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BEZORGERS/STERS
Op het dak van het bedrijf Multi Supl-
lies zijn nu 324 krachtige zonnepa-
nelen geïnstalleerd. De hiervoor beno-
digde investering is opgebracht door 
leden die ieder een deel van de 
panelen bekostigd hebben. Hierdoor 
kunnen bewoners van de Wilgenlaan 
met een minder geschikt dak voor 
plaatsing van zonnepanelen toch ook 
gebruik maken van deze duurzame 
manier van stroom opwekken. Ieder 
zonnepaneel heeft een vermogen van 
iets meer dan 400 Wattpiek en dat 
levert in Nederland tussen de 300 en 
400 kWh per jaar op. De opbrengst 
wordt verkocht aan energieleverancier 
Greenchoice. Het initiatief om te gaan 
investeren in zonnepanelenenergie 
kreeg bijval van ongeveer de helft van 
de bewoners van de Wilgenlaan. 
Secretaris Linda Stoof: “We waren 
verbaasd hoe snel de aanvragen 
binnenkwamen en alle panelen uitver-
kocht waren.” De bewoners die lid zijn 
geworden van de coöperatie bepalen 
met elkaar het beleid. Iedereen met 

postcode 1431 kan lid worden van 
Wilgenstroom, er zijn echter nu geen 
zonnepanelen meer beschikbaar voor 
nieuwe leden. 

Verkennen nieuwe locaties
Mogelijk gaat Wilgenstroom in de 
toekomst wel uitbreiden. Voorzitter 
Ap Eigenhuis: “We geven er prioriteit 
aan om dit eerste project tot een 
succes te maken. Sinds donderdag 
wekken we stroom op. Dat dekt 2/3 
van de totale behoefte van de Wilgen-
laan. Dat hebben we met elkaar voor 
elkaar gekregen en is een felicitatie 
waard. Wilgenstroom gaat nu zeker 
niet op z’n lauweren rusten. We zijn al 
bezig met het verkennen van nieuwe 
locaties. Goede daken zijn welkom. We 
blijven de ontwikkelingen op energie-
gebied volgen en gaan door om een 
bijdrage te leveren aan verduurza-
ming van de energiebehoefte.” 
Jos van Vuure is bestuurder van 
Wilgenstroom namens Ecostroom: 
“We hebben als Ecostroom inmiddels 

25 zonnepanelen projecten begeleid. 
De mogelijkheden zijn ongekend en 
bewoners die bewust met energie om 
willen gaan, hebben in zo’n zonnepa-
nelenproject een kans om hun 
stroombehoefte goedkoop en duur-
zaam te maken.” 

Eigen buurtinitiatief
Het Servicepunt Energieadvies Aals-
meer van de gemeente heeft een 
belangrijke bijdrage geleverd aan het 
Wilgenstroom project. Tijdens de fees-
telijke bijeenkomst voor de ‘ingebruik-
name’ op vrijdag 12 mei sprak 
wethouder Willem Kikkert van 
Verduurzaming vol lof over het 
project. “De gemeente heeft allerlei 
beleidsvoornemens op dit gebied, 
maar concrete initiatieven zijn belang-
rijk om voornemens om te zetten in 
daden en om er van te leren. We 
juichen het ook toe dat de bewoners 
zelf dit initiatief hebben genomen. De 
gemeente kan dit niet afdwingen, 
maar geeft graag ondersteuning en 
subsidie bij het uitvoeren van zo’n 
project. Bovendien zorgt een geza-
menlijk project als van Wilgenstroom 
er voor dat mensen bij elkaar komen 
en samen iets aanpakken. Dat is 
belangrijk voor een buurt, op allerlei 
gebieden.” De wethouder onder-
streepte zijn felicitaties namens de 
gemeente op een originele wijze met 
een taart met een foto van de instal-
latie van de zonnepanelen op het dak 
van Multi Supplies. En er zijn meer 
cadeaus uitgereikt. Wim Braam 
ontving als supporter van het eerste 
uur en oudste lid van Wilgenstroom 
een herinneringsplaatje. Ook Mike van 
der Laarse van Multi Supplies, Carina 
Dijkhis en André van de Poel van de 
gemeente en Noortje van Kleef, voor-
zitter van Ecostroom, kregen deze 
herinnering als dank uitgereikt.

Veel lof voor project zonnepanelen 
van coöperatie Wilgenstroom 
Aalsmeer - In 2019/2020 hebben bewoners van de Wilgenlaan gezamen-
lijk een project ondernomen om hun jaren dertig huizen in de laan beter 
te isoleren. Als vervolg hierop hebben ze Wilgenstroom U.A. opgericht, 
een coöperatie om stroom op te wekken met zonnepanelen. 

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Afgelopen woensdag 10 
mei heeft kunstenaar Stephanie Rhode 
voor het kunstproject ‘de ge schie de 
nis ligt er on der’ een grote tekening 
gemaakt met de bewoners van Zorg-
centrum Aalsmeer. Voor het ontwerp 
voor de Kunstkast bij de rotonde 
Dorpsstraat met de Burgemeester 
Kasteleinweg is zij op zoek gegaan 
naar verhalen van kwekers van weleer. 
Van de seringenkweker van de 
Uiterweg, de rozenkweker van de 
Hornweg; niet alleen verhalen werden 
gedeeld maar er werd vooral ook gete-
kend! Stephanie had een grote tafel 
bekleed met papier; iedereen werd 
uitgenodigd mee te tekenen aan de 
grote bloementekening. Deze tekening 
gaan Stephanie digitaal bewerken en 
wordt uiteindelijk haar ontwerp voor 
de Kunstkast. 

Bloemen en verhalen
En op zaterdag 13 mei organiseerde 
Machteld Aardse een bijeenkomst 
waarbij buurtbewoners een bloem 
konden inbrengen voor dit kunstpro-
ject van de Kunstkast Aalsmeer en 
Femke Kempkes. Gedurende de dag 
werd Machteld verrast door veel 
bloemen en verhalen. Er werd een plat-
tegrond gemaakt van de bloemen-
buurt aan de hand van de ingebrachte 

en ontdekte bloemen. De roos blijkt 
wel het hart voor het merendeel uit de 
buurt. De verhalen en anekdotes 
vormen voor Machteld inspiratie voor 
haar ontwerp voor de Kunstkast op de 
kruising Opheliaan met de Kaste-
leinweg. De kunstkast zal deze zomer 
worden opgeleverd, net als de zes 
andere kasten die onderdeel uitmaken 
van dit grote kunstwerk. Op zaterdag 3 
juni vindt het zesde onderdeel plaats; 
dan wordt samen met bewoners van 
de oude touwslagerij-buurt (Lijnbaan) 
onderzoek gedaan naar de geschie-
denis van hun wijk. 

Geschiedenis van Aalsmeer in 
bloemen voor Kunstkastproject

Stephanie Rhode en Femke Kempkes 
maken één grote tekening met 
bewoners van Zorgcentrum Aalsmeer.
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KERKDIENSTEN
18 EN 21 MEI

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Open Hof Kerk, ‘t Baken, Sport-

laan 86. Zondag 16u. dienst. Info: 
www.cama-aalsmeer.nl

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

Zondag 10u. dienst.
Chr. Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Hemel-

vaartsdag dienst om 10u. met ds. 
J. Groenleer uit Leiden. Zondag 
diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. J. Bonhof uit Utrecht. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 

751, Rijsenhout. Hemelvaartsdag 
10u. dienst met br. T. de Boer uit 
Veenendaal, gez. dienst met 
CGK. Zondag 10u. dienst met ds. 
P.A. van Veelen uit Bennebroek. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte: 
Gered Gereedschap.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Aalsmeer
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Hemelvaartsdag 10u. dienst met 
ds. A. Bosma. Zondag 10u. dienst 
met dhr. Eppo Kramer. Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. Hemel-

vaartsdag 10u. dienst met dhr. E. 
Wesselius, Aalsmeer. Organist: 
Cornelis Schaap. Zondag 10u. 
dienst met dhr. R. Hondsmerk uit 
Dordrecht. Organist: Rogier 
Postma.

-  Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Hemelvaartsdag 10u. dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Ruud Kooning. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. Haeck. Organist: 
Joshua Prins. Zie: 

 www.hervormdaalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. Samenkomst. 
Spreker: Walter van Wijk. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Kloosterhof: Zaterdag 16.30u.
viering o.l.v. parochianen. 

 Karmelkerk: Hemelvaartsdag 
9.30u. Eucharistieviering m.m.v. 
klein koor en 14u. Poolse viering. 
Zondag 9.30u. Woordcommu-
nieviering m.m.v. Karmelkoor. 
Voorganger R. Mascini. Om 14u. 
Poolse viering met Krzysztof 
Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

geen dienst.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Oosteinderweg 394. Zondag 9u. 

Utrenia en 10u. Heilige liturgie. 
Voorganger: father Ion. Diaken: 
Mihai.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Hemelvaartsdag 10u. dienst met 
ds. Gonja van ‘t Kruis. Zondag 
10u. dienst met ds. J. van Pope-
ring, Aalsmeer (HA). Info: 

 www.kerkdienstgemist.nl.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Hemel-

vaartsdag 10u. dienst met 
 ds. J.S. Bruwer. Zondag 10u. 

dienst met ds. A.J.O. van der Wal, 
 Hoofddorp. Info: 
 https://sow-kudelstaart.nl. 
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Hemelvaarsdag: Samen vieren. 
Zondag 11u Woord en gebed 
(dop) m.m.v. dames- en 

 herenkoor. Info: 
 stjangeboortesecretariaat@
 live.nl
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

verzorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dinsdag 
van 20 tot 24u. Kabel 99.0 en 
ether 105.9.

Aalsmeer - Vorige week is een subsi-
diecheque uitgereikt van 2.500 euro 
door Gerard Nijland, voorzitter van 
OSA, aan Bert van de Lagemaat van de 
Nederlandse Hervormde Gemeente te 
Aalsmeer. Er is door de Hervormde 
gemeente een bedrag van bijna 3.500 
euro ingezameld voor de Stichting 
Heart for Children. Er kon daarom het 
maximale subsidiebedrag van 2.500 
euro worden verstrekt voor de aanleg 
van een toiletgebouw en inrichting bij 
de middelbare school in Oeganda. 
Meer informatie over de Stichting 
Heart for Children is te vinden op: 
www.heart4children.org. Meer weten 

over de stichting Ontwikkelings-
Samenwerking Aalsmeer (OSA)? 
Kijk dan op: www.osa-aalsmeer.nl

Subsidiecheque van OSA voor 
Hervormde Gemeente Aalsmeer

Webinar: Hoe werkt 
studiefinanciering
Regio - Scholieren die nu eindexamen 
doen en na de zomervakantie beginnen 
met een mbo-studie hebben recht op 
studiefinanciering als ze 18 jaar worden. 
Maar wat is studiefinanciering precies? 
Om mbo’ers en hun ouders goed voor 
te bereiden organiseert DUO op 
donderdag 1 juni om 19.30 uur een 
gratis webinar. In dit webinar wordt 

Wim Reuling winnaar 
bij OVAK kaartmiddag
Aalsmeer - Met vijf tafels met kaarters 
werd er om half twee begonnen aan de 
wekelijkse klaverjasmiddag bij de oude-
renvereniging afgelopen woensdag. 
Wim Reuling wist beslag te leggen op 
de eerste plaats met 5476 punten. Thea 
Doeswijk eindigde als tweede met 5095 
punten en nipt daarachter Loek Pieterse 
met 5076 punten. Rita Pannekoek 
moest met 3968 punten genoegen 
nemen met de laatste plaats. Er wordt 
iedere woensdagmiddag geklaverjast in 
het Parochiehuis aan de Gerberastraat. 
Zaal open vanaf 13.00 uur, aanvang 
13.30 uur. De volgende kaartmiddag is 
24 mei. Deze middagen zijn alleen voor 
leden van de O.V.A.K.

Ontmoeten met koffie 
of thee bij Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 24 mei is 
de Oost-Inn vanaf 9.30 uur weer 
geopend voor ieder die zin heeft in 
koffie of thee en om dit samen met 
anderen te drinken. Ontmoeting, 
aandacht en gezelligheid. Bij de 
Oost-Inn kunnen inwoners ook 
werken, lezen, zitten en een praatje 
maken, maar dit laatste is niet 
verplicht. Het adres is Catharina 
Amalialaan 66. Voor meer informatie: 
06 30640861
 
Creatief
Ook op 24 is er Oost-Inn creatief. Het 
thema is ‘prent aan de muur’. Wat zal 
dat nu zijn? De avond begint om 
19.30 uur in het Anker aan de Oost-
einderweg 273a. Kosten zijn 5 euro. 
Wie eerder is geweest, ontvangt een 
uitnodiging via de app en anders: 
graag even aanmelden via 
06-13255689.

Kaartmiddag 55+ in 
Dorpshuis ‘t Podium
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaartmiddag 
in Dorpshuis ’t Podium. Op donderdag 
11 mei waren zestien kaarters 
aanwezig en is het klaverjassen 
gewonnen door Tiny Buwalda met 
5046 punten en was Jopie de Grauw 
met 123 punten de beste jokeraar. De 
volgende kaartmiddag is donderdag 
25 mei, op Hemelvaartsdag 18 mei is 
er geen ouderensoos. Voor de klaver-
jasclub worden nieuwe leden en een 
penningmeester gezocht. Voor inlich-
tingen kan contact opgenomen met 
huidig penningmeester Hans van 
Schuilenburg: 06-12699009.

Koffie staat klaar bij 
soos in Middelpunt
Aalsmeer - Op donderdag 25 mei 
kunnen ouderen weer gezellig 
komen klaverjassen en rummikuppen 
tijdens de kaartsoos in ‘t Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat. De aanvang 
is 13.30 uur, maar vanaf 13.00 uur is 
de deur open en staan koffie en thee 
klaar. Iedereen vanaf 55 jaar is van 

harte welkom. Het rummikuppen op 
11 mei is gewonnen door Lycke 
Valentijn met 222 punten en de 
poedelprijs is uitgereikt aan Dora van 
Beek met 330 punten. Bij het klaver-
jassen was Jan van der Zwaard de 
beste met 5123 punten en hekken-
sluiter was dit keer Gre Reemst met 
4013 punten. 

Aalsmeer – Raadsleden en ambte-
naren van de gemeente Nieuwkoop 
hebben een werkbezoek aan Aals-
meer gebracht om de raadzaal van 
Aalsmeer te bekijken. De gemeente-
raad van Nieuwkoop is van plan om 
de raadzaal aldaar te verbouwen en 
is op zoek gegaan naar gemeenten 
met een inspirerende raadzaal. De 
prachtige raadzaal van Aalsmeer, die 
in 2017 is opgeleverd, wilden de 
raadsleden en ambtenaren van 
Nieuwkoop graag met eigen ogen 
aanschouwen. Ook wilden ze graag 

weten welke ervaringen Aalsmeer 
heeft opgedaan in het hele proces 
van verbouwen. Dirk van Willegen 
(CDA) was namens de raad van Aals-
meer aanwezig, omdat hij als raadslid 
destijds betrokken was bij de herin-
richting van de raadzaal. Hij gaf een 
toelichting over het proces en gaf 
een aantal aandachtspunten mee. De 
Nieuwkoopse raadsleden en ambte-
naren waren onder de indruk van de 
raadzaal van Aalsmeer en gingen 
met een goed beeld en meer kennis 
terug naar Nieuwkoop.

Gemeenteraad Nieuwkoop op 
werkbezoek in Aalsmeer

onder andere uitgelegd waar een 
student recht op heeft, hoe het 
aanvragen van studiefinanciering werkt 
en hoe het zit met het studentenreis-
product. Tijdens het webinar behan-
delen medewerkers van DUO alle prak-
tische zaken rondom studiefinanciering. 
Er is uiteraard ook ruimte om vragen te 
stellen. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden op duo.nl/webinar en 
krijgen via de e-mail een herinnering op 
de dag van de uitzending.

Aalsmeer - Sandra en Emma zullen op 
dinsdag 23 mei spreken over hun 
indrukken van de Israëlische bezetting 
van Palestina en hun werk voor EAPPI, 
het oecumenische begeleidingspro-
gramma in Palestina en Israël, bij de 
Doopsgezinde Gemeente. Hoe ziet het 
leven eruit in een stad waar de 
gevolgen van de militaire bezetting op 
elke straathoek voelbaar zijn, maar het 
gewone leven gewoon doorgaat? Een 
greep uit ervaringen in het voorjaar van 
2022 opgedaan in Hebron. Sinds 1967 
is er sprake van een militaire bezetting 
van de Palestijnse gebieden door Israël. 
Sinds de militaire bezetting worden er 
Israëlische nederzettingen gebouwd op 

Palestijns grondgebied. De afgelopen 
decennia is het aantal nederzettingen 
drastisch toegenomen. Hebron, of Al 
Khalil zoals de stad door Palestijnen 
wordt genoemd, is met ruim 200.000 
inwoners de op één na grootste stad in 
de Westelijke Jordaanoever. Hebron is 
de enige stad in de Westelijke Jordaan-
oever waar kolonisten zich hebben 
gevestigd in het centrum van de stad. 
Bij deze lezing is er een collecte voor 
EAPPI, het oecumenische begeleidings-
programma in Palestina en Israël. De 
deuren zijn open vanaf 19.30 uur, om 
20.00 uur begint de lezing. Adres is 
Zijdstraat 55. Kijk voor meer informatie 
op www.dgaalsmeer.nl. 

Lezing over Palestina en Israël 
bij Doopsgezinde Gemeente
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AGENDA
WOENSDAG 17 MEI:

*  Inloop voor Oekraïense vluchte-
lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

*  Oost-Inn in De Mikado, Catha-
rina Amalialaan van 9.30 tot 
11.30u.

*  Midgetgolf voor 50+ op baan 
Beethovenlaan, 10 tot 12u.

*  Koffie en creatief in Het Dijkhuis, 
Oude Meer, 10 tot 12u.

*  Kaartmiddag OVAK in Parochie-
huis, Gerberastraat, 13.30u.

*  Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart, 20u.

*  Schaken op elk niveau bij 
Schaakclub Westeinder in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 20u.

DONDERDAG 18 MEI:
*  Wandeltocht SOW-gemeente 

Kudelstaart naar Thijssepark. 
Verzamelen 7.15u. bij De Spil, 
vertrek 7.30u.

*  Bloemenaffiches ‘Flora Grafica’ 
en ode aan de sering in Flower 
Art Museum, Kudelstaartseweg 
1. Open: donderdag t/m zondag 
13 tot 17u. Tot en met 4 juni.

*  Expositie Irina Oud-Boeslenko 
bij Cultuurpunt. T/m 23 juni.

VRIJDAG 19 MEI:
*  Financieel Café open in biblio-

theek Marktstraat, 13 tot 15u.
*  Multi Media en innovaties voor 

ouderen in Irene, Kanaalstraat 
van 13.30 tot 15.30u.

*  Expositie Michael Sehstedt in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: vrijdag, zaterdag en 
zondag van 14 tot 17u.

*  Schaaklessen en schaken bij AAS 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
van 19 tot 22u.

*  Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

*  Salsa café in The Beach, Oostein-
derweg, 20 tot 23.30u.

ZATERDAG 20 MEI:
*  Crash Museum, Aalsmeerder-

brug open 10.30 tot 16.30u. 
Zaterdag en zondag Radio 
Velddagen. 

*  Wijnproeverij in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21u.

*  Club N voor 18+ met dj’s Dyon 
en Martin in N201, Zwarteweg, 
22 tot 03u. 

ZONDAG 21 MEI: 
*  Poppenkast Snoeptand bij 

kinderboerderij. Voorstellingen 
om 11, 13 en 15u.

*  Jubileumconcert 65 jaar Con 

Amore in Open Hof kerk, 
 Ophelialaan vanaf 14.30u.
*  KCA Jazz op de Haven van 

Nieuwe Meer met Corinna & 
 The Cosmpolitans vanaf 16u.
*  The Imperial Crowns (USA) in 

The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer v/a 16u.

MAANDAG 22 MEI:
*  Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag (tekenen en schilderen)
en donderdag.

*  Koffieclub Speciaal (Participe) in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat van 10.30 tot 12u.

*  Bewegen voor ouderen (65+) in 
Irene, Kanaalstraat, van 13.30 tot 
15.30u.

*  Bridgen voor gezelligheid in 
Baken, Sportlaan, 13.30 tot 16u.

*   Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 14 tot 16u.

*   Vergadering Wijkraad Hornmeer 
in buurthuis, Dreef 1 v/a 20u.

DINSDAG 23 MEI:
*  Kinderboerderij Hornmeer open 

iedere dinsdag t/m vrijdag van 
9.30 tot 16.30u. Zaterdag en 
zondag van 10 tot 16.30u. 

*  Tentoonstelling ‘Jaar van de 
Sering’ in Historische Tuin, 
ingang Praamplein. Open: 
dinsdag t/m zondag 10 tot 
16.30u.

*  Open huis Open Hofkerk in ‘t 
Baken, Sportlaan, 10 tot 11.30u.

*  Taalpunt in bibliotheek open 
van 11 tot 13u. Taalcafé van 
13.30 tot 14.30u.

*  Filmavond over seringen in 
Historische Tuin vanaf 20u.

*  Lezing over Palestina en Israël bij 
Doopsgezinde Gemeente, Zijds-
traat 55 vanaf 20u.

WOENSDAG 24 MEI:
*  Oost-Inn vanaf 9.30u. in De 

Mikado en creatief in ‘t Anker, 
Oosteinderweg vanaf 19.30u.

DONDERDAG 25 MEI:
*  Computerinloop in bibliotheek, 

Marktstraat, 9.30 tot 12u. Op 
dinsdag van 14 tot 16u.

*  Koffieclub Speciaal (Participe) in 
buurthuis Hornmeer, Dreef 1, 
van 10.30 tot 12u. 

*  Foto’s van Irina Dzuhl uit 
Oekraïne in Raadhuis, 
Raadhuisplein.

*  Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

*  Bedrijven volleybaltoernooi in 
The Beach, Oosteinderweg, 19 
tot 22u.

*  Op Stap, wandelen door het Bos 
van 19 tot 20.30u. Start: einde 
van Rietwijkeroordweg.

Aalsmeer - “Wie staat draagt voor”, 
een van de tips of lessen die Jan 
Daalman het groepje dichters 

meegaf tijdens het eerste Kunstcafé 
Poëziepraat van KCA op woensdag-
avond 10 mei. Met dorpsdichter Jan 

Kunstcafé: Poëtische invallen in 
het Oude Raadhuis

KCA Jazz op de Nieuwe Meer met 
Corinna & The Cosmopolitans
Aalsmeer - KCA presenteert op 
zondagmiddag 21 mei Jazz op de 
Nieuwe Meer met Corinna & The 
Cosmopolitans. Corinna & The 
Cosmopolitans is een muzikale 
formatie rond de Amstelveense 
zangeres Corinna Kramer. De kosmo-
politische diva woonde afwisselend 
in New York, Londen en Amsterdam. 
Met de muzikale ervaring die zij daar 

opdeed, kan zij een breed repertoire 
presenteren van jazz, pop, blues, 
bossanova, bolero, tango en andere 
Zuid-Amerikaanse stijlen. Corinna 
weet zich gesteund door een bege-
leidend trio van louter topmusici. 
Mark van der Feen is een begenadigd 
en veelgevraagd pianist in de jazz-
scene. Opgegroeid in een muzikale 
familie, is hij van jongs af aan geïnte-

Aalsmeer - Vanwege het Jaar van de 
Sering organiseert museum Histori-
sche Tuin op dinsdag 23 mei een 
filmavond die in het teken staat van 
seringen. Aan bod komen drie films 
waarin zowel het verleden als heden 
van deze speciale teelt wordt belicht.
De filmavond bestaat uit twee delen. 
Voor de pauze worden er uiteenlo-
pende beelden getoond van de 
seringenteelt tussen 1930 en 2007. 
Het begint met seringen op veiling 

Bloemenlust in 1930, de trek van 
seringen en een bloemententoon-
stelling in de Centrale Aalsmeerse 
Veiling in 1937 waarbij veel seringen 
te zien zijn. Daarna volgen opnames 
van het baggeren op de Westeinder-
plassen voor het ophogen van serin-
genakkers in 1940, seringen pluizen 
op het land en in de kas in 1960 en 
een rondleiding op de Historische 
Tuin met aandacht voor de seringen-
teelt in 1992. Andere beelden die 

Filmavond over seringen in de 
Historische Tuin

Tekst en foto: Stichting KCA

werden deze avond nog veel meer 
leidraden en rode draden in de dicht-
kunst gedeeld. Het was vooral samen 
dichten, vertellen over wat jou inspi-
reert en welke woorden jou raken. 
Het gezamenlijk gemaakte ‘rondeel’, 
een type gedicht waarin dezelfde 
zinnen terugkomen, raakte bij alle 
deelnemers een snaar. Hoe kan het 
ook anders met het thema ‘Moeder’. 
Een mooie, geslaagde avond in het 
Oude Raadhuis tussen inspirerende 
kunstwerken van Michel Sehstedt 
met een lach en een traan, timide 
verwoord of juist erg uitgesproken. 
De diversiteit, daar gaat het (ook in 
de dichtkunst) om! 

Expositie
De expositie ‘Magisch Realisme’ van 
Michel Sehstedt is overigens nog tot 
en met 11 juni te bewonderen in het 
Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 
iedere vrijdag tot en met zondag 
tussen 14.00 en 17.00 uur. 

resseerd in veel verschillende 
muziekstijlen en ensembles, van 
bigband tot jazzkwartet. Op interna-
tionale concoursen won hij meerdere 
prijzen, o.a. twee keer de Steinway 
prijs tijdens de Montreux Internati-
onal Piano Competition. Sven 
Schuster is niet alleen leider en arran-
geur van de Amstel Big Band, maar 
ook als bassist staat hij zijn mannetje. 
Zijn spel vertoont een indrukwek-
kende mix van powerjazz, blues, latin 
en funk. Niet voor niets werd aan 
Schuster op een Middelsea Jazz-
treffen de titel ‘beste solist’ toege-
kend. Ben Schröder staat al jaren 
bekend als de immer swingende 
virtuoze drummer voor wie geen zee 
te hoog gaat. Corinna & The Cosmo-
politans maakten voor de corona-
pauze al veel indruk in Jazz op de 
Haven. Corinna Kramer blijkt bij haar 
optreden een geboren bruisende, 
charmante gastvrouw die bij alles 
wat zij zingt, een grote overtuiging 
uitstraalt. Kom naar de Nieuwe Meer 
op zondag 21 mei, het wordt 
swingen vanaf 16.00 uur. Adres: 
Stommeerweg 2. Toegang: uw gift 
(richtbedrag 10 euro, contant of pin. 

voorbijkomen gaan onder andere 
over het donkeren van seringen en 
het Seringenpark. Na de pauze 
worden twee bedrijfsfilms vertoond 
van seringenkwekerijen. Hierin is 
goed te zien hoe de teelt tegen-
woordig verloopt en wat hier alle-
maal bij komt kijken. Van de twee-
jaarlijkse cyclus tot het oogsten en 
verwerken en de houdbaarheid van 
seringen bij de consument in de 
vaas. De beelden worden voor en na 
de pauze voorzien van een korte 
inleiding door Dirk Jongkind, secre-
taris van de Stichting Historisch Aals-
meer en betrokken bij de werkgroep 
Oud Aalsmeer in Beeld.

Kaarten
De filmavond is dinsdag 23 mei en 
wordt gehouden in de veilingzaal 
van de Historische Tuin. Kaarten 
kosten 5 euro per stuk en dit bedrag 
is inclusief een kop koffie of thee. Er 
is plaats voor maximaal 60 personen. 
Aanvang is 20.00 uur, de films voor 
en na de pauze duren telkens ruim 
een half uur. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via de ticketshop van het museum: 
https://historischetuinaalsmeer.
kooptickets.nu/product/
filmavond-seringen/. 

STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Ook voor:
reparaties aan 
gitaren/violen

Ukelele’s
voor iedereen!







Aalsmeer - Op maandag 22 mei is er een 
Wijkoverleg in de Hornmeer. De vergade-
ring vindt plaats in het Buurthuis aan de 
Dreef en begint om acht uur ’s avonds en 
wordt om circa tien uur afgerond, waarna 
er gelegenheid is om met elkaar en het 

bestuur na te praten. Wethouder Willem 
Kikkert zal deze avond aanwezig zijn. Met 
hem en met elkaar wordt gesproken over 
het wonen in de wijk, kwaliteit en onder-
houd van de openbare ruimten en de 
sociale samenhang van de inwoners. 

Wijkoverleg Hornmeer over 
leefbaarheid en inbreng

Uiteraard wordt verwacht dat de 
wethouder een toelichting geeft op zijn 
portefeuille, de actuele stand van zaken 
betreffende de samenstelling van het 
Gemeentebestuur, de participatie in Aals-
meer en de toekomst van het Wijkoverleg. 
Actueel is de voortgang van de twee 
bouwprojecten in de wijk, alsmede het 
geplande onderhoud aan de bruggen en 
oevers. De opening van het nieuwe park 

op het voormalig VVA-terrein komt eraan 
en de daarmee samenhangende verbin-
ding tussen de wijk en het busstation is 
daardoor realiteit. Dit voorziet in een 
behoefte. Een ander belangrijk onder-
werp op dit Wijkoverleg is wijziging van 
de burgerinspraak rondom Schiphol. Het 
kiezen van een clustervertegenwoordiger 
via het wijkoverleg is nu actueel en de 
reactie is vóór 28 mei gewenst. Het 

belang van deze verkiezing, waarvoor de 
bezoekers en belangstellende van het 
Wijkoverleg inmiddels zijn uitgenodigd, 
zal worden toegelicht. Vanzelfsprekend is 
inbreng bij het Wijkoverleg op 22 mei 
belangrijk. Het gaat over de leefbaarheid 
in de Hornmeer. Het zijn juist de bezoe-
kers van dit Wijkoverleg die het succes 
van deze avond bepalen. Wijkbewoners 
en belangstellen zijn welkom.

Officiële Mededelingen
17 mei 2023

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1 - 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
T 0297-387575
E info@aalsmeer.nl
W www.aalsmeer.nl

CONTACT EN OPENINGSTIJDEN GEMEENTE AALSMEER 
Wilt u iets regelen of aanvragen bij de gemeente? Dat kan on-
line, telefonisch of op afspraak in het raadhuis

OPENINGSTIJDEN RAADHUIS  
ma, di, do 08.30-14.00 uur 
woensdag 08.30-19.30 uur
vrijdag 08.30-12.30 uur
Let op: kom alleen met een afspraak naar het raadhuis.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID
ma t/m do 08.30-17.00 uur 
vrijdag 08.30-12.30 uur

CALAMITEITENTELEFOON
Buiten deze uren en in het weekend zijn we bereikbaar via 
0297-387575 

PLAN UW AFSPRAAK 
Kom alleen met een afspraak naar het raadhuis. Voor het aan-
vragen van documenten kunt u online een afspraak maken via 
www.aalsmeer.nl/afspraak of via 0297-387575.

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE 
OPENBARE RUIMTE DAT GEREPAREERD OF 
OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via www.aalsmeer.nl/fixi of de 
Fixi-app.

AFVAL
Op de milieustraat kunt u diverse afvalsoorten en grofvuil 
gescheiden inleveren. Materialen worden op die manier ge-
recycled en blijven in de kringloop. Er wordt rekening gehou-
den met de coronamaatregelen en bij grote drukte wordt de 
toegang gereguleerd. U kunt terecht op: Aarbergerweg 41, 
Rijsenhout
ma t/m vr  08.00-16.30 uur
zaterdag 09.00-16.00 uur
Meer informatie: www.meerlanden.nl

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: info-bu@noord-holland.nl

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft een wijk-
overleg voor en door bewoners. Meer informatie over deze 
wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button 
“Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijkoverleg-
gen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van een 
organisatie aangaan. U kunt in een commissievergadering het 
woord voeren over geagendeerde onderwerpen. Inspreken 
kan alleen in de beeldvormende commissie. De inspreker 
krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raadsleden toe te 
spreken, waarna eventueel een korte vragenronde vanuit de 
raad volgt. Inspreken kan niet in een raadsvergadering. Let 
wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende ziens-
wijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387584/387585 tot 
12.00 uur op de dag van de vergadering.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. 
U kunt op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle 
omgevingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle officiële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakin-
gen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

- Meld u aan bij www.overheid.nl en u ontvangt informatie 
over bekendmakingen per email.

- Installeer de gratis OmgevingsAlert App app op uw mo-
biele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via 
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschik-
baar voor iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor 
Android-smartphones via Google Play.

- De app van de overheid heet ‘Officiële Bekendmakingen’.
- Voorlopig blijft de gemeente bekendmakingen ook nog 

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle om-
gevingsvergunningen opvragen en inzien. 

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een van 
de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurssecreta-
riaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u bellen 
naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van de wet-
houders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
  datum voornemen

 Wijnholds R. 15-08-2000 08-05-2023

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben voor 
het ontvangen van voorzieningen van de overheid en het aan-
vragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die op de 
hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde perso(o)
nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de 
gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens openingstij-
den van de afdeling burgerzaken langs te komen. Indien wij bin-
nen vier weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij over 
gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

VERGADERING OP DONDERDAG 25 MEI 2023 
Agenda voor de gecombineerde vergadering van de Commissie 
Ruimte en Maatschappij en Bestuur op donderdag 25 mei 2023, 
20.00 uur. 

Oordeelsvormend
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties 
de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben 
verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commis-
sie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een 
fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Maatschappij en Bestuur, 
  mevrouw G. Holtrop
20.02 2. Vaststelling van de agenda
 3. Actieve informatie uit het college
 4. Mededelingen vanuit de fracties
20.05 5. Opkoopbescherming en Huisvestings-
  verordening Aalsmeer 2023
20.35 6. Conceptjaarrekening 2022 en 
  conceptbegroting 2024 Amstelland 
  Meerlanden overleg
21.05 7. Plan van Aanpak Masterplan Energie
21.35 8. Luchtvaartzaken
21.50 9. Regionale samenwerking
22.00 10. Vragenkwartier
22.15 11. Sluiting

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

RECTIFICATIE
- Geijlwijckerweg 6, 1431 EN, (Z2023-00000162), (Omgevings-

vergunning, Aanvraag ontvangen) het vervangen van het 
bestaande poldergemaal. Toelichting: tijdens de behande-
ling is gebleken dat de locatie Geijlwijckerweg 6 betreft in 
plaats van Geijlwijckerweg 8 zoals eerder gepubliceerd.

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn 
ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de 
balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aals-
meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend.
-  Fortsluishof 1, 2 en 3 en Kudelstaartseweg 88 a, 88 b, 90 en 

92, 1433 GM, (Z2023-00000190), het realiseren van kelder, 

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn 
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na 
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetreffende persoon op de hoogte te stel-
len van zowel het voornemen als het besluit van zo’n status-
wijziging, wordt dit v.a. 20 januari 2016 officieel in de media 
gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in 
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” 
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op 
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kin-
dertoeslag enzovoort.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een we-
kelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij 
u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen 
kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U 
kunt de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vin-
den op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur 
op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis 
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzen-
ding van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en 
donderdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken 
voor een gesprek binnen deze tijden met een medewerker 
van de afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen 
en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet 
bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, 
na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van 
Amsterdam.

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrif-
telijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbe-
sluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt 
ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten 
de openingstijden inzage wil hebben en degene die monde-
ling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact op-
nemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving via tel. 020-5404911.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

Op donderdag 18 mei (Hemelvaart) en 
vrijdag 19 mei is het raadhuis gesloten. 

Op donderdag 18 mei (Hemelvaart) is Afvalbedrijf 
De Meerlanden gesloten. Er wordt geen afval ingeza-
meld. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de 
gewijzigde inzameldagen.

Op maandag 29 mei (2e Pinksterdag) is het raadhuis 
gesloten. Op www.afvalkalender.meerlanden.nl 
vindt u de gewijzigde inzameldagen.

Op donderdag 8 juni is het Klant Contact Centrum te-
lefonisch bereikbaar tot 15.30uur. Gebruikt u eventueel 
het contactformulier op de website voor het stellen van 
uw vraag. 

Op vrijdag 9 juni zijn wij zoals gewoonlijk bereikbaar 
van 8.30-12.30 uur.

plaatsen dakkapel en wijzigen kleuren en materialen 
-  Linnaeuslaan 32, 1431 JV, (Z2023-00000209), het plaatsen 

van een uitbouw aan de achterzijde en dakkapel aan de 
voorzijde 

-  Apollostraat 30, 1431 WS, (Z2023-00000206), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de 
volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling 
is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Kudelstaartseweg (sectie D, nr. 7777), (Z23-023270), het kap-

pen van 3 bomen (witte paardekastanje, veldesdoorn en 
beuk) i.v.m. versterking van de dijk tot en met de kruising 
met de Herenweg. Verzonden: 10 mei 2023 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) 
te verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
-  Vlasakkerlaan 6, 1431 DJ, (Z2023-00000127), het plaatsen 

van een dakopbouw op de woning. Verzonden: 10 mei 2023
-  Rietwijkeroordweg 35, 1432 JG, (Z2023-00000088), het 

plaatsen van een WKK in buitenomkasting warmwater op-
slagtank (WOT) en trafo. Verzonden: 10 mei 2023

-  Burgemeester Kasteleinweg, AMR03 G 6215, (Z2023-
00000075), het plaatsen van 2 cameramasten en uitvoe-
ren van graafwerkzaamheden. Verzonden: 11 mei 2023

-  Raadhuisplein naast nr. 1, 1431 EH, (Z2023-00000072), het 
plaatsen van een tijdelijke fietsenstalling tot en met juli 
2026. Verzonden: 10 mei 2023

-  Aalsmeerderweg 253, 1432 CN, (Z2023-00000010), het 
vervangen en verbreden van het raam in de voorgevel. 
Verzonden: 10 mei 2023

-  Uiterweg 245 ws2, 1431 AG, (Z23-008390), het vervan-
gen van de bestaande damwandbeschoeiing en vlonders 
rondom de woonark. Verzonden: 10 mei 2023

-  Oosteinderweg 178, 1432 AR, (Z23-002681), het aanleg-
gen van een brug t.b.v. het parkeren van de auto in de tuin. 
Verzonden: 09 mei 2023

-  Pieter van Lisselaan 16, 1431 MM, (Z23-017500), het maken 
van een uitbouw aan de achterzijde van de woning. Ver-
zonden: 09 mei 2023

-  Zijdstraat 12, 1431 EC, (Z2023-00000116), het plaatsen van 
een gevelsteiger t.b.v. schilderwerkzaamheden tot 22 juni 
2023. Verzonden: 08 mei 2023

WET ALGEMENE BEPALINGEN 
APV EN DRANK- EN HORECA EVENEMENTEN

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

COLLECTES
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen wij 
u naar de site van www.cbf.nl.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 93 (Z23-041576) Legends Exploitatie B.V., ont-

vangen 7 mei 2023

ALCOHOLWET VERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de Alcoholwet de volgende vergunning is aangevraagd:
- Dorpsstraat 93 (Z23-041572) Legends Exploitatie B.V., ont-
vangen 7 mei 2023

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- grasveld Apollostraat (Z23-043112) verjaardag zoons op 25 

juni 2023, melding ontvangen 10 mei 2023
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE

t/m 7-06-23 Ter inzage legging ontwerpwijzigingsplan 
‘Schinkelpolder - Oosteinderweg 397’ en ont-
werpbesluit hogere grenswaarden wet geluid-
hinder (z23-007375)”met bijbehorende stukken

t/m 23-06-23 De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. brandveilig ge-
bruik van tijdelijke huisvesting voor kwetsba-
re groepen voor een periode van 10 jaar Leg-
meerdijk 161, 1432 KA (Z23-005924) 
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Aalsmeer - Op zaterdag 15 juli geeft 
Mariëlle Rijkmans samen met haar 
band een zomeravondconcert. De Aals-
meerse zangeres Mariëlle heeft een 
passie voor het zingen van christelijke 
liederen. Zij vindt het geweldig om 
mensen te helpen hun eigen geloof te 
uiten door middel van muziek. Muziek 
is, volgens Mariëlle, een krachtig middel 

om dicht bij God te zijn. Tijdens deze 
avond zal Mariëlle bekende en onbe-
kende liederen spelen die vertellen 
over Gods liefde. Het wordt een mooie 
avond met veel muziek, ontmoeting en 
gezelligheid. Het buitenconcert zal 
rond 20.30 uur beginnen en wordt 
gegeven op het kerkplein van de 
Oosterkerk aan de Oosteinderweg 269.

Zomeravondconcert Mariëlle 
Rijkmans bij de Oosterkerk

Oude Meer - Zondag 21 mei treedt The 
Imperial Crowns uit Amerika, na twee 
keer te zijn geannuleerd vanwege 
corona, eindelijk op in The Shack. Aan 
de top van deze vijfkoppige band staan 
de excentrieke en charismatische 
frontman Jimmie Wood (zang/mond-
harmonica) en slide gitaarvirtuoos JJ 
Holiday. Jimmie Wood is als mondhar-
monicaspeler en zanger te horen op 
platen van Bruce Springsteen, Etta 
James, Gladys Knight, Zucchero, Cheap 
Trick en letterlijk honderden andere 
artiesten. J.J. Holiday begeleidde in zijn 
jonge Jaren Bob Dylan in de David 
Letterman show en was in het midden 
van de jaren tachtig lid van Bob Dylan’s 

rock ‘n roll band. In de Jaren negentig 
werden J.J. en Jimmie Wood op het 
podium gespot bij Bruce Springsteen. 
Het gaat een allemachtig prachtige 
zondagmiddag worden. Zeker zijn van 
een plek om deze grootse rock, blues, 
gospel en soulshow niet te missen? 
Stuur dan een mail naar info@the-
shack.info. Zondag 21 mei: showtime 
16.00 uur, entree 20 euro. 

Story of Bono/U2
Maandag 29 mei, tweede Pinksterdag, 
presenteert The Shack: The Story Of 
Bono/U2. Een unieke muzikale bele-
ving met onder andere Alexander 
Broussard. Hij brengt met Freek en Ed 

The Imperial Crowns (USA) in 
The Shack: rock, blues en soul

Aalsmeer - Een mannenkoor van klein 
naar groot, en nu weer klein: Con 
Amore. Een kleine veertig man heeft 
de studie weer opgepakt na een keuze 
van de dirigent en muziekcommissie 
voor de viering van het 65-jarig 
bestaan van het Aalsmeerse Mannen-
koor met een groots concert op 

zondag 21 mei. Er wordt tijdens dit 
concert geen compleet tijdsbeeld 
gegeven, maar er is een selectie 
gemaakt van wat allen mooi vonden 
door de jaren heen. Het wordt dus 
zeker een gevarieerd concert geba-
seerd op de drie pijlers waar Con 
Amore al vijfenzestig jaar op steunt:

Zondag jubileumconcert 65 jaar 
mannenkoor Con Amore

Geestelijk, klassiek en populair. 
Het geestelijke lied kwam mee na de 
fusie 65 jaar terug, klassiek is er altijd 
wel bij geweest en populair was de 
stroming van Frans Kocx, daarna door-
gezet door huidig dirigent Theo van 
der Hoorn. Hij kwam als jonge dirigent 
bij Con Amore. Het Aalsmeerse koor 
was zijn eerste mannenkoor en inmid-
dels staat hij nu 36 jaar voor de club 
en heeft al van alles meegemaakt met 
‘zijn’ mannen. Aanstaande zondag 21 
mei staat hij voor het koor voor het 
jubileumconcert, waaraan ook mede-
werking wordt verleend door bariton 
Ronald Willemsen, pianiste Oksana 
Polman en percussionist Willem de 
Vries. Het concert wordt gegeven in 
de Open Hof kerk aan de Ophelialaan 
en begint om 14.30 uur. Zaal open 
vanaf 14.00 uur.Kaarten zijn te reser-
veren via de QR code op de website: 
amkconamore.nl en, indien nog voor-
radig, te koop aan de zaal à 15 euro 
inclusief een consumptie. De mannen 
van Con Amore, Theo van der Hoorn 
en de solisten hopen vele bezoekers 
te mogen begroeten. 

Aalsmeerderbrug - Komend weekend, 
zaterdag 20 en zondag 21 mei, worden 
de CRASH/SRS Radio Velddagen 
gehouden. Tijdens dit weekend wordt 
er geprobeerd om met militaire appa-
ratuur uit de Tweede Wereldoorlog 
radioverbindingen te leggen met 
radioamateurs in Nederland en de rest 
van de wereld. Ook is er op 20 mei de 
SRS Dumpschool. Deze verbindingen 
zullen worden gelegd vanaf zowel de 
parkeerplaats voor het museum als ook 
in de radiokamer van het museum. Op 
de parkeerplaats zullen radioamateurs 
plaatsnemen in hun militaire tenten of 
mobiele units om met radio’s uit zowel 
de Tweede Wereldoorlog als de 
periode erna te werken. In de radio-
kamer is de museumcollectie van 
zowel radio’s uit gecrashte vliegtuigen. 
Ook nog intacte en werkende radio’s 
uit de Tweede Wereldoorlog zijn te 

bewonderen. Vanuit de radiokamer in 
het museum zal gewerkt worden met 
het call-sign PI4C. Het wordt een inte-
ressant weekend voor jong en oud, 
voor wie alles over de radiotechniek uit 
de Tweede Wereldoorlog, en ook uit de 
periode daarna wil weten en getuige 
wil zijn van live actie. Het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is 
gevestigd in het fort bij Aalsmeer, Aals-
meerderdijk 460 en is zaterdag en 
(iedere tweede) zondag geopend van 
10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer 
informatie op www.crash40-45.nl of 
raadpleeg Instagram of Facebook.

Radio Velddagen dit weekend in 
en bij het Crash Museum

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Met Ford Curlingford zou 
je wel de hele dag willen praten. Zij 
straalt met haar stem, haar woorden, 
haar aandacht en betrokkenheid 
zoveel wijsheid uit. Een jonge foto-
grafe die vastlegt wat er speelt in de 
wereld. Zoals onder andere het leven 
als queer, kleur en ongelijkheid. Wat 
haar betreft zie of hoor je op de Neder-
landse TV of radio vaak de zelfde 
personen die er iets van vinden. Bij 
Ford gaat het veel meer om de andere 
verhalen. Zij deed projecten met asiel-
zoekers die gigantische achterstand 
hebben opgelopen. “Het verraste mij, 
het was een wake-up call. Wij leven 
met elkaar op de zelfde planeet, maar 
de verschillen liggen lichtjaren van 
elkaar verwijderd. Voor mij betekent 
een paspoort vrijheid, maar voor heel 
veel mensen is een paspoort een 
bewijs van bestaansrecht. Dat je kan 
leven. In zoveel landen worden 
onschuldigen gevangen gezet, gemar-
teld.” Hoe verbeeld je in een film wat er 
dan plaats vindt in het menselijke 
brein waar fictie en non-fictie niet 
meer van elkaar te onderscheiden zijn 
en de onwaarachtigheid van de reali-
teit onmenselijk wordt? Het is allemaal 
zo ingewikkeld om uit te leggen dat er 
aarzelend naar de juiste woorden 

wordt gezocht omdat het gedrag van 
de mens soms toch ook niet valt uit te 
leggen.

Bekommeren om mensen
Ford schrijft er over en is bezig met 
een documentaire over de bewoners 
van de ABC eilanden, Vooral de 
Arubaanse kinderen waar obesitas 
veel voorkomt hebben haar aandacht. 
Ook haar interesse in de gehandicap-
tenzorg is groot evenals hoe ouderen 
daar leven. “Mijn oma woont op 
Aruba.” Haar moeder heeft haar van 
kleins af aan overal mee naar toe 
genomen, zo zag Ford zoals ze dat zelf 
noemt de ‘echte’ wereld. “Ik zag 
mensen zonder benen op straat en 
vroeg mij dan af; hoe komt iemand 
zonder benen op straat?” Op deze nog 
jonge leeftijd je zo bekommeren om 
mensen die op de één of andere wijze 
buiten de boot dreigen te vallen, niet 
de aandacht krijgen die ook zij 
verdienen, word je dat soms niet 
teveel? Over het antwoord op deze 
vraag wordt er even gezwegen, nage-
dacht en dan is daar toch weer die 
mooie lach als zij wijst op Kees; haar 
steun en toeverlaat. Zij legt haar hand 
op zijn schouder - een mooie uithuil-
schouder - die haar helpt bij tentoon-
stellingen, altijd van de oplossingen is, 
haar prachtige foto’s koopt en 

Geluksroute: Ford Curlingford in 
het Huiskamermuseum

waarmee zij ook een biertje kan 
drinken. Ach, ieder mens zou zo een 
Kees moeten hebben!

Schoonheid van de natuur
Ford is samen met Kees naar het Huis-
kamermuseum gekomen om te kijken 
of haar plan tijdens de Geluksroute de 
geluksproevers een hele mooie geluk-
servaring te bezorgen haalbaar is. 
Gekozen wordt er voor de keuken, die 
zal in het weekend van 11 en 12 juni 
worden getransformeerd tot een 
wereld waar de schoonheid van de 
natuur het wint van de rouwe wereld, 
zodat er een mooi geluksmoment te 
beleven valt. Hoe zij dat gaat 
bereiken? Kom kijken hoe het is dit 
geluksgevoel te ondergaan! Andere 
locaties en het volledige programma 
is te vinden op de website 
www. geluksroute.nu 

Volker unieke, semi-akoestische 
bewerkingen van het prachtige mate-
riaal van deze Ierse band, waarbij 
Alexander ditmaal de lead vocals zélf 
voor zijn rekening neemt. Maandag 29 
mei: showtime 16.00 uur, entree 15 
euro. The Metallicas op donderdag 18 
mei is overigens uitverkocht! Kijk voor 
alle info en openingsdagenen -tijden 
op www.the-shack.info. Adres: Schip-
holdijk 253b, Oude Meer.

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - “Je bent een digital 
nomad mam”, zei mijn oudste 
dochter. Ik moet eerlijk bekennen 
dat ik even gevraagd heb wat ze 
bedoelde. Maar ze had gelijk, ik kan 
dan van de ene dag op de ander wel 
bedenken dat ik op pad wil, het 
werk gaat ook door. Stukjes moeten 
geschreven, afspraken voor het 
voedselbos gemaakt, correcties voor het digitale tijdschrift bijgehouden en 
belsessies voor een opdrachtgever gepland. Ik ben zo druk als een klein 
baasje, maar werken kan overal, daar hoef je niet voor thuis te blijven. Ik 
moet altijd denken aan Maurice de Hond, die met een laptop op het strand 
van Bali zat en simpelweg zei: ‘dit is mijn kantoor, hier zit alles in.’ Dat heb ik 
onthouden, zo doe ik het ook. Ik zit alleen niet op Bali, maar op Bloemke-
terp. Daar is geen strand en het is er iets minder warm, maar wel net zo 
ontspannend. Bloemketerp is als een therapeutisch centrum, een camping 
met alle faciliteiten die we nodig hebben. Zeker gezien onze leeftijd en de 
mentale en fysieke conditie van dit moment. ‘s Morgens om 8 uur lig ik in 
het zwembad en trek baantjes in water van een aangename temperatuur. 
Samen met andere grijze duiven van mijn leeftijd. Manlief gaat zowaar ook 
mee, wandelt als therapie heen en weer door het kleuterbad en doet knie 
oefeningen in het warme bubbelbad. We knappen er allebei reuze van op. 
Daarna bakken we een eitje. We staan op een ruime plek, in het groen, met 
bloeiende struiken en kwetterende vogeltjes om ons heen. En terwijl wij al 
gesetteld zijn; camper geparkeerd, luifel uitgedraaid, skottelbraai geïnstal-
leerd, kijken we met leedvermaak naar het gepruts van de nieuwkomers. 
Het geworstel met caravan, voortent, palen en buizen. Pal naast de camping 
ligt een volkstuinencomplex, een prachtig project voor mij om samen met 
Pien, tijdens ‘wandeling hond’ wat concurrentie te kijken. Hoe staat de sla er 
hier voor? Komen de aardappels al op? En wat een keurige paadjes liggen er 
tussen de bedden. Het centrum van Franeker ligt om de hoek, een prachtige 
stad; niet groot, wel heel sfeervol. Een van de ‘Elf Steden’ met het Planeta-
rium van Eise Eisinga, het Martenahuis, het Kaatsmuseum en theater de 
Korenbeurs waar we op uitnodiging van vrienden de bijzondere film ‘A man 
called Otto’ zien. In het weekend komen jongste dochter en schoonzoon 
langs, met bubbels voor Moederdag en slenteren we samen door de stad 
om de oldtimers te bewonderen die in de straten tentoongesteld staan 
vanwege het Oldies Festival. We drinken een biertje en eten een bitterbal-
letje. Het is een week vol cultuur en natuur en tussen al dat leuks door, pak 
ik van tijd tot tijd mijn laptop en doe mijn ding. Als wifi wat zwak is koppel 
ik gewoon mijn telefoon aan als mobiele hotspot en voel mij serieus een 
‘digitale zwerver’. En dat bevalt prima, we blijven nog een weekje. 
Reageren? Truusoudendijk@gmail.com

Bloemketerp





10 inderegio.nl • 17 mei 2023ZAKEN
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Voor een 
mooi 

 afscheid

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur een inloopspreekuur. 
Loop gerust bij ons binnen 
als u informatie wilt over wat 
er komt kijken bij een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 0297 - 74 85 76
• Achterweg 40, Hoofddorp
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

 
Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Anna (84) was een geliefde oma. Na een 
kort ziekbed overleed zij in het bijzijn van 
haar geliefde kleinkinderen. Zij had er maar 
liefst negen en was daar supertrots op. 
Zij ondernam veel activiteiten en eens per 
jaar ging Anna, altijd een-op-een, met de 
kleinkinderen iets doen. Een dagje uit naar 
een museum of pretpark, het maakte oma 
niets uit. 

Ook sloeg Anna geen verjaardag over 
en was zij uitstekend op de hoogte van 
het wel en wee van haar kroost. Ze wist 
precies wanneer een van de kleinkinderen 
een proefwerk of tentamen moest doen. Ze 
was erg geïnteresseerd in wat de jeugd van 
tegenwoordig bezighield. Oma had zelfs 
een nieuwe iPhone en kon zo met iedereen 
communiceren.

De kleinkinderen waren op de dag van de 
uitvaart behoorlijk aangedaan. Een van 
hen las een mooie toespraak voor en drie 
anderen hielden een muzikale voordracht. 

Een zakcentje 
Zij namen afscheid van hun grootste fan. 
Na de uitvaart stonden wij in de plaatselijke 
bruine kroeg waar veel buurtgenoten 
naartoe waren gekomen. Oma was niet 
alleen in de familie geliefd, maar ook in het 
dorp waar zij was opgegroeid.

Een jaar eerder, toen ik Anna sprak voor 
de voorbereiding van haar laatste afscheid, 
had ik negen enveloppen meegekregen. 
‘Wil je deze na mijn begrafenis aan mijn 
kleinkinderen geven?’, had ze gevraagd. Ik 
had een brok in mijn keel, wat bijzonder dat 
iemand aan zoiets denkt.

Toen de dorpsgenoten huiswaarts keerden 
en de kastelein nog een drankje voor ons 
inschonk, deelde ik de enveloppen uit. Voor 
elke kleinkind had ik een envelop. Toen 
pas kwamen de emoties echt los. In elke 
envelop zat een persoonlijke brief en twee 
briefjes van €50,-. Voor een mooi dagje uit, 
stond er geschreven in de brief.

Lieve Anna, wat zal jij gemist worden!

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Bianca van den Bergen is een spontane en sprankelende 
persoonlijkheid. Qua gezondheid zat het haar niet mee en is er het 
nodige met haar gebeurd. Maar optimisme en een positieve instelling zijn 
duidelijk een sterke levenskracht. Daar is ze een schoolvoorbeeld van. Een 
sterke vrouw met een bijzonder verhaal. “Vanaf mijn vijfde jaar heb ik al 
diabetes type 1; daarbij heb ik cystenieren, een erfelijke aandoening, 
want mijn vader en mijn opa hadden dat ook en dat heeft er voor 
gezorgd dat mijn nierfunctie is afgenomen. Diabetes is een sluipmoorde-
naar, waardoor er van alles mis kan gaan. Ik heb twee keer een hartinfarct 
gehad, maar ik kwam overal weer bovenop, want mijn basisconditie was 
heel goed. Ik heb altijd getennist, gefietst en mijn hele leven gewerkt, dat 
houdt je ook gezond. Vanwege mijngezondheidssituatie sta ik streng 
onder controle bij een Internist en diverse onderzoeken wezen uit dat ik 
in aanmerking kwam voor een niertransplantatie en een transplantatie 
van de alvleesklier. Zes jaar geleden heb ik beide transplantaties tegelijk 
ondergaan.” 

Een spannende tijd, heb je lang op de wachtlijst gestaan? 
“Tweeëneenhalf jaar, dus dat valt op zich wel mee. Hoe hoger je op de 
wachtlijst staat hoe dichter je bij de oproep voor een operatie komt. Bij 
mij was dat in januari 2017. Eerst worden namelijk je nieren verwijderd en 
moet je gaan dialyseren, tot er een donor beschikbaar is. Die periode heb 
ik als meest heftig ervaren. Want dialyseren gebeurt drie dagen per week, 
en dat betekent uren in het ziekenhuis verblijven, je conditie gaat 
achteruit, je bent erg moe en je kunt ook niet meer werken. Het heeft bij 
mij twee maanden geduurd tot ik ’s nachts om half drie gebeld werd: kom 
maar er is een donor voor je. Mijn koffertje stond klaar, de kinderen, die 
nog thuis woonden, hebben we op de hoogte gebracht en toen op naar 
het LUMC. Eerst ga je alle protocollen door van onderzoeken en bloedaf-
names en wordt er gekeken of er een match is met de donor. Is dat niet 
zo, dan ga je gewoon weer naar huis. Om 12 uur ’s middags mocht ik naar 
de OK en dat gebeurt dan met gierende banden, meteen afscheid nemen 
van je man en onder narcose. Zes uur later werd hij gebeld dat de 
operatie geslaagd was. Ik ben nog steeds in goede gezondheid, maar 
moet wel mijn hele leven medicijnen slikken.”

Wat deed je voor werk?
“Ik heb altijd in een brood- en banketbakkerszaak gestaan. Ik ben 
begonnen in Kudelstaart in de winkel van Dick Pannenkoek en toen het 
overgenomen werd ben ik meeverhuisd naar Wilnis. Daar heb ik 10 jaar 
gewerkt. Toen die zaak failliet ging en ik het niet zag zitten om in een heel 
nieuw traject mee te gaan, heb ik de telefoon gepakt en bakkerszaken in 
de omgeving gaan bellen. Als eerste belde ik Hulleman en daar wilden ze 
me graag hebben. Ik heb eerst in de winkel in Westwijk gestaan, daarna in 
Aalsmeer en uit Uithoorn en uiteindelijk definitief in de Ophelialaan gaan 
werken. In de coronaperiode was ik een risicofactor en boden ze mij aan 
om in de bakkerij te gaan werken, want daar kon ik alleen staan. Dat heb 
ik graag geaccepteerd. Ik ben koekjes in gaan pakken en ik heb bonbon-
doosjes gemaakt. Ook geholpen met het bijhouden van de voorraad. Het 
was al met al erg leuk om te doen. Mannen zijn sowieso leuk om mee 
samen te werken.” 

Maar je bent uiteindelijk iets heel anders gaan doen?
“Ik was wel toe aan een nieuwe uitdaging en realiseerde me dat als ik dat 
wilde, ik niet te lang moest wachten. Ik werk nu sinds een half jaar in het 
Zonnehuis in Westwijk een kleinschalige zorgvoorziening voor demente-
renden. Drie ochtenden in de week bij een vaste woongroep, zodat ik 
altijd met dezelfde mensen te maken heb. Officieel ben ik ‘woononder-
steuner’ maar ik ben de opleiding ‘Helpende Junior’ gaan volgen, zodat ik 
mijn collega’s kan helpen waar nodig is. De groep waar ik werk is nog vrij 
actief, ik doe spelletjes met de mensen, zorg voor koffie en thee en maak 
het ontbijt klaar. Ook maken we af en toe uitstapjes. Als ik zie hoe de 
mensen daarvan genieten, geniet ik ook. Dit beroep past goed bij me, ik 
heb er het geduld voor en het is heel dankbaar werk om te doen.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten? 
“Erwin Monnich (Stentje). Ik zou graag willen weten hoe lang hij nog 
doorgaat met Ermosun?”

Bianca van den Bergen: Sterke 
vrouw met bijzonder verhaal

Aalsmeer - Zondag 21 mei komt 
poppentheater Zelen naar kinderboer-
derij Boerenvreugd met een vrolijke 
poppenkastvoorstelling. Tijdens de 
voorstelling ‘Snoeptand’ worden de 
kinderen meegenomen in het verhaal 
over de snoeptand van de krokodil: ‘Af 

en toe twijfelen tandenborstels of ze 
nog wel gebruikt worden door 
kinderen. Wordt er soms te veel 
gesnoept en te weinig fruit gegeten? 
De snoeptand bij de krokodil zegt 
genoeg. Niet getreurd. De fruitstukjes 
hebben een muzikale oplossing voor 

Vrolijke poppenkastvoorstelling 
‘Snoeptand’ bij Boerenvreugd

Kudelstaart - ‘Als mens word ik 
geraakt, als dokter denk ik na en als 
huisarts handel ik’: Ben Ginsel. Sinds 
2009 is hij huisarts in Kudelstaart, 
eerst als waarnemer later als mede-
eigenaar van Gezondheidspraktijk 
Kudelstaart. Zijn loopbaan startte 
echter in Groningen, zijn geboorte-
plaats. Na diverse periodes in Afrika 
en aanstellingen in Drenthe en 
Cruquius kwam hij terecht in 
Kudelstaart. 

En nu stoppen. Waarom? 
 “Nu ga ik stoppen. Meer tijd voor 
schaatsen en tennissen. Of een 
project in Afrika, dat staat nog op 
mijn wensenlijst. Vergis je niet hoor, 
de liefde voor het vak is er nog steeds 
maar weet je, je bent geen dokter tot 
17.00 uur. Het is niet zo dat het werk 
dan klaar is. Je hebt nog (een bult) 
administratie en ook de zorgen zijn 
niet opeens weg omdat de klok zegt 
dat het tijd is om naar huis te gaan. 
En als je zestig geweest ben, wordt 
het toch allemaal veel intensiever. Je 
hebt niet alleen minder energie maar 
ook langer de tijd nodig om weer bij 
te komen. En dan heb je nog je 
mentale gezondheid. Je hebt steeds 
meer vakantie nodig om goed in je 
hoofd te blijven.”

Maar dat zijn niet de enige redenen 
dat je stopt toch? 
 “Ik ben geen huisarts geworden om 
een administratiekantoor voor de 
ziekenfondsen te zijn”. Een uitspraak 
van Frans Goebel (huisarts in Aalsmeer, 
red) en dat is het precies. Er gaat zoveel 
tijd zitten in administratie voor de 
zorgverzekeraars en dat gaat allemaal 
af van de zorgtijd voor de patiënten. 
Erger nog, nu willen ze dat je als huis-
arts steeds meer digitaal gaat afhan-
delen. Dat doet gewoon vreselijk pijn. 
Dat wil je niet en dat is een van de 
grootste motivaties waarom ik stop. Ik 
kan gewoon niet meer tegen al die 
digitalisering in de zorg. Ze willen dat 
veel meer via de e-mail gaan afhan-
delen. Dat kan toch niet! Je moet de 
patiënt zien, aankijken, horen, anders 
kun je geen goede beslissingen maken. 
De verbinding die je hebt als huisarts 
met je patiënt is in mijn ogen het aller-
belangrijkste dat er is. Ook daarom 
stop ik.”

Memorabele momenten
Bens periode in Kudelstaart kenmerkt 
zich door veel memorabele momenten, 
maar twee grote gebeurtenissen 
springen eruit; de verhuizing van de 
Spil naar Boerhavehof en de covidpe-
riode. Over dat laatste zegt hij: “Mijn 

Huisarts Ben Ginsel stopt: ‘Zoek 
elkaar op en zorg voor elkaar’

hart brak én breekt bij het zien van de 
eenzaamheid, dat was natuurlijk in die 
periode extreem duidelijk. Ik ben me 
ervoor blijven inzetten dat ik die 
mensen wat vaker bel.” De verhuizing 
van de Spil naar Boerhavehof was juist 
een grote vorm van teamgeest. “Binnen 
het team stonden we samen enorm 
sterk, dat gaf veel voldoening. En voor 
mij persoonlijk geldt ook als hoogte-
punt de prettige samenwerking met 
Zorgcentrum Aelsmeer en het Kloos-
terhof. Het is een fijne manier om 
samen voor de (zeer) oudere mede-
mens te kunnen zorgen. Dit betreft 
echter maar een kleine groep. In onze 
praktijk zijn we ouderenspecialist voor 
een paar honderd ouderen. Zij moeten 
langer thuisblijven wonen waardoor de 
druk op de huisartsen enorm toege-
nomen is. Frustratie ten top bij 
iedereen. Ik gun alle oudere patiënten 
veel menselijkheid en belangstelling, 
maar vooral veel verbinding met 
mensen om hen heen.”

Persoonlijk dankwoord
“Mijn dank gaat uit naar alle patiënten, 
collega’s en het team waarin ik nu zit 
en met wie ik intens heb samenge-
werkt. Ik ben blij dat ik vijftien jaar lang 
een van de huisartsen van Kudelstaart 
mocht zijn en heb het hier altijd als fijn 
en welkom ervaren. Ik zal het werk 
missen, maar de mensen zitten in mijn 
hart, die neem ik mee. Vergeet niet om 
mens te zijn, dat is het aller- allerbe-
langrijkste. Zoek elkaar op en zorg voor 
elkaar! Ik zal jullie niet vergeten, het 
gaat jullie goed.” De laatste werkdag 
van Ben Ginsel is vrijdag 30 juni.

de snoeptand, maar Is dat genoeg?’ De 
belangrijke vraag is, krijgt poppenthe-
ater Zelen de kinderen zelf tijdens deze 
voorstelling aan het tanden poetsen? 
Aan het bezoeken van de voorstel-
lingen zijn geen kosten verbonden, 
maar varken Beer staat klaar om dona-
ties in ontvangst te nemen. Er zijn voor-
stelling om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. 
De kinderboerderij is gevestigd aan de 
Beethovenlaan 118 in de Hornmeer.
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Kudelstaart - Een teddybeer van 80 
euro zette meteen de toon bij de 
start van alweer de twintigste veiling 
Kudelstaart voor Kudelstaart afge-
lopen zaterdag 13 mei. Veilingmees-
ters Gert Ubink en Ronald Stolwijk 
zorgden voor een positieve sfeer in 
het Dorpshuis. De stemming zat er 
goed in en dat betaalde zich uit in 
mooie opbrengsten van driehonderd 
kavels. Klap op de vuurpijl was wel 
het ‘veilen’ van burgemeester Gido 
Oude Kotte. Wie biedt het meest om 
Aalsmeers eerste burger aan het 
werk te mogen zetten? De burge-
meester werd gezamenlijk ‘gekocht’ 
door Frans Sparnaaij (Hoekwater) en 
Frank de Vries (schoonmaakbedrijf ) 
voor het mooie bedrag van 2.000 
euro. Bij het horen van dit bedrag 
bood de eerste burger spontaan aan 
het bedrag te willen verdubbelen, 
dus 4.000 euro. Het hoogste bedrag 
ooit voor een kavel. “Wij gaan onze 
burgemeester inzetten voor een 
schitterend doel”, laten de twee 
kopers weten. Het gerucht gaat dat 
het ‘klusje’ iets te maken met een 
golftoernooi voor een goed doel... 

Rondleiding, paling en kerkbank
Een hele goede tweede was 1.550 
euro voor een geheel aangekleed 
programma voor tien personen met 
een rondleiding bij AFAS Software 
met een diner en bezoek aan de 
musical nr. 14. Daarbij zijn gastheer 

en gastvrouw Ton en Wil van der 
Veldt persoonlijk betrokken. 
Pondjes Kudelstaartse paling van 
Theo Rekelhof gingen voor ruim 
honderd euro van de hand. En een 
barbecue voor vijftien personen 
werd afgehamerd op 700 euro. 
Verschillende boottochten voor vier 
personen met hapje en drankje 
leverden van 200 tot 300 euro op. 
Een wat zwaarwichtiger kavel haalde 
het podium niet: vijf kavels van 
Arthur Bon van vijf kubieke meter 
zand of grond voor 190 euro. Op elke 
veilavond wordt er wel een kerkbank 
uit de Sint Jan aangeboden, dit jaar 
voor 130 euro. Kruiwagens met 
inhoud voor 190 euro. Bij alle drie-
honderd kavels zaten bloemen of 
een tropische plant. Nieuwigheden 
waren Kudelstaartse hoodies van 130 
euro. Ook waren er speciale 
Moederdag ontbijten met opbreng-
sten tot zo’n 180 euro. Ook een leuk 
kavel: een rozenveiling in de afmijn-
zaal van de Historische Tuin voor 58 
personen: 500 euro. 

Oorlogsboek brengt 6.200 euro op 
Tijdens de veilavond werd door de 
heren Kuipers en Buskermolen 
namens de Stichting Kudelstaart in 
Oorlogstijd een cheque van 6.200 
euro aan de Stichting Kudelstaart 
voor Kudelstaart overhandigd. Dat 
bedrag is het positieve saldo van de 
verkoop van bijna duizend boeken 

Fantastische avond en record 
opbrengst Veiling Kudelstaart

Foto’s: www.kicksfotos.nl

over de oorlogstijd sinds 5 mei 2020. 
Het bedrag staat los van de veilop-
brengst, maar zal wel in de verdeling 
aan het Kudelstaartse verenigings-
leven worden meegenomen. 
De teller van de veiling stond aan het 
einde van de avond op 31.900 euro, 
een recordopbrengst! Het was een 
fantastische veiling waarvoor jong en 
oud graag aanwezig waren in dorps-
huis ’t Podium. “Kudelstaart is een 
prachtavond rijker. Kudelstaart was 
er voor Kudelstaart”, besluit de orga-
nisatie van de Veiling Kudelstaart. 
“Tot volgend jaar, 11 mei 2024.” 

Wijnproeverij in café Bacchus 
zaterdag
Aalsmeer - Cultureel Café Bacchus organiseert zaterdag 
20 mei een wijnproeverij. De wijnen voor het nieuwe 
seizoen gaan geselecteerd worden. Bacchus wil graag 
haar assortiment uitbreiden. Een iets grotere keuze 
bieden, bijvoorbeeld twee wit, twee rosé en twee rood 

standaard verkrijgbaar. Jan Vermeulen van Mitra-Van 
Schaik heeft de wijnen geselecteerd. Hij komt deze avond 
zelf aan elkaar praten, samen met zijn vrouw. Uiteraard 
worden deze avond ook hapjes geserveerd. Kom gezellig 
proeven en bepaal mee wat Bacchus het volgend seizoen 
aan wijnsoorten gaat schenken. Aanvang 21.00 uur, zaal 
open vanaf 20.30 uur, en tickets à 17,50 euro zijn verkrijg-
baar via www.cultureelcafebacchus.nl.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - De komende maanden is 
er bij makelaar Karin Eveleens weer 
een nieuwe tentoonstelling te 
bekijken. Medewerker Jessica zocht 
contact met de N201 en dat betekent 
dat dit keer vier jonge veel belovende, 
geslaagde, kunstenaars hun werk 
tonen. Het is een interessant kwartet 
met zeer uiteenlopend werk. De 
verschillende stromingen laten de 
grote variatie zien die binnen de kunst 
mogelijk is. Er is technisch vakkundig 
en oorspronkelijk werk te zien. 

Kunstenaars
Britt Baas - zelf niet aanwezig omdat zij 
in Japan vertoefde - geeft de kijker 
heel wat om na te denken. Het lijkt een 
protest tegen de verharde wereld die 
zij op een eigen wijze verbeeldt. En 
dan het werk van Bente Tas; zij laat een 
hele interessante presentatie zien. 
Voor haar eindexamenproject vervult 
haar grootvader een hoofdrol. Hij vond 
het maar niks, een kleindochter die de 
bloementraditie van de familie los laat. 
Maar Bente heeft - heel slim - haar 
grootvader bij haar project betrokken 
en inmiddels is hij geheel overstag. 
Terecht want het boek waarmee Bente 
haar studie heeft afgesloten is geno-
mineerd voor een prestigieuze prijs. 
Tom de Hundt is de realist binnen het 
gezelschap. Vooral zijn humor in zijn 
doeken werkt aanstekelijk. Let vooral 

als kijker eens op zijn schilderij; Frida 
Kahlo & I. Daar toont Tom zich op zijn 
best. Hoe hij in dit werk communicatie 
verbeeldt is een vondst. De blik die 
wegkijkt, de hand op de schouder en 
de bloem in zijn hand. De contradictie 
en psychologie maakt het werk heel 
spannend. Jasmijn Buck is wellicht de 
meest filosofische van de vier. Zij nam 
een fles met zand mee vanuit Zuid-
Afrika en verwerkte dat in één van de 
schilderijen ook het subtiel gebruik 
van kleuren doen je wanen in een 
warm land. Ook heeft zij lavendel 
verwerkt in één van haar schilderijen. 
Zij gebruikt overigens ook nog andere 
meer zichtbare materialen, zoals onder 
andere ribkarton en siliconen wat een 
drie dimensionaal effect geeft. Haar 
kracht ligt de kijker te laten 
‘verdwijnen’ in een fantasierijk middel-
punt van licht. 

Podium voor kunstenaar 
Kunst op de werkvloer; Karin Eveleens 
is een groot voorstander. Al jaren biedt 
zij kunstenaars een kans om in haar 
daarvoor zeer geschikte ruimte (aan de 
Punterstraat) te exposeren. “Het is zo 
mooi om juist jonge kunstenaars een 
podium te bieden.” Maar dat niet 
alleen, het is ook fantastisch dat 
bezoekers - die gedurende openings-
tijden - welkom zijn om rond te kijken 
te laten ontdekken wat jonge mensen 
bezig houdt. Hiervan is deze tentoon-
stelling een prachtig voorbeeld. 

Kunst op de werkvloer: Vier jonge 
kunstenaars tonen vakmanschap

Kudelstaart - Op donderdag 11 mei 
was het alweer de laatste dag van de 
Avondvierdaagse in Kudelstaart. Er 
waren vier dagen weer lange slierten 
met wandelaars te zien door heel 
Kudelstaart en omstreken. Het was 
afgelopen week wisselvallig weer met 
af en toe hele dreigende luchten, maar 
het is opnieuw een gezellig en sportief 
evenement geweest. Ook dit jaar kon 
gekozen worden uit de afstanden 5 of 
10 kilometer. Na vier dagen wandelen, 
waren de finish en het eindfeest op het 

schoolplein van de Antoniusschool en 
de OBS. Er werden ongeveer 650 
lopers onthaald door familieleden en 
zij kregen daarna hun welverdiende 
medaille omgehangen. De vijftig aller-
kleinsten konden ook weer voor één 
dag meegelopen en kregen daarna 
hun wel verdiende medaille uitgereikt. 
De organisatie dankt alle vrijwilligers 
hartelijk voor de geweldige inzet, 
waardoor de Avondvierdaagse in 
Kudelstaart ook dit jaar weer uitste-
kend is verlopen. Tot volgend jaar!

Feestelijke uitreiking medailles na 
Avondvierdaagse Kudelstaart
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Aalsmeer - Donderdag 11 mei 
vergaderde de commissie Maat-
schappij en Bestuur. Vooraf was de 
Kinderraad uitgenodigd voor een 
formeel gesprek over de werkzaam-
heden en speerpunten van de 
Kinderraad. Dit was de eerste keer 
dat de Kinderraad formeel in gesprek 
ging met de gemeenteraad. Burge-
meester Oude Kotte gaf aan dat het 
de bedoeling is dat dit gesprek 
voortaan twee keer per jaar plaats-
vindt. “Het is belangrijk dat de raad 
weet wat er leeft onder kinderen en 
betrokken is bij de speerpunten”, 
aldus de burgemeester. Namens de 
Kinderraad waren Lotte, Tyler, Dante 
en Stan aanwezig. Zij vertelden over 
hun activiteiten van het afgelopen 
jaar, zoals de actie ‘Wees jezelf, scoor 
een elf’ en het opruimen van afval bij 
het Raadhuisplein. Ook vroegen ze 
aandacht voor de straatspeeldag op 
zaterdag 14 juni in Hornmeer, 
waarbij speciale aandacht is voor 
spellen voor kinderen met een 
beperking. Ze benoemden de wens 
vanuit de Kinderraad om in Aalsmeer 
en Kudelstaart meer speelplekken 
voor oudere kinderen te maken en 
meer toestellen voor kinderen met 
een beperking te plaatsen. Kinder-
burgemeester Stan van Kessel 

presenteerde namens de Kinderraad 
het voorstel om zwaaitegels te 
plaatsen bij bijvoorbeeld verzor-
gingshuizen. “Zwaaien naar elkaar 
geeft blijdschap en helpt een beetje 
tegen eenzaamheid”, zo zei Stan. De 
burgemeester bracht het voorstel in 
stemming en het voorstel werd 
unaniem door de fracties aange-
nomen. De zwaaitegels zullen nog 
worden geplaatst voordat de 
huidige kinderraad en kinderburge-
meester het stokje overdragen aan 
de volgende kinderraad en 
kinderburgemeester.

Financiële verordening
Na dit ‘bijpraten’ was het tijd om de 
vergadering te starten. Er is 
gesproken over het beleid, beheer 
en inrichting van de financiële orga-
nisatie. De hierbij gepresenteerde 
verordening zal als akkoordstuk 
doorgaan naar de raadsvergadering 
van 8 juni.
 
Integraal Veiligheidsplan
In de Politiewet is vastgelegd dat de 
gemeenteraad eens per vier jaar in 
het Integraal Veiligheidsplan (IVP) de 
lokale doelen vaststelt die de 
gemeente op het terrein van de 
veiligheid nastreeft. In Aalsmeer is 

ervoor gekozen om het IVP tweejaar-
lijks vast te stellen om zo dynamisch 
in te kunnen spelen op actuele 
ontwikkelingen. Voorgesteld wordt 
nu om naast doelen zoals woon-
fraude, hennepteelt en inbraken, ook 
stevig in te zetten op ondermijning, 
mensenhandel, jeugdaanpak en 
waterveiligheid. Het IVP gaat als 
akkoordstuk door naar de raadsver-
gadering van 8 juni. Verder is afge-
sproken dat ambulancevervoer, aed 
en verkeersveiligheid apart geagen-
deerd worden voor een 
commissievergadering.

Masterplan Energie
De opwarming van de aarde is 
wereldwijd merkbaar. De grens van 
1,5 graad temperatuurstijging wordt 
over ongeveer 10 jaar bereikt. Om 
verdere opwarming en de gevolgen 
daarvan zoveel mogelijk te beperken 
zijn ook lokale maatregelen nodig. 
Daarom werkt de gemeente Aals-
meer aan de doelstellingen om onaf-
hankelijk te worden van fossiele 
brandstoffen. Er wordt, samen met 
inwoners en ondernemers, een 
masterplan energie ontwikkeld 
waarin wordt aangegeven hoe invul-
ling wordt gegeven aan de 
klimaatdoelstellingen. 

Kinderraad en raad akkoord met 
komst zwaaitegels in Aalsmeer

Schiphol - Op 1 juli wordt de Maat-
schappelijke Raad Schiphol (MRS) 
opgericht, waar bewoners van 
gebieden rondom Schiphol een 
belangrijke stem in hebben. Bewo-
nersorganisaties kunnen zich 
aanmelden om mee te stemmen 
over de vertegenwoordiger die 
namens hun woongebied plaats-
neemt in de MRS. Inmiddels hebben 
voor de tien kiesgebieden rondom 
de luchthaven bewonersorganisaties 
een vooraanmelding gedaan.

Taken van Omgevingsraad
De MRS neemt de taken over van de 
huidige Omgevingsraad Schiphol 
(ORS). De raad geeft gevraagd en 
ongevraagd advies aan de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat over 
verbetering van de leefomgeving 
rondom de grootste luchthaven van 
Nederland. De minister heeft de 
plicht te reageren op de adviezen. 
MRS-voorzitter Eddy van Hijum: “Het 
is van groot belang dat de stem van 
omwonenden van Schiphol verte-
genwoordigd is en gehoord wordt. 
We zijn daarom ook blij met de 
betrokkenheid van de bewonersor-
ganisaties die zich al hebben aange-
meld, en roepen alle andere organi-
saties op om dit ook snel te doen.”

Deadline nadert
Geïnteresseerde bewonersorganisa-
ties kunnen tot en met 28 mei de 
registratie rond maken en samen met 
andere deelnemers het verschil 
maken voor een beter Schiphol. Per 
50 leden kunnen bewonersorganisa-
ties één kiespersoon afvaardigen, die 
dan namens de organisatie stemt 
over de samenstelling van de cluster-
vertegenwoordiging. Organisaties 
die nog niet alle benodigde infor-
matie hebben maar wel mee willen 
doen, kunnen een vooraanmelding 
doen. Hiermee laten ze weten mee te 
willen doen aan de verkiezingen en 

worden gepubliceerd op de website 
van de MRS, zodat bewoners van 
kiesgebieden zien dat zij zich bij hen 
aan kunnen sluiten. Meer informatie 
is te verkrijgen via www.maatschap-
pelijkeraadschiphol.nl.

Wijkraad Aalsmeer Oost
Van iedere landings- en startbaan 
heeft de MRS een selectie gemaakt 
voor deelname aan deze nieuwe raad. 
De postcode bepaalt de indeling 
hiervan. Voor de Aalsmeerbaan 
binnen- en buitengebied heeft de 
Wijkraad Aalsmeer Oost zich vooraan-
gemeld. Om ook daadwerkelijk zitting 
te mogen nemen heeft Wijkraad Aals-
meer Oost nog wel stemmen nodig. 
“De MRS biedt ons en u de kans om 
betrokken te zijn bij de ontwikkeling 
van het beleid van de luchthaven 
Schiphol en de effecten van het vlieg-
verkeer op Aalsmeer Oost”, aldus het 
bestuur van de Wijkraad. Het bestuur 
doet een oproep om nu uw stem te 
geven. De tijd dringt. Aanmelden kan 
via https://wijkoverlegaalsmeer.nl/
oosteinde/nieuws-oosteinde. Vragen? 
Contact: WBAalsmeerOost@gmail.com

Dorpsraad Kudelstaart
De Dorpsraad Kudelstaart wil ook 
graag deelnemen aan deze Maat-
schappelijke Raad Schiphol. “Door 
aan te melden kan invloed uitgeoe-
fend worden op de verkiezing van 
een vertegenwoordiger in de MRS. 
Bovendien blijven wij als Dorpsraad 
(en daarmee voor inwoners) 
betrokken bij de gesprekken, activi-
teiten en adviezen van de MRS”, aldus 
voorzitter Jaap Overbeek. De Dorps-
raad kan echter ook alleen deel-
nemen als er voldoende draagkracht 
is vanuit inwoners. Kijk voor meer 
informatie en aanmelding op de 
website van de MRS. Uiteraard is de 
Dorpsraad ook bereid een verdere 
uitleg te geven. Mail dan naar: dorps-
raadkudelstaart@hotmail.com. 

Aanmelding bewonersorganisaties 
Maatschappelijke Raad Schiphol

Aalsmeer - Na een week met regen, 
waren de weergoden de Geranium-
markt en de Braderie gelukkig net 
op tijd goed gezind. De twee 
kramen van Stichting SAM in de 
Zijdstraat, de ene voor de uitleg 
over het rolstoelfietsen en 

-wandelen en de andere voor de 
informatie over en verkoop van arti-
kelen van de Creagroep trokken 
veel bekijks. Er werd heel veel infor-
matie verstrekt, maar ook werden er 
heel wat gehandwerkte artikelen 
verkocht door de enthousiaste 

Geslaagde braderiedag voor SAM

Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
hebben de leerlingen van de 
groepen 6,7, en 8 van OBS Kudel-
staart dalton een geweldige ochtend 
gehad met Optimist on Tour, het 
rondreizende watersportevenement. 
Onder begeleiding van gecertifi-
ceerde en enthousiaste instructeurs 
hebben de kinderen hun eerste 

mijlen in een Optimist afgelegd en 
zijn ze gaan kanovaren of suppen 
Ook zorgde de Optimist on Tour 
Laboratorium dat de kinderen op 
een speelse manier meer leerden 
over water. De leerlingen hebben op 
een makkelijke, leuke en laagdrem-
pelige manier kennisgemaakt met de 
watersport! 

Leerlingen OBS Kudelstaart in, 
op en rond het water

Aalsmeer - De nieuwe gemeenteraad 
van Aalsmeer is nu een jaar aan het 
werk. Wat drijft de raadsleden en wat 
zijn hun ambities? Deze week is het 
woord aan Sissi Mijwaart, raadslid voor 
de VVD. 

Wat is je grootste drijfveer en wat wil 
je in 2026 bereikt hebben? “Betaal-
bare woningen voor alle inwoners. De 
gemeentelijke heffingen betaalbaar 
houden. En ook het afschaffen van de 
hondenbelasting; dat vind ik niet iets 
van deze tijd. In veel gemeenten is de 
hondenbelasting gelukkig al 
afgeschaft.”

Noem één klein en één groot ding dat 
je zou willen aanpakken. 
“Aalsmeer en Kudelstaart verkeerstech-
nisch veiliger maken. En ik wil dat de 
lelijke ‘ verdozing’ stopt. Dit wil toch 
niemand?”

Hoe is je leven veranderd sinds je 
raadslid bent? 
“Ik heb sinds ik raadslid ben veel minder 
vrije tijd. Meestal vergaderen we twee 
avonden in de week en soms hebben 
we op vrijdag bedrijfs- of werkbe-
zoeken. Daarnaast volg ik verschillende 
trainingen en natuurlijk staat zondag-
avond in het teken van het leeswerk.”

Wat in Aalsmeer en Kudelstaart 
maakt je het meest trots? 
“Dat wij hier nog steeds prachtig 
kunnen wonen en werken. Het 
dorpse karakter is gebleven.”

Wat in Aalsmeer en Kudelstaart 
zou je graag anders zien? 
“Ik zou willen dat het OV weer door 
het Dorp rijdt en dat de N196 
groener en veiliger wordt ingericht.”

Wat vind je het mooiste plekje van 
Aalsmeer? 
“De Westeinderplassen. Als we met 
de hond op de Zwarteweg richting 
de Poel lopen heb je toch elke keer 
weer dat wow gevoel! Dat vergezicht 
geeft je een vakantiegevoel. Die 
ruimte, rust en vrijheid!” 

Hoe kunnen we de inwoners van 
Aalsmeer en Kudelstaart meer 
betrekken bij de politiek? 
“Meer naar de burgers toe gaan, 
werk maken van participatie. Voor-
lichting op scholen geven. En: 
uitleggen dat landelijke politiek 
totaal anders is dan lokale politiek.” 

Wat is volgens jou het thema 
dat het meest leeft onder 
inwoners van Aalsmeer en 

SISSI MIJWAART (VVD)

“De N196 groener en veiliger 
inrichten”

Kudelstaart?
“Goede huisvesting voor de eigen 
inwoners.”

Wat zou je tegen de kinderen van 
Aalsmeer en Kudelstaart willen 
zeggen? 
“Probeer je te verdiepen in je eigen 
dorp. Geef je op als kinderburge-
meester. Denk na over wat jij zou 
kunnen doen in je eigen straat of 
wijk om het leuker en gezelliger te 
maken en geef dat door aan je 
ouders en de wijkraad. Ruim bijvoor-
beeld zwerfafval op.”

Wat doe je graag als je vrije tijd 
hebt? 
“Genieten van het leven, fietsen, 
gezellig eten met vrienden. 
Wandelen met de hond. Tuinieren en 
dan genieten met een wijntje in de 
tuin.”

Door Marjon Oostveen,
Raadsadviseur communicatie

dames van de Creagroep. De Jonge-
renafdeling van Stichting SAM 
boden de kinderen aan om 
geschminkt te worden zodat hun 
ouders of grootouders even de tijd 
hadden om alle informatie aan te 
horen en te lezen. Op de duofietsen 
(met trapondersteuning) kon men 
een rondje proefrijden en dat werd 

ook gretig gedaan door zowel 
mensen die interesse hebben om 
ook als vrijwilliger te gaan fietsen 
als ook door mensen die thuis 
opgehaald zouden willen worden 
om samen met een vrijwilliger te 
gaan fietsen. Voor Stichting SAM 
was het een zeer geslaagde dag en 
uiteraard hoopt zij dat er veel Aals-

meerders zich daadwerkelijk zullen 
aanmelden als vrijwilliger. Stichting 
SAM (staat voor Sociale Activiteiten 
voor de Medemens) heeft nog meer 
ambities en ideeën maar kan die 
alleen waarmaken als er meer vrij-
willigers gevonden worden. 
Voor meer informatie: 
www.stichtingsam.eu
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sprint uitpersen. Uiteraard was er na 
afloop een prijsuitreiking met 
gouden, zilveren of bronzen 
medailles voor de nummers 1, 2 en 3 
voor alle onderdelen. Maar belang-
rijker was dat de jeugd samen een 
fijne sportieve ochtend of middag 
hadden beleefd. Team Sportservice 
Aalsmeer ondersteunt namens JOGG 
(Jongeren Op Gezond Gewicht) 
zorgde voor vers fruit en drinken. De 
uitslagen van de schoolatletiekdag 
zijn terug te vinden op de website 
atletiek.nu. Het schoolklassement 
werd gewonnen door basisschool De 
Oosteinder, voor IKC Triade en De 
Zuidooster. Veel foto’s en info over 
pupillen trainingen bij AVA zijn te 
vinden op www.avaalsmeer.nl.

Zonnige schoolatletiekdag met 
deelname 175 leerlingen

Aalsmeer - Kent u iemand die een 
lintje verdient? Vast wel! Want overal 
in Nederland en zeker ook in Aals-
meer zetten veel mensen zich belan-

geloos in voor de samenleving. Deze 
mensen verdienen waardering en 
erkenning vanuit de samenleving. 
Voor hen kan daarom een Konink-
lijke onderscheiding worden aange-
vraagd. Inwoners die iets bijzonder 
doen voor de samenleving, kunnen 
een lintje krijgen. Hiervoor gelden 
richtlijnen. Belangrijk is dat de 
inspanningen gedurende langere 
tijd worden uitgevoerd en ten 
gunste komen van de samenleving 
of dat zij een voorbeeldfunctie 
vervullen. Bijvoorbeeld als iemand 
zich langdurig heeft ingezet als vrij-
williger op het gebied van sport, 
kunst, cultuur, de kerk, pleegzorg of 

Meld bijzondere inwoners aan 
voor een koninklijk lintje

Amstelveen - Doortrappen organi-
seert samen met Stichting Bovenkerk, 
Stichting Fietsmaatjes Amstelveen en 
Amstelveen Sport vanaf donderdag 8 
juni wekelijks fietsen voor inwoners 
van de gemeente Amstelveen. Het 
Noorddamcentrum wordt gekozen als 
op- en afstapplaats voor verschillende 
groepen fietsers. Iedereen is welkom 
om mee te doen! De fietsgroepen 
vertrekken om 9.00 uur en komen 
rond 10.45 uur weer terug. Het fiets-
seizoen eindigt op 24 september. 
Tijdens vakanties gaat het fietsen 
gewoon door. Het Noorddamcentrum 
is van 8.30 tot 12.30 uur open voor 
ontmoetingen tussen alle fiets-
groepen. Voor vertrek en na binnen-
komst kunnen fietsers genieten van 
koffie met appeltaart, ook bij slecht 
weer. Naast de wekelijkse fietsgroep is 
er van 30 mei tot en met 2 juni de 
Amstelveense Fietsvierdaagse. Vertrek-
punt is alle dagen het Noorddamcen-
trum in Bovenkerk, telkens om 9.00 
uur. Op 30 mei wordt een speciale 
actie gehouden. Er worden gratis fiets-
spiegels gemonteerd door Fietshuys 
(op is op). Wees er daarom die dag 
vroeg bij.

Fietsgroepen en veiligheid
Er zijn verschillende groepen, afhanke-

lijk van het type fiets en conditie, zoals 
racefietsers, elektrische fietsen, 
gewone fietsen en duo-bikes. Veilig-
heid staat voorop tijdens het fietsen in 
groepen. Er zijn daarom aanvullende 
instructies om veilig gedrag te stimu-
leren. Denk hierbij aan informatie over 
het dragen van een fietshelm en de 
fietsspiegel, speciale hesjes voor de 
eerste en laatste fietsen van een groep, 
een gereedschap set bij de laatste van 
een groep voor materiaalpech en een 
minicursus rijden in groepsverband. 

Doortrappen tot je 100ste 
Doortrappen is een landelijk 
programma om 55+’ers langer, veiliger 
en met plezier te laten fietsen. Acht 
gemeentes in Vervoerregio 
Amsterdam zijn onderdeel van dit 
programma, waaronder de gemeente 
Amstelveen. Doortrappen motiveert 
ouderen om zelf maatregelen te 
nemen om veilig te blijven fietsen. Dit 
doen zij met behulp van praktische 
fietstips, handige oefeningen om 
soepel te blijven en leuke activiteiten. 
Meer informatie over Doortrappen en 
de activiteiten in de gemeente zijn te 
vinden op www.doortrappen.nl - 
Amstelveen of ga naar: www.notabe-
nebovenkerk.nl/doortrappen/ of 
www.fietsmaatjesamstelveen.nl.

Wekelijkse fietsgroepen van 
start in Amstelveen

Amstelland - Ook dit jaar heeft 
Pianoles-Amstelland weer een voor-
speelmiddag georganiseerd, dit keer 
bij Sjiek aan de Amstel in Uithoorn. 
Tien leerlingen hadden zich voorbe-
reid op een klein optreden voor een 
enthousiast publiek van ouders, 
opa’s, oma’s en belangstellenden. 
Dit jaar speelden de meeste leer-
lingen hun liedjes uit de lesboeken, 
maar ook populaire liedjes kwamen 
aan bod, zoals een Bohemian Rhap-
sody-medley en Interstellar van 
Hans Zimmer! Alle leerlingen 
hebben het weer geweldig goed 
gedaan. Een mooie ervaring voor 
iedereen.

Geslaagde piano-voorspeelmiddag

Uithoorn - Op zaterdag 20 mei van 
11.00 tot 15.00 uur is het feest in 
Uithoorn en De Kwakel. Meer dan 180 
inwoners verkopen tweedehands en 
zelfgemaakte spulletjes vanuit hun 
eigen tuin, schuur, garage of oprit. Het 
aanbod is groot en heel gevarieerd. 
Voor koopjesjagers, snuffelaars en 
schatzoekers is er van alles te vinden: 
boeken, huisraad, speelgoed en spel-
letjes, kleding, sieraden, keramiek, 
brocante, enzovoort. De Rommelroute 
is daarnaast een mooie gelegenheid 
om elkaar (weer) te ontmoeten en in 
de buurt oude contacten aan te halen 
en nieuwe contacten te leggen. Aan de 
hand van een kaart kunnen bezoekers 
zelf een route uitstippelen langs een 
(deel van de) adressen. De kaart is te 

vinden op buurtroute.nl/route/
uithoorn/kaart en via de website van 
Uithoorn voor Elkaar (uithoornvoorel-
kaar.nu/rommelroute). Op 20 mei vanaf 
10.45 uur is een geprinte versie ook 
(gratis) verkrijgbaar bij Buurtkamer De 
Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn. Op 
deze locatie is het ook mogelijk om 
een kopje koffie of thee te drinken en 
het toilet te gebruiken. Nieuw dit jaar is 
dat inwoners die zelf niet over een tuin 
of oprit beschikken in de gelegenheid 
zijn om hun spulletjes te koop aan te 
bieden op de schoolpleinen van basis-
scholen ’t Startnest en De Vuurvogel, 
beide aan de Arthur van Schendellaan 
in Uithoorn. De organisatie adviseert 
bezoekers zoveel mogelijk op de fiets 
te komen. 

Rommelroute Uithoorn en De 
Kwakel: groot en gevarieerd

Aalsmeer - De schoolatletiekdag 
afgelopen zaterdag 13 mei bij Atle-
tiekvereniging Aalsmeer werd een 
prachtige en zonnige sportdag. Van ’s 
morgens tien tot ’s middags vier uur 
werd enthousiast gesport door 175 
leerlingen van de basisscholen uit 
Aalsmeer, Kudelstaart en Rijsenhout. 
‘s Morgens waren het de meisjes en 
jongens van de groepen 6, 7 en 8 die 
60 meter gingen sprinten, zo ver 
mogelijk raketwerpen en 
verspringen en tenslotte 600 meter 
hardlopen op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan. ‘s Middags was het de 

beurt aan de kinderen van de 
groepen 3, 4 en 5. De start vanuit 
echte startblokken bij de 40 meter 
sprint was voor de allerjongsten best 
spannend, maar dankzij de deskun-
dige begeleiding door ervaren AVA-
jeugdleden ging dat helemaal goed. 
Traditiegetrouw bleek de 600 meter, 
oftewel anderhalve ronde op de atle-
tiekbaan, een pittige afsluiting. Mede 
door de vele aanmoedigingen van de 
(groot)ouders en andere supporters 
rondom de baan, haalde bijna 
iedereen de eindstreep en konden 
velen er zelfs nog een mooie eind-

Inzamelpunt voor restanten  
van kraampakketten
De Kwakel - Kraamverbanden, 
steriele navelklemmen, luiertape, 
alcohol etc. Stichting Baby Hope 
weet er wel raad mee. En sinds kort 
is er een inzamelingspunt in De 
Kwakel. In veel gezinnen met jonge 
kinderen staat de doos van de zorg-
verzekering nog in de kast of op 
zolder, gevuld met de restanten van 
het kraampakket. Stichting Baby 
Hope is opgericht met het idee dat 

deze materialen een betere bestem-
ming dan de prullenbak verdienen. 
In Nederland is de gezondheidszorg 
goed geregeld maar in landen als 
Benin, Ghana en Kameroen maar 
ook in Suriname, Hongarije, 
Roemenie en Albanië is de situatie 
waarin vrouwen moeten bevallen 
vaak schrijnend te noemen. De 
materialen, voor zover aanwezig, 
zijn beperkt en vaak in slechte 

openbare orde en veiligheid. De 
onderscheiding kan alleen worden 
aangevraagd in de gemeente waar 
degene voor wie u een lintje 
aanvraagt, woont. Bij de gemeente 
Aalsmeer kunnen dus alleen lintjes 
worden aangevraagd voor inwoners 
van Aalsmeer. 

Voordragen voor 1 juli
Wilt u iemand voordragen voor de 
algemene gelegenheid (Lintjes-
regen) in april 2024? Neem dan 
contact op met Amanda Labee, 
medewerker Kabinetszaken van de 
gemeente Aalsmeer via 0297-387512 
of amanda.labee@aalsmeer.nl. De 
aanvraag moet vóór 1 juli 2023 bij de 
gemeente ingeleverd zijn. Kijk voor 
meer informatie op 
www.aalsmeer.nl/lintjes. 

conditie. Het aantal sterfgevallen 
onder pasgeborenen en kraam-
vrouwen is mede daardoor in deze 
landen hoog. Stichting Baby Hope 
bestaat uit een netwerk van zo’n 300 
vrijwilligers en verzamelt navel-
klemmen, verbanden, onderleggers, 
zeep, handschoenen en ander mate-
riaal en stelt deze beschikbaar aan 
deze landen. Heb je spullen over? 
Neem contact op met Leonie de 
Boer. De adresgegevens zijn te 
vinden op de website: 
www.stichtingbabyhope.org 
onder het kopje ‘inzamelen’.
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Aalsmeer - De weerberichten voor 
afgelopen zaterdag waren ronduit 
slecht, en wederom werd al gedacht 
aan uitstel van de duivenvlucht tot 
zondag. Maar, niets is veranderlijker 
dan het weer, want het was zaterdag-
morgen 13 mei prachtig weer. Om 
08.15 uur konden de duiven met een 
kalme zuiden wind in Quievrain, 
België (met een gemiddelde afstand 
was 220 kilometer) in vrijheid worden 
gesteld, en met een zuiden wind 
bereiken de duiven snelheden boven 
de 90 kilometer per uur. Om 10.38.02 

uur klokte Cees van Vliet in Kudel-
staart zijn 20-381 als eerste, en dat 
was ook zijn favoriet, want deze stond 
boven aan de inkorfstaat. De 20-381 
legde de 216.196 kilometer af met een 
snelheid van 1511,509 meter per 
minuut, dat is 91 kilometer per uur. 
Combinatie van Leeuwen & van 
Grieken uit Aalsmeer werden tweede, 
en Johan van Ackooy uit Hoofddorp 
pakte de derde plaats bij Postduiven 
Vereniging de Telegraaf. Aanstaande 
zaterdag 20 mei is er een duivenvlucht 
vanuit het Franse Morlincourt/Noyon.

Duif Cees van Vliet het snelst 

Kudelstaart - Vorige week was het 
Blind Koppel Toernooi bij de Poel’s Eye 
in de Proosdijhal. Bij dit toernooi werd 
elke speelronde opnieuw geloot wie 
met en tegen elkaar darten. Na vijf 
voorronden en twee knock out 
ronden kwamen René Kruit, André 
Kok, Dennis Splinter en Huib Gootjes 
uiteindelijk in de finale boven drijven. 
Geen van allen hadden in het verleden 
dit toernooi gewonnen, al waren Huib 
(de vorige editie) en René (zeven 
seizoenen geleden) eens finalisten. 
René en André vormden samen een 
sterk koppel, maar Dennis met Huib 
werden uiteindelijk de glorieuze 
winnaars. In de finale van de verliezer-
ronde zaten wél veel oud winnaars. 
Danny Zorn en Tim van de Poel 
wonnen het blind koppel toernooi 
zelfs twee keer, terwijl ook Yuri 

Beringel drie seizoenen geleden wist 
te stunten tegen, onder andere, Tim. 
Nu mochten Yuri en Tim het echter 
samen proberen. Danny speelde 
samen met Lisette Wesselius, die dan 
weer de enige van het stel in de finale 
was die de verliezerronde ooit had 
gewonnen. Lisette kon dit resultaat 
echter niet herhalen, want de winst 
ging uiteindelijk naar Yuri en Tim. Rick 
Fransen, ook al een oud winnaar 
(samen met Yuri), had met een finish 
van 116 de hoogste uitgooi van de 
avond. Hiermee kwam dan echt een 
einde aan het seizoen. Na de zomer, 
ergens in september, gaat het nieuwe 
dartseizoen bij Poel’s Eye van start. Op 
de website www.poelseye.nl zal de 
agenda zich te zijnerzijds openbaren. 
Alle wapenfeiten van dit seizoen zijn 
ook terug te vinden op de website.

Dennis en Huib winnen Blind 
Koppel Darts bij Poel’s Eye

 Staand: Tim, Yuri, André, Dennis, Huib en Lisette. Voor: René en Danny.

Kudelstaart - In Nieuwegein is de 
JO14-1 jeugdploeg van RKDES er op 
11 mei na een bloedstollende 
wedstrijd in geslaagd de halve finale 
tegen JSV te winnen met 1-2. Het 
team mag door naar de finale van de 
Zwaluwen Jeugdbeker, iets dat maar 
weinig voetballers meemaken in hun 
loopbaan. De jongens en twee 
meiden in het Rood-Zwart begonnen 

een beetje nerveus aan de bekerk-
raker. Dat kan te maken hebben 
gehad met de officiële opkomst van 
de spelers met muziek, rookfakkels, 
blaaspoppen en een fanatiek publiek. 
De ontvangende club had er werk van 
gemaakt! Het resultaat was er naar, 
want na twee minuten keek RKDES 
tegen een 1-0 achterstand aan. JSV 
had een paar technisch goede aanval-

Voetbal: RKDES JO14-1 naar 
bekerfinale na winst op JSV

Aalsmeer - Wat was het spannend 
afgelopen zondag in Leusden waar 
het ‘opleidingsteam’ van FC Aalsmeer 
er tot de laatste minuut voor moest 
vechten om een gelijkspel weg te 
halen tegen RODA ‘46. ‘Opleidings-
team’ is door de technische 
Commissie is uitgevonden maar 
menig FCA-fan begrijpt dit niet echt, 
hopelijk komt daar binnenkort meer 
duidelijkheid over. Al snel liep de FC 
tegen een achterstand aan na een 
lichte overtreding net buiten het 
strafschopgebied, in eerste instantie 
redde Sem van de Ridder zeer fraai 
door de bal uit de linker beneden-
hoek weg te tikken maar helaas stond 
daar een speler van Roda’46 in 
buitenspel (?) positie vrij om de bal in 
te tikken, protesten hielpen niet aan 
Aalsmeer kant. Een tegenvaller, maar 
de ploeg was allerminst aangeslagen 
en met vaak goed spel werd de aanval 
opgezocht en daar kwamen toch heel 
veel kansen uit. Schot tegen de paal 
van Malick nadat hij de keeper al was 
gepasseerd en zo kwamen de kansen 

echt wel, vier of vijf spelers hadden 
kansen om te scoren maar door niet 
resoluut de trekker over te halen lukte 
het niet om een doelpunt te maken. 
De tweede helft een zelfde spelbeeld, 
een fanatiek FC Aalsmeer dat met 
enkele wisselingen in het veld 
probeerde om de verdiende gelijk-
maker en eventueel de winst te 
pakken. Het zo verdiende gelijkspel 
kwam in de persoon van Malick, die 
de bal weer goed aangespeeld kreeg, 
zijn tegenspeler uitspeelde en schuin 
voor het doel keeper van Roda het 
nakijken gaf. De 1-1 bracht een 
geweldige vreugde uiting teweeg bij 
spelers, begeleiding en FC Aalsmeer 
supporters, want ze waren er gewoon 
weer. Aanstaande zondag 21 mei 
thuis aan de Beethovenlaan kan vanaf 
14.00 uur meegemaakt worden of het 
team toch nog nacompetitie mag 
gaan spelen. Wat enthousiasme 
betreft verdienen de mannen het 
zeker , maar dan zullen er toch nog 
wel 6 punten gepakt moeten worden 
in de resterende twee wedstrijden. 

Voetbal: Meer dan verdiend 
gelijkspel voor FCA zondag

Nieuw krachthonk Green Park 
Aalsmeer officieel geopend
Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 13 
mei is het nieuwe krachthonk van 
Green Park Aalsmeer Handbal 
geopend in sportcomplex De 
Bloemhof. De officiële ingebruik-
name werd verricht door wethouder 
Bart Kabout van Sport en vice-voor-
zitter Dirk-Jan Kluft van Green Park, 
die de bouw van het krachthonk in 
eigen beheer heeft begeleid. Zij 
drukten op de rode knop waarna de 
zaal gevuld werd met feestelijke 
confetti. Na de opening was er voor 
de genodigden en leden van de 
handbalvereniging de mogelijkheid 
om het complex te bezichtigen en 
daarna ging gezellig de barbecue 
aan. Deze smakelijke activiteit voor 
alle leden van Green Park kon gerea-
liseerd worden dankzij het behalen 

van het landskampioenschap door 
Heren 1 vorig jaar. Het cadeau van de 
gemeente was een barbecue voor de 
hele vereniging. 
Het nieuwe krachthonk is drie keer 
zo groot als het voormalige ‘sporthok’ 
voor de handballers dat moest 
wijken voor nieuwbouw in Green-
park en het verplaatsen van de tele-
foonpaal. Acht jaar geleden werden 
hierover de eerste contacten gelegd 
en na heel wat besprekingen, teke-
ningen en aanpassingen met de 
gemeente is tot overeenstemming 
gekomen. De ESA, beheerder van de 
sportcomplexen in de gemeente, 
schoof hiervoor ook aan, want de 
kleedkamers in de sporthal aan de 
Hornweg waren nodig aan vervan-
ging toe. Het nieuwe krachthonk, 

lers en de verdedigers speelden een 
stevig potje voetbal. Er stond de 
Kudelstaarters dus maar één ding te 
doen: de mouwen opstropen. En dat 
gebeurde! Goed druk zetten na een 
afgeslagen corner gaf Lars een 
kopkans die hij knap afmaakte. Met 
goed combinatiespel lukte het RKDES 
daarna iets beter dan JSV om de bal 
vast te houden. Kort voor rust leidde 
een vrije trap tot paniek in de verdedi-
ging van de tegenstander. RKDES 
kwam door een tweede kopgoal – nu 
van Gijs – op voorsprong. Met een 
lekker gevoel en vertrouwen de 
kleedkamer in dus. In de tweede helft 
viel JSV uit alle macht aan. Een paar 
keer leek de gelijkmaker te vallen na 
mooie individuele acties. Maar de 
schoten op doel waren vaak wild en 
ongericht. De doelman van RKDES 
speelde bovendien een absolute 
topwedstrijd. Jay stopte zelfs een 
strafschop! Uiteindelijk kwam het 
eindsignaal als een verlossing voor de 
moegestreden spelers en de nagelbij-
tende supporters. Op naar de finale 
tegen SVIJ uit IJmuiden, die naar alle 
waarschijnlijkheid op zaterdag 3 juni 
in Uithoorn gespeeld gaat worden!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

inclusief moderne kleedkamers en 
fysiotherapieruimte, is aan de achter-
zijde van sporthal De Bloemhof 
gebouwd en is voorzien van een 
perfecte sportvloer, nieuwe rekken, 
gewichten en toestellen en geschikt 
voor topsporters. De ‘sportschool’ 
voor de handballers kan ook voor 
krachttrainingen voor andere 
sporten, zoals basketbal en voetbal, 
gebruikt worden. 
De bouw heeft ruim een jaar in 
beslag genomen en trots zijn de 
bouwers erop dat ze, ondanks de 
gestegen materiaalkosten, binnen 
het budget het krachthonk hebben 
kunnen realiseren. Er is zoveel moge-
lijk gebruik gemaakt van bestaande 
materialen, zo hebben onder andere 
de oude bankjes, spiegels en haakjes 
een nieuw leven gekregen in het 
krachthonk dat dankzij sponsoring 
van de gemeente, Greenpark en 
Stichting Leefomgeving Schiphol 
gebouwd kon worden. 

Meerdere gebruikers
De handbalvereniging heeft zich nu 
een nieuw doel voor ogen: Met hulp 
van fondsen het krachthonk ook 
geschikt maken voor ouderen, die 
kunnen trainen om van blessures af 
te komen, en aangepaste toestellen 
kopen zodat ook kinderen en 
ouderen met een beperking hier 
kunnen sporten. “Het zou ook een 
mooie combinatie zijn”, zegt voor-
zitter Mike van der Laarse. “De trai-
ningen voor de topsporters zijn 
veelal ‘s avonds, dus overdag wordt 
het krachthonk niet veel gebruikt.”
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Aalsmeer - Lange rijen auto’s op de 
Van Cleeffkade en Stationsweg met 
tussendoor de bakfietsen van KiKa 
op weg of net terug van het 
bezorgen van planten bij de nieuwe 
eigenaren. Het beeld zaterdag 13 mei 
tijdens de jaarlijkse geraniummarkt 
op het Raadhuisplein. Het weer 
werkte prima mee. De zon scheen 
volop en zorgde voor een aange-
name temperatuur. Het lokte de 
mensen uit Aalsmeer en ruime 
omgeving naar buiten en gelijk vanaf 
de aanvang van de markt met heel 
veel verschillende soorten (bloei-
ende) planten was het superdruk en 
gezellig. Zoveel mooie kleuren en 
variatie in combinatie met (eindelijk) 

het zonnetje maakten de mensen 
vrolijk. Er is flink ingekocht en waar 
de een met tassen vol op de fiets, 
rollator of scootmobiel vertrok, 
maakte de ander de afspraak om de 
aankopen tegen een kleine vergoe-
ding thuis te laten bezorgen door de 
vrijwilligers van KiKa. Van deze 
service is goed gebruik gemaakt, de 
vrijwilligers hadden het druk, er werd 
op en aan gefietst. Het bood de 
bezoekers ook de mogelijkheid om 
zonder zware ‘bepakking’ over de 
braderie in de Zijdstraat te wandelen. 
Van alles was er te koop, van 
sieraden, snoep en riemen, tot snuis-
terijen, kleding, brillen, schoenen en 
veel soorten fruit. Aan de innerlijke 

mens was ook gedacht. Genoten kon 
worden van onder andere suiker-
spinnen, ijsjes, patat en met eigen 
molenmeel gebakken poffertjes bij 
De Leeuw. Het was namelijk ook nati-
onale molendag. Voor de braderie 
was de belangstelling eveneens 
groot, bij tijd en wijle zelfs file-lopen. 
Al met al een geweldige en 
geslaagde, misschien wel leukste, 
dag van het jaar. Met veel dank 
natuurlijk aan het zonnetje. Er wordt 
door menigeen, zowel door verko-
pers als bezoekers, vast al uitgekeken 
naar volgend jaar. Noteren maar: De 
zaterdag voor Moederdag staat ook 
in 2024 gereserveerd voor dit fantas-
tische evenement. 

Volop zon tijdens gezellige 
geraniummarkt en braderie

Foto’s: www.kicksfotos.nl en Jacqueline Kristelijn
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Kudelstaart - Zaterdag 13 mei 
speelde de F1 pupillen van ckv VZOD 
thuis tegen KIOS F1 uit Nieuw 
Vennep. De korfballers begonnen 
sterk aan de wedstrijd, maar moesten 
al snel in KIOS hun meerdere 
erkennen. Zij scoorde tegenwind 
maar liefst 8 doelpunten in de eerste 
helft terwijl er aan de kant VZOD 
slecht 1 punt gemaakt werd. Pure 
pech? Er waren kansen genoeg, maar 
de ballen gingen er niet in. In de rust 
gaf coach Suzan de spelers een 
peptalk, blijf er voor gaan! Alles is 
nog mogelijk! Wie weet lag het wel 
aan de paal? De tweede helft word er 
gewisseld van kant, dus wellicht ging 
het nu wel lukken? De jongens en 
meiden van VZOD hadden de strijd 
nog niet opgegeven en ja hoor, de 

doelpunten vielen nu wel. VZOD 
raakte het ene na het andere schot. 
En omdat het team steeds beter ging 
verdedigen en de bal vaak onder-
schepte kreeg KIOS nauwelijks meer 
een kans en wisten zij slecht 1 doel-
punt te scoren. Naarmate het einde 
van de wedstrijd in zicht kwam werd 
het steeds spannender. Was de rust-
stand nog 1-8, ineens stond het 8-9.
Joost en Fayenn benutte beide een 
strafworp en zo stond er 10-9 bij het 
laatste fluitsignaal op het scorebord! 
Wat hebben deze kanjers stuk voor 
stuk geknokt tot de laatste minuut, 
met een welverdiende uitslag! 
Publiek en coach hebben genoten 
van de supergoede wedstrijd. De 
kids nog het meest van het spel én 
het winnen!

Korfbal: VZOD F1 stunt tegen KIOS

Aalsmeer - Zaterdag 13 mei stond er 
een belangrijke wedstrijd bij FC Aals-
meer op het programma. De MO11-1 
meiden speelden tegen DIOS MO11-1 
uit Nieuw-Vennep. Bij winst van FCA 
en verliespunten van (concurrent) SVIJ 
zou FCA kampioen worden. De FCA 
meiden wonnen, maar helaas 
verspeelden SVIJ ook geen punten, 
dus nog geen kampioen. Volgende 
week in de laatste wedstrijd tegen 
SDW in Amsterdam kan FCA bij winst 
alsnog kampioen worden. De FCA 
meiden begonnen de wedstrijd tegen 
DIOS sterk. In de 5e minuut was het 
FCA aanvalster Kaat die de DIOS 
keepster met een fraai schot 
verschalkte: 1-0. Kaat had de smaak te 
pakken, want in de 7e minuut knalde 
Kaat de 2-0 tegen de DIOS doel-
touwen. DIOS kwam wat beter in hun 

spel en nu golfde het spel wat heen en 
weer met kansen voor beide doelen 
maar tot de rust werd er niet meer 
gescoord. Na de pauze een sterker 
FCA die met snelle en mooie aanvallen 
de DIOS defensie onder druk zette. De 
DIOS defensie kon de scoringsdrift van 
FCA niet tegenhouden. FCA links-
buiten June scoorde prachtig de 3-0, 
FCA aanvoerster Elin schoot de 4-0 in 
het DIOS doel en FCA aanvalster 
Isabelle deed ook een duit in het 
zakje: 5-0. FCA keepster Esja, die een 
uitstekende wedstrijd keepte, moest 
toch bij een scrimmage voor het FCA 
doel de DIOS eretreffer toestaan: 5-1. 
Het slotakkoord was weer voor FCA 
aanvoerster Elin, zij liet de DIOS 
keepster met een verwoestende knal 
voor de zesde maal vissen. Eindstand 
6-1, top meiden! 

Voetbal: Knappe overwinning 
FCA MO11-1 tegen DIOS

 Ilena is niet bang om een bal te koppen, teamgenoot Isabella kijkt gespannen toe.
Tekst en foto: Ruud Meijer

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Met nog één ronde te 
gaan is Eva kampioen jeugdschaken 
geworden bij AAS. Er waren nogal wat 
afwezigen afgelopen vrijdag, school-
reizen, buurtfeesten of gewoon ziek. 

Onder de afwezige jeugdschakers 
waren onder andere Rune en Merlijn, 
dus moest Eva nog één horde nemen, 
namenlijk Brian. Die was voornamelijk 
met zijn eigen damevleugelinitiatief 
bezig en zag een moordende 
koningsaanval over het hoofd. Mat in 

Jeugdschaken AAS: Eva kampioen

VZOD F1: Fayenn, Marnix, Isabel, Suzan, Noa, Jarko en Joost.

KORT
OP STAP: WANDELEN IN 
AMSTERDAMSE BOS

Aalsmeer - Op donderdag 25 
mei van 19.00 tot 20.30 uur 
kunnen belangstellenden weer 
meelopen met Anne Marie en 
Ina in het prachtige Amster-
damse Bos. Ontspannen aan de 
conditie werken van hoofd en 
hart. Verzamelen op de parkeer-
plaats halverwege de 
Bosrandweg tegenover de Riet-
wijkeroordweg in Aalsmeer. De 
wandeling is voor iedereen 
(man, vrouw, jong en oud) die 
zin heeft om lekker te lopen en 
anderen wil ontmoeten; gezellig 
en gezond. Na de wandeling is 
er koffie/thee bij de startlocatie. 
Om op de hoogte te blijven van 
de wandelingen en voor vragen 
kan een e-mail gestuurd worden 
naar opstapmetoosterkerk@
hotmail.com of mail je 06 
nummer door, dan kan er (zo 
nodig) een appje gestuurd 
worden. Anne Marie en Ina 
nodigen u/jou van harte uit om 
mee op stap te gaan. 

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
Zaterdag 20 mei:
F.C. Aalsmeer
T.A.V.V. 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Monnickendam 2 - F.C.A. 2 12.00 u
F.C.A. 3 - Legmeervogels 4 14.30 u
F.C.A. 4 - hfc. E.D.O. 3 14.30 u
Sp.Martinus 4 - F.C.A. 5 15.00 u
FC. V.V.C. 6 - F.C.A. 6 14.45 u
F.C.A. 7 - Olympia.Haarlem 4 12.00 u
F.C.A. 35+ - Bloemendaal 35+ 14.30 u
FCA J019-1 - Kennemer J019 14.30 u
Eendracht J019 - FCA J019-2 12.00 u
F.C.A. VR2 - F.C.A. VR1 12.00 u
F.C.A. VR3 – Roda’23 VR3 14.30 u
FCA VR30+1 - Wartburgia VR 14.30 u
S.C.W.
Stompwijk 1 - S.C.W. 1 14.30 u
V.S.V. 2 - S.C.W. 2 12.30 u
S.C.W. 3 – asv.Bl.Wit 3 11.30 u
S.C.W. 4 - V.E.W. 2 11.30 u
S.C.W. 5 - vv.Nederhorst 4 14.30 u
SCW 35+ 1 - Kampong 35+1 14.30 u
S.C.W. 45+1 - FC.Lisse 45+1 14.30 u
R.K.D.E.S.
Lugdunum 1 - R.K.D.E.S. 1 14.30 u
Tos Actief 2 - R.K.D.E.S. 2 11.15 u

Zondag 21 mei:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - S.V.H. 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Zwanenburg 4 11.30 u
F.C.A. 3 - D.S.O.V. 4 12.00 u

KOPPELKAARTEN IN 
BUURTHUIS HORNMEER

Aalsmeer - Het was wel heel 
gezellig afgelopen vrijdag 12 
mei in buurthuis Hornmeer, 
maar hoog gekaart is er niet 
door de koppels. Het kaarten is 
gewonnen door Miep Wolff en 
Pia Hansen met 5367 punten, 
gevolgd door Corrie Feenstra en 
Ria Möller met 5042 punten en 
Gerard Presser en Frits de Jong 
met 4840 punten. De poedelprijs 
mochten Rob en Pauline Feen-
stra mt 3818 punten in 
ontvangst nemen. Komende 
vrijdag 19 mei wordt er weer 
gekoppeld om 19.30 uur, zaal 
open vanaf 19.00 uur. Iedereen 
is welkom in buurthuis Horn-
meer aan de Dreef 1.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 13 
mei stond er voor de O11-3 van FC 
Aalsmeer een hele belangrijke 
wedstrijd te wachten tegen het VVC 
van Nieuw Vennep. De O11-3 was 
nog ongeslagen, maar was nog niet 
los van RKDES die tweede stond. Er 
moest dus gewonnen of gelijk 
gespeeld gaan worden. De wedstrijd 
begon met grote voorzichtigheid 
want iedereen was op zijn hoede, 
een tegentreffer zou grote impact 
kunnen hebben op het team. Na 
meerdere kansen stond het nog 0-0 
met nog 5 minuten tot de rust. Op 
dat moment zag keeper Valentijn de 
laatste man, Denis, vrij staan die het 

op een lopen zetten en met een 
verschikkelijk hard afstandsschot de 
0-1 voor FC Aalsmeer maakte! Na de 
rust was alle spanning verdwenen en 
ging het team wat meer vrij uit voet-
ballen en met succes. Jayden maakte 
de 0-2 en 0-3. VVC kwam terug met 
een counter goal tot 1-3, maar daar 
was Denis weer die met zijn tweede 
treffer het kampioenschap veilig 
stelde voor Aalsmeer: 4-1. Na het 
laatste fluitsignaal was de ontlading 
groot en kon het feest beginnen met 
kinderchampagne en de verdiende 
medailles! Trainers Peter en Marc zijn 
bijzonder trots op ‘hun’ team. 
Topspelers!

Voetbal: FCA O11-3 kampioen!

Staand van links naar rechts: Marc, Daniel, Jayden, Valentijn, Denis, Pep, Peter en Dan. 
Zittend van links naar rechts: Siem, Benthe, Lotte, Florian en Aril. 

twee was het gevolg en Eva is nu niet 
meer in te halen. Stan won in een zeer 
wisselende partij van Eli, die eerst een 
enorme aanval had, toen wat mate-
riaal weggaf en tenslotte zelfs de 
partij. De nieuwste Azen Radu en 
Levon speelde tegen elkaar en de 
oudere Levon won overtuigend met 
zwart. De strijd om de derde plaats is 

nog spannend met Maks op een half 
punt van Merlijn. Komende vrijdag 19 
mei is de 28ste en laatste ronde van 
de jeugdschaakcompetitie. De week 
erna vindt het Bughousetoernooi en 
de prijsuitreiking van de jeugdcompe-
titie plaats. Vrijdag 2 juni examens en 
daarna vakantie! Zie ook: www.aas.
leisb.nl/index.php/kalender

Aalsmeer - Het stond weer ‘stijf vol’ 
langs de lijn bij FC Aalsmeer afgelopen 
zaterdag 13 mei. Het eerste elftal 
speelde thuis en de kans dat de voet-
ballers gekroond kunnen worden tot 
kampioenen wordt steeds groter. RCI 
uit Leiderdorp was de tegenstander en 
natuurlijk was dit team niet voorne-
mens het Aalsmeer makkelijk te 
maken. RCI kwam zelfs als eerste tot 
scoren en deze 0-1 achterstand wist 
Aalsmeer net voor rust om te buigen 
tot gelijk: 1-1. De tweede helft gaf wel 
een sprankelend Aalsmeer en hier had 
RCI geen antwoord op. Aalsmeer won 
met liefst 5-1. Aanstaande zaterdag 20 
mei vertrekken vast veel voetballief-
hebbers uit Aalsmeer naar Ter Aar om 
FCA te zien spelen tegen TAVV, want 
misschien kan na winst een kampi-
oensfeestje gevierd worden... Aanvang 
is 14.30 uur. Ook bij RKDES was de 
stemming afgelopen zaterdag vrolijk. 
Koudekerk was op bezoek en met dit 
team hadden de Kudelstaartse voetbal-
lers niet heel veel moeite. Al snel pakte 
RKDES een voorsprong (1-0) en dit was 
tevens de ruststand. Halverwege de 
tweede helft volgde de tweede treffer 
en was de overwinning voor RKDES 

een feit: 2-0. Aanstaande zaterdag 20 
mei gaan de voetballers (en fans) naar 
Leiden voor een wedstrijd tegen 
Lugdunum vanaf 14.30 uur. 
FCA zondag wachtte op Moederdag 14 
mei een uitwedstrijd tegen Roda’46 in 
Leusden. Roda’46 scoorde als eerste, 
maar FCA wist op gelijke hoogte te 
komen en deze 1-1 was tevens de eind-
stand. Aanstaande zondag 21 mei is 
publiek welkom aan de Beethovenlaan. 
FC Aalsmeer speelt thuis tegen S.V.H. 1 
uit Den Haag. Aanvang van de 
wedstrijd is 14.00 uur.

Voetbal: Overtuigende zeges 
voor FCA zaterdag en RKDES

Foto: www.kicksfotos.nl
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Kudelstaart - Onder ideale weers-
omstandigheden speelden de korf-
ballers van VZOD/FIQAS afgelopen 
zaterdag een thuiswedstrijd tegen 
Furore uit Assendelft. Ondanks de 
vele activiteiten in Aalsmeer en 
Kudelstaart wisten veel supporters 

de weg te vinden naar de Wim 
Kandreef om hun team aan te 
moedigen. VZOD begon met slordig 
spel aan de wedstrijd en keek al snel 
tegen een 0-2 achterstand aan. Na 
zo’n 10 minuten wist men elkaar 
beter te vinden en werd er gescoord 

Korfbal: VZOD komt te kort 
tegen Furore en verliest nipt

Joelle Heil scoort voor VZOD.

Aalsmeer - Valentijn Roodenburg 
heeft op het Tennis Europe toernooi 
van Mallorca de kwartfinale behaald 
in de leeftijdscategorie -12 jaar. Het 
11-jarige tennistalent uit Aalsmeer 
moest in de kwartfinale zijn meerdere 
erkennen in de Spanjaard Pablo 
Roman met 2-6 en 5-7. Eerder die 
week had Valentijn twee kwalificatie-
rondes gewonnen waarmee hij het 
hoofdschema van het toernooi wist te 
bereiken. Vervolgens is hij eerste 
geworden in zijn poule door alle drie 
de wedstrijden te winnen. Zodoende 
stond hij in de kwartfinale waarin hij 
het de Spanjaard in de tweede set 
nog knap lastig maakte, maar helaas 
niet won. Een knap resultaat voor een 
eerste keer in het buitenland tijdens 
een internationaal toernooi. Valentijn 
was half april vertrokken met een 

groepje selectiespelers onder begelei-
ding van Martijn Voorbraak, bonds-
coach van de KNLTB 11 tot en met 14 
jaar, naar Mallorca. Eind juni reist 
Valentijn naar Engeland af voor het 
spelen van zijn eerste landentoernooi. 
De prestaties van Valentijn volgen kan 
via Instagram: @valentijnroodenburg

Tennistalent Valentijn bereikt 
kwartfinale op Europe toernooi

door Vincent Algra en Arian Maat. 
Eric Spaargaren zet vervolgens 
VZOD op voorsprong, maar even 
later beantwoordt Furore dit met de 
gelijkmaker en maakt direct daarna 
de 3-4. Tessa Kunst zorgt dat VZOD 
weer langszij komt, maar toch weet 
Furore uit te lopen naar een rust-
stand van 4-6. In de tweede helft 
kan VZOD niet overtuigen en loopt 
men achter de feiten aan. De Kudel-
staartse korfballers weten de gecre-
eerde kansen niet af te maken, 
waardoor Furore de kans krijgt de 
voorsprong uit te bouwen. In een 
slotoffensief wordt de achterstand 
verkleind, maar deze bleek te laat 
ingezet. De punten gaan naar 
Furore met een eindstand van 
13-15. Doelpuntenmakers in de 
tweede helft zijn Josine Verburg, 
Joelle Heil, Algra en Maat. 
Aanstaande zaterdag 20 mei 
beslissen VZOD/FIQAS en Fortissimo 
in een onderling duel wie in de 
middenmoot blijft en daarmee de 
kans op handhaving vergroot. Deze 
wedstrijd wordt gespeeld om 15.30 
uur in IJsselstein. 

Aalsmeer - Bij de AVA Waterdrinker 
Baanloop op woensdagavond 10 mei 
werden goede tijden gelopen. Het 
lekkere weer, 13 graden en bijna 
geen wind, zorgden voor ideale 
hardloopomstandigheden voor de 
34 deelnemers op de atletiekbaan 
aan de Sportlaan. De winst op de 5 
kilometer was voor Dirk Dubbers uit 
Amstelveen. De winnaar was met 17 
minuten en 45 seconden ruim 30 
seconden sneller dan vorige maand 
en zelf hogelijk verbaasd dat hij zo 
ruim onder de 18 minuten bleef. Dirk 
(41 jaar) benaderde zelfs zijn 
persoonlijk record op enkele 
seconden uit de tijd dat hij nog zo’n 
20 jaar jonger was. Tweede en derde 
werden de jeugdtalenten Céline (10 
jaar) en Emile (12 jaar) Struijvé uit 
Bemmel, die kop over kop naar de 
voor hun leeftijd supersnelle tijden 
18:29 en 18:35 liepen. Ook op de 1 
kilometer liet de jeugd liet zich van 
hun goede kant zien. De winst was 
voor de AVA-er Mats van Teijlingen in 
3:32. Lars Kalshoven van AAV’36 uit 
Alphen liep voor het eerst onder de 4 
minuten en gelijk maar ruim ook: 
eindtijd 3:53! Joren Euwe van AVA 
evenaarde exact zijn persoonlijke 
record van april 2023: 4:11.4! De iets 

oudere Dic van Hummel uit Amstel-
veen liep op de 1 kilometer met een 
knappe 4:06 een nieuw clubrecord in 
de categorie 70+ voor zijn club Start-
baan. Ook heel voldaan met haar 
prestatie was Esther van Dijk van AVH 
uit Hoofddorp die haar beste tijd ooit 
op de 5 kilometer aanscherpte tot 
21:07. AVA-ster Maaike Vertregt deed 
dat op de 3 kilometer en finishte na 
14 minuten en 18 seconden. De 
volledige uitslag en rondetijden 
staan op www.avaalsmeer.nl. De 
volgende Waterdrinker baanloop bij 
AVA is op woensdagavond 14 juni. 
Iedereen en alle niveau’s welkom.

Goede tijden bij AVA Baanloop

Van links naar rechts: Joren, Mats en 
Lars. Foto: AV Aalsmeer

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 13 
mei stond een thuiswedstrijd in de 
Handbal NL League voor Green Park 
Heren 1 op het programma. Hurry-up 
uit Zwartemeer was de tegenstander 
en het team had de verre reis niet 
voor niets gemaakt, zo bleek na 
afloop. Het was een spektakel, 

alhoewel menigeen op een andere 
uitslag had gerekend. Aalsmeer 
kwam op achterstand en wist de 
ietwat trage start niet te herstellen. 
De rust gingen de teams met 10-15 
voor Hurry-Up. De tweede helft was 
een stuk spannender, Green Park 
vocht terug, wist op gelijke hoogte te 

Handbal: Onverwachte, nipte 
nederlaag Green Park Heren

Foto’s: www.kicksfotos.nl

komen, maar moest uiteindelijk tocht 
Hurry-Up feliciteren: 25-26. Dit verlies 
kost Aalsmeer belangrijke punten. 
Het team bezet nog de tweede plaats 
met 14 punten, maar Kras Volendam 
nadert met nu 13 punten na 32-29 
winst op koploper Limburg Lions (19 
punten). Aanstaande zaterdag 20 
mei weer een ‘flinke kluif’ voor de 
Green Park heren. Uit in Geleen 
tegen de nummer één. De wedstrijd 
tegen Limburg Lions begint om 
19.00 uur. ‘Concurrent’ Kras 
Volendam treft een minder sterke 
tegenstander. In Waalwijk is hekken-
sluiter Tachos vanaf 19.00 uur de 
tegenstander.

Aalsmeer - In 1988 opende de toen 
19-jarige Ingrid van den Broek de 
deuren van manege en rijvereniging 
Funny Horse. De locatie, toen nog aan 
de Aalsmeerderweg, werd beschik-
baar gesteld door buurman Henk van 
der Schaft en met hulp van vader Lau 

en vele vrijwilligers werd de oude 
kwekerij omgetoverd tot een ware 
manege met binnenbak, buitenbak, 
een klein stukje wei en tien ponys-
tallen. Al snel wisten velen hun weg 
te vinden naar de club en na 15 jaar 
werd besloten een eigen stuk grond 

Funny Horse viert 35-jarig jubileum

Ingrid van den Broek van Funny Horse met haar huidige paard Fayke.

maar waarvan hun basis gelegd is op 
de lieve lespony’s van Funny Horse. 
Wat tevens tekenend is voor het 
succes van de club is dat zij inmiddels 
ook al een tweede generatie heeft 
zien komen waarvan ook de moeders 
weer zijn gaan rijden, want het paar-
denvirus gaat nooit uit het bloed.

Feestjaar
Dit jaar viert Funny Horse het 35-jarig 
jubileum. Een feestjaar dus met ter 
ere hiervan elke maand, naast de 
gebruikelijke wedstrijden en pony-
kampen, ook extra evenementen en 
activiteiten. Gestart werd er in januari 
met een kleurwedstrijd, in februari 
was er beachvolleybal en maart stond 
in het teken van een fotoshoot 
waarbij iedereen op de foto kon met 
lievelingspaard.

Westernfeest
In april was er een feestelijk spring-
parcours met aan het einde een 
loterij waarvan de opbrengst 
besteedt wordt aan het westernfeest 
welke gehouden wordt op zaterdag 3 

aan te kopen aan de Oosteinderweg. 
Ideaal qua ligging omdat dit te paard 
slechts een paar minuten lopen is 
naar het Amsterdamse bos. 

Verhuizing
Op de nieuwe locatie kon er ook 
uitgebreid worden naar meer pensi-
onstallen, een grotere binnenbak en 
meer plek om de paarden en pony’s 
buiten te laten lopen. In 2002 
verhuisde tijdens de zomervakantie 
de hele club richting de Oostein-
derweg. Ook hier kon weer gerekend 
worden op hulp van veel vrijwilligers. 
In die tijd werd ook Martin Reurekas 
mede-eigenaar, want het werd te veel 
voor Ingrid alleen naast een gezin 
met twee kleine kinderen. 
De jaren zijn voorbij gevlogen en 
Inmiddels kijkt Funny Horse terug op 
mooie succesvolle jaren en ziet zij 
zelfs een flink aantal oud-leden terug 
in de topsport! Ruiters en amazones 
die inmiddels de top bereikt hebben, 

juni. Tussen 16.00 en 18.00 uur is de 
beurt aan de kinderen en vanaf 20.30 
uur barst het feest los voor (oud) 
leden en genodigden in de 
binnenbak. De toegang is gratis, voor 
een hapje en drankje wordt gezorgd. 
De snackwagen van Oma (F)rietje is 
ook aanwezig, deze kosten zijn wel 
voor eigen rekening. Wil jij ook 
komen? Meld je dan aan via: funny-
horse@icloud.com. Martin en Ingrid 
hopen naast de huidige klanten ook 
veel oude bekenden te mogen 
verwelkomen.






	20_ed1_pag01
	20_ed1_pag02
	20_ed1_pag03
	20_ed1_pag04
	20_ed1_pag05
	20_ed1_pag06
	20_ed1_pag07
	20_ed1_pag08
	20_ed1_pag09
	20_ed1_pag10
	20_ed1_pag11
	20_ed1_pag12
	20_ed1_pag13
	20_ed1_pag14
	20_ed1_pag15
	20_ed1_pag16
	20_ed1_pag17
	20_ed1_pag18
	20_ed1_pag19
	20_ed1_pag20
	20_ed1_pag21
	20_ed1_pag22
	20_ed1_pag23
	20_ed1_pag24

