na de lunch een rondleiding 
door de brouwerij waar trappisten-
bier wordt gebrouwen. La Trappe 
mocht ook geproefd worden, even-
als andere soorten. Om 16.30 uur 
vertrok de groep uit Berkel-Enschot 
om op weg te gaan voor het diner. 
Om half zeven stond in Ankeveen de 
tafel gedekt en kregen de leden een 
heerlijke maaltijd voorgeschoteld. 
Voldaan kwam de groep om 21.30 
weer in Aalsmeer aan. Van het weer 
hebben ze zich niet veel aangetrok-
ken, het was een heerlijke dag uit.

Reken- en wiskundewedstrijd
Toine schoolkampioen 
van CBS De Graankorrel
Kudelstaart - Jaarlijks wordt in maart 
de W4Kangoeroe reken- en wiskun-
dewedstrijd gehouden. Aan deze wed-
strijd doen kinderen uit ruim 50 lan-
den mee. Dit jaar deden er alleen al 
in Nederland 103.799 leerlingen mee, 
waaronder een groep leerlingen van 
CBS De Graankorrel in Kudelstaart. 
Van deze school deden 18 wiskunde-
bollebozen mee. In de klassen waren  
namelijk al eerder voorrondes gehou-
den waarna er van iedere klas 3 kin-
deren aan de wedstrijd mee mochten 

doen. Zo werden de hersens van al-
le kinderen uit groep 3 tot en met 8 
eens flink gekraakt. Bij de wedstrijd 
vielen nog prijzen te winnen ook! Al-
le deelnemers mochten op het podium 
komen  en werden beloond met een 
Floppy-cube  en een diploma als aan-
denken. De nummers 1 van iedere klas 
gingen zelfs nog met een extra prijsje 
naar huis! Schoolkampioen is Toine uit 
groep 6. Hij kreeg van de hele school 
een groot applaus. De Graankorrel is 
trots op haar rekenkanjers!

Kamperen in de Middeleeuwen
Aalsmeer -  Voor iedereen tus-
sen de 6 en 12 jaar die van zwem-
men houdt, organiseert het Kam-
peerweekend Aalsmeer dit jaar een 
zwemkamp rond het thema Middel-
eeuwen. Van vrijdagavond 28 tot en 
met zondagmiddag 30 juni wordt het 
kampeerweekend gehouden op het 
terrein van zwembad de Waterlelie 

aan de Dreef. De deelnemers gaan in 
spelletjes op het veld, in het zwem-
bad, in de omgeving en bij een ex-
cursie strijden om het koningschap 
van het land Castellonië. Als echte 
ridders en jonkvrouwen moeten ze 
Middeleeuwse opdrachten uitvoe-
ren. Meer informatie en inschrijven 
kan via www.kampeerweekend.com.
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