
meester Gido Oude Kotte, waarna alle 
kinderen één voor één hun voorbeeld 
volgden. Na het leggen van de 
bloemen werd voor het monument 
een minuut stilte in acht genomen. 

Oorlog dichtbij 
Eerder op de middag werd in de raads-
kelder aandacht besteed aan het 
thema van de herdenking en bevrij-
ding dit jaar: ‘Vrijheid in verbonden-
heid’. Burgemeester Oude Kotte vroeg 
de kinderen waar zij aan denken, als ze 
denken aan verbondenheid. De link 
met de oorlog die op dit moment 
dichtbij woedt en de opvang van 
vluchtelingen in hun eigen dorp was 
door de kinderen snel gelegd. Daarna 
werd de �lm ‘Aalsmeer tijdens de 

Oorlog’ vertoond. In de �lm vertelt 
Nico Borgman hoe hij de Tweede 
Wereldoorlog in Aalsmeer beleefde. 

Gedichten
Alle kinderen van de RKBS De Oost-
einder hebben een gedicht over de 
Tweede Wereldoorlog geschreven. Een 
aantal van hen droeg het voor in de 
raadskelder. Tijdens het schrijven van 
de gedichten hadden ze allemaal aan 
heel verschillende dingen gedacht. Aan 
hun opa, aan de verschrikkingen die de 
joden hebben meegemaakt of aan de 
vraag waarom Hitler deed wat hij deed. 
Tijdens de nationale herdenking op 4 
mei in en bij het raadhuis wordt een 
aantal gedichten door de leerlingen in 
het openbaar voorgedragen. 

Aalsmeer e.o.
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Het echtpaar Kees en Corry Vree-
ken-Sneeuw waren deze dag 65 jaar 
getrouwd en natuurlijk werd dit 
briljanten samenzijn gevierd. Het 
paar kreeg vele felicitaties en burge-
meester Gido Oude Kotte kwam op 
bezoek met een groot boeket 
bloemen. Kees en Corry leerden 
elkaar kennen tijdens een vrienden-
ontmoeting in de woonplaats van 
de bruid, Nieuw-Vennep. Corry 
vond Kees gelijk leuk, maar haar 
vriendinnen en haar ouders waren 

niet onder de indruk van haar 
keuze. Dankzij de jongere broer van 
Corry werd Kees uiteindelijk toch 
goed bevonden door de familie en 
kreeg hij toestemming om met ‘zijn’ 
Corry te trouwen. Ze was 19 jaar 
toen zij haar ja-woord gaf aan haar 
toen 25-jarige lief uit Oude Wete-
ring en nog altijd heeft Corry hier 
geen spijt van. Het echtpaar, nu 84 
en 90 jaar, is nog altijd heel knus en 
gezellig samen. Corry heeft vele 
jaren in de huishouding gewerkt, 

Kees heeft diverse banen gehad, 
maar koos uiteindelijk voor het 
bouwen van boten. Samen hebben 
zij twee zoons, Dirk en Arjan, en 
inmiddels vijf kleinkinderen en twee 
achterkleinkinderen. Het bezoek 
van de burgemeester werd door het 
briljanten echtpaar gewaardeerd. 
“Leuk om onze burgervader te 
ontmoeten.” Ook burgemeester 
Oude Kotte kijkt terug op een 
mooie ontmoeting. “Samen zo oud 
worden is een cadeautje. Ik hoop 
dat ze nog vele jaren van elkaar, hun 
kinderen en kleinkinderen mogen 
genieten.”

Echtpaar Vreeken 65 jaar getrouwd

Aalsmeer - Woensdag 27 april is het 
Koningsdag en eindelijk, na twee jaar, 
kan de verjaardag van Koning Willem-
Alexander weer groots gevierd worden. 
Kinderen mogen in het Centrum, 
Kudelstaart en Oosteinde deelnemen 
aan de vrijmarkt en hun spulletjes 
proberen te verkopen. Uiteraard hopen 
zij een �ink spaarcentje te verdienen, 
dus kom allen langs en neem de porte-
monnee mee. In Oosteinde is de vrij-
markt rond buurthuis ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat van 8.00 tot 13.00 
uur. Het plein mag door kinderen 
omgetoverd worden in een heus markt-
plein met tafels en kleedjes en natuur-
lijk speelgoed en andere verkoop-spul-
letjes. Er is hier tevens straattekenen 
voor kinderen en er zijn leuke prijzen 
mee te winnen. Voor bezoekers staan in 
het buurthuis ko�e en thee klaar. Voor 
de vrijmarkt in het Centrum werd altijd 
door veel kinderen vroeg opgestaan 
om maar het mooiste plekje in de Zijd-
straat te bemachtigen. Hopelijk wordt 
deze traditie weer opgepakt en kunnen 

bezoekers op Koningsdag genieten van 
verkopers, muzikanten, goochelaars, 
horeca-toppers, etc. Vanaf 12.30 uur 
vervolgens naar het Raadhuisplein, 
want hier trakteert de Stichting Oranje-
comité Aalsmeer op een scala aan spel-
letjes voor zowel kleine als wat grotere 
kinderen. Hopelijk schijnt het zonnetje 
en kunnen de meegekomen ouders en 
bezoekers genieten van een hapje en 
een drankje op het terras. Aan alle 
attracties kan door kinderen gratis 
deelgenomen worden. 

Vrijwilligers gezocht
Het comité is overigens nog op zoek 
naar vrijwilligers die deze middag 
willen helpen. Voor eten en drinken 
wordt gezorgd en de beloning is blije 
kinderen. Aanmelden kan door een 
mail te sturen naar info@aalsmeer-
oranje.nl of iris@aalsmeeroranje.nl. 
Voor de ‘groten’ die zin hebben in een 
feestje: Koningsnacht (26 op 27 april) 
wordt gevierd in diverse 
horecagelegenheden.

Vrijmarkten, straattekenen en 
kinderspelen op Koningsdag

Aalsmeer - Leerlingen van groep 8 van 
RKBS De Oosteinder hebben dinsdag 
19 april witte anjers gelegd bij het 
oorlogsmonument voor het raadhuis 
in Aalsmeer. Op het oorlogsmonument 

staan de namen van elf Aalsmeerse 
verzetsmensen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog zijn gevallen. De 
‘adoptie’ door groep 8 leerlingen van 
een basisschool is traditiegetrouw de 

aftrap van de periode van herdenken 
van slachto�ers van oorlog en het 
vieren van de vrijheid. De eerste anjers 
werden gelegd door kinderburge-
meester Anne van Duijn en burge-

Leerlingen Oosteinderschool 
adopteren oorlogsmonument

Aalsmeer - Maandag 11 april was er ko�e met gebak in verpleeghuis 
Rozenholm en wel voor een heel bijzonder huwelijksjubileum. 
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 24 APRIL

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Info: www.cama-aalsmeer.nl
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 

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

diensten om 10u. met ds. J. van 
Mulligen uit Amersfoort en 
16.30u. met ds. A. Boshuizen uit 
Voorhout (NGK). 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. C.M. 
v/d Klis uit Bunschoten en 
16.30u. met ds. A. Boshuizen uit 
Voorhout, gez.dienst met CGK.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. Collecte: 
Christian Peacemaker Teams NL. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met ds. G.H. 
de Ruiter-Beloken. Info: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. . 

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
Scheele Goedhart uit Vijfhuizen. 
Organist: Peter Burger. Zie: 
hervormdaalsmeer.nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. Kerk-Inn met ds. 
M.J. Zandbergen. Organist Johan 
v/d Zwaard. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Sven Leeuwestein. Info: 
www.leg.nl. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 17u. 
Woordcommunieviering, voor-
ganger B. Dullens. In Karmelkerk: 
Zondag om 10.30u. Karmelvie-
ring en 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 16u. 

dienst. Voorganger: pastoor Peter-
Ben Smit. Organist: Toon Renssen. 
Cantor: Gertjan Arentsen.

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

Utrenia en 10.30u. Heilige 
Liturgie. Voorganger: Father Ion. 
Diaken: Mihai. Zaterdag en 
woensdag van 14 tot 17u. kerk 
open voor gasten uit Oekraïne.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met pastor 
Ans Creemer uit Kudelstaart. 
Info: www.kerkdienstgemist.nl.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat. Zondag 10u. 

dienst met ds. J.S. Bruwer. Info: 
https://sow-kudelstaart.nl. 

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 11u. Dienst o.l.v. paro-
chianen m.m.v. dames- en 
herenkoor Info: stjangeboorte-
secretariaat@live.nl

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

25 april om 20u. in gebouw 
Irene, Kanaalstraat. Info: 
www.begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingskerk, Rijsenhout. Seizoen 
afgesloten.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Kerkdienst in Oud 
Katholieke kerk
Aalsmeer – Aanstaande zondag 24 
april is er vanaf 16.00 uur weer een 
kerkdienst in de Oud Katholieke kerk.
Voorganger is pastoor Peter-Ben 
Smit, cantor/koordirigent is Gertjan 
Arentsen en het orgel wordt 
bespeeld door Toon Renssen.
De schriftlezingen worden verzorgd 
door Maaike of Orla McCurdy en Iny 
Waaning. Tijdens de dienst wordt 
één collecte gehouden voor het 
behoud van deze unieke kerk.
Op andere dagen is de Oud Katho-
lieke kerk ingericht voor de 
Roemeeense Orthodoxe Parochie.
In deze sfeer is het mogelijk om op 
zaterdag en woensdag van
14.00 tot 17.00 uur voor de gasten uit 
de Oekraïne een kaarsje op te steken 
en voor de kinderen om een mooie 
tekening te maken.

Cursus Mantelzorg: 
‘De zorg de baas’
Amstelland - Als mantelzorger zorg 
je intensief voor een naaste met een 
chronische ziekte, beperking, 
dementie of andere aandoening. Of 
het nu je kind, vader of moeder, een 

ander familielid, een buurvrouw of 
goede vriend is, het is van belang dat 
je zelf ook gezond blijft. Soms is het 
moeilijk om de balans te bewaren en 
niet over grenzen te gaan. Bij de 
cursus ‘De zorg de baas’ leer je stil te 
staan bij je eigen situatie en waar 
nodig veranderingen aan te brengen. 

De cursus bestaat uit vijf wekelijkse 
bijeenkomsten en is voor mantelzor-
gers uit de gemeenten Aalsmeer, 
Amstelveen, Haarlemmermeer, 
Uithoorn en Ouderkerk aan de 
Amstel, start op dinsdag 10 mei en is 
van 10.30 tot 12.40 uur in het 
kantoor van Mantelzorg & Meer aan 

Kudelstaart – Vrijdag 22 en zaterdag 
23 april staan vrijwilligers van de 
Zonnebloem afdeling Kudelstaart bij 
Albert Heijn om Zonnebloem loten 
te verkopen. Voor de Zonnebloem is 
het belangrijk om zoveel mogelijk 
loten te verkopen. Voor elk lot dat 
verkocht wordt, krijgt de Zonne-
bloem Kudelstaart, een bedrag uit 
Breda waar het Zonnebloem-hoofd-
kantoor is gevestigd. Voor dat geld 
kan de Zonnebloem weer leuke 
uitjes of gezellige middagen houden 
voor haar gasten. De Zonnebloem 
vindt het belangrijk dat er aan de 

ouderen in Kudelstaart wordt 
gedacht en organiseert huisbe-
zoeken en leuke uitstapjes en deze 
kosten geld. Daarom: Koop loten, 
zodat de Zonnebloem zich kan 
blijven inzetten voor de medemens.
De loten zijn 2 euro per stuk. Omdat 
niet iedereen contact geld bij zich 
heeft kunnen loten ook met een QR 
code betaald worden. Dit is niet 
alleen handig, maar ook een veilige 
manier van betalen. Voor meer infor-
matie over de Zonnebloem of ook 
gast worden? Neem dan contact op 
met Els Schaefers via 0297-342414.

Verkoop Zonnebloem loten 
bij AH in Kudelstaart

Aalsmeer – Met ingang van mei 
breiden de activiteiten van Stichting 
SAM zich uit met duo �etsen voor 
thuiswonende ouderen. Stichting 
SAM die zich al jaren bezighoudt met 
duo �etsen en rolstoelwandelen voor 
bewoners van de Aalsmeerse zorg-
centra, biedt het �etsen op een duo 
�ets nu ook aan bij thuiswonende 
ouderen. Inwoners van Aalsmeer en 
Kudelstaart die niet meer zelfstandig 
kunnen of durven �etsen, maar toch 
graag een uurtje of langer willen 
�etsen, kunnen zich nu daarvoor 
opgeven. Stichting SAM beschikt 
over vier duo�etsen waarbij de gast 
en de vrijwilliger naast elkaar zitten. 
Er staan twee �etsen in Kudelstaart, 
één in Aalsmeer oost en één in Aals-
meer Zuid. Een van de inmiddels 25 
enthousiaste �etsvrijwilligers van 
Stichting SAM haalt de gast ’s 
morgens of ’s middags van huis op 
en brengt hem of haar na een uurtje 
of anderhalf uur heerlijk ge�etst te 
hebben, weer veilig thuis. Van 
maandag tot en met zaterdag 
kunnen zelfstandig wonende 
ouderen en �etsliefhebbers met een 
beperking zich opgeven voor zo’n 
�etsrit.

Dubbel genieten
Het leuke bij dit project ‘SAMen 
�etsen!’ van Stichting SAM is dat de 
gast, die overigens zelf mee mag 
trappen maar wat niet persé noodza-
kelijk is, zelf kan aangeven waar de rit 
naar toe gaat. Bijvoorbeeld naar het 
Seringenpark, de kinderboerderij, de 

Buurt of willen zij zien hoe het 
nieuwe recreatiegebied bij de water-
toren geworden is. Er is van alles 
mogelijk en helemaal mooi is het feit 
dat er geen kosten aan verbonden 
zijn. 

Aanmelden
Belangstellenden voor een (regel-
matig) tochtje met de duo �ets 
kunnen zich als volgt aanmelden: 
Inwoners van Kudelstaart en Aals-
meer centrum/dorp bellen naar 
06-26050242 of mailen naar samen-
�etsen@stichtingsam.eu; inwoners 
van Aalsmeer oost, Aalsmeer zuid en 
Hornmeer bellen naar 06- 33350147 
of mailen naar samen�etsenoost@
stichtingsam.eu. Uiterlijk vrijdags 
aangemeld, betekent dat men de 
week daaropvolgend kan worden 
ingedeeld. De coördinatoren van 
SAMen �etsen stemmen alle wensen 
van de gasten af met de vrijwilliger 
van die dag, zodat iedereen tevoren 
weet waar hij aan toe is.

Fietsers/vrijwilligers gevraagd
Om de mogelijkheid te hebben met 
nog meer thuiswonenden te �etsen 
vraag Stichting SAM nog steeds �et-
sers. De duo �etsen zijn eenvoudig te 
bedienen mede door de elektrische 
trapondersteuning dus geschikt voor 
zowel heren als dames. Uiteraard 
krijgt men uitvoerige instructies van 
ervaren duo�etsers. Aanmelden kan 
door te mailen naar info@stich-
tingsam.eu. Overige informatie is te 
vinden op https://stichtingsam.eu/

uofietsen met S M nu ook 
voor thuiswonende ouderen

Aalsmeer – Zaterdag 9 april hebben 
de jongeren van Stichting SAM een 
gezelllige paasactiviteit georgani-
seerd. Samen met de bewoners van 
Ons Tweede Thuis Amstel-meer en 
de Beethovenlaan is er geknutseld. Er 
was voor iedereen wat leuks te doen, 
zoals het verven van vogelhuisjes en 
eitje tik tot dansen op de muziek. Het 
was een geslaagde middag en de 

jongeren van SAM kijken al uit naar 
de volgende activiteit.

aasactiviteit door jongeren S M

de Bouwerij 4 in Amstelveen. 
Vervolgdata zijn: 17, 24, 31 mei en 7 
juni. De cursus is kosteloos. Kijk voor 
meer informatie over deze cursus en 
voor aanmelding op www.mantel-
zorgenmeer.nl of neem contact op 
via 020-5127250 of per mail info@
mantelzorgenmeer.nl.
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AGENDA

DONDERDAG 21 APRIL:
* Happy Stones te zien in burger-

zaal, Raadhuis. T/m 22 april. 
* Expositie schilderijen van Carry 

Bijlo in foyer Oude Veiling, 
Marktstraat v/a 16u. Te zien tot 
en met 29 mei.

* Ko�eclub speciaal in buurthuis 
Hornmeer, Dreef. 10.30-12u.

* Computerinloop in bibliotheek, 
Marktstraat, 9.30 tot 12u.

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

* Expositie ‘Wonderland’ in Flower 
Art Museum. Open: do. t/m zo. 
13-17u. T/m 22 mei.

* Sjoelavond in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.

VRIJDAG 22 APRIL:
* Expositie ‘Helden in de Zorg’ in 

Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: vrijdag t/m zondag 
14-17u. Tot en met 24 april.

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

* Concertlezing De Elementen 
met Aalsmeers Harmonie in 
Flower Art Museum, 20 tot 22u.

* Bandbrouwerij voor en door 
muzikanten in N201, Zwarteweg 
van 20 tot 00u. Voor kids van 19 
tot 21u.

* Pramenrace-feest met bekend-
making thema’s in The Beach, 
Oosteinderweg vanaf 20u.

ZATERDAG 23 APRIL:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 

Aalsmeerderbrug open van 
10.30 tot 16.30u. Om 11 en 13u. 
lezingen over vliegparken.

* Koningsdagconcert Aalsmeerse 
Oratorium Vereniging in Open 
Hofkerk, Ophelialaan v/a 20u. 

* Bandbrouwerij in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 20u.

* Voorjaarsconcert Gert van Hoef 
(piano/orgel) in Lichtbaken, 
Rijsenhout vanaf 20u.

* KCA cabaret met Max van 
Denburg ‘Cultureel Erfgoed’ in 
Bacchus, Gerberastraat, 20.30u.

ZONDAG 24 APRIL:
* Kinderspeeldag voor ALS en MS, 

Geniedijk 22 van 10 tot 16u.
* Ladiesrally met actie voor 

Oekraïne. Start 10u. Finish rond 
15u. bij The Beach, Oostein-
derweg 247a.

* KCA Jazz op de haven van 
Nieuwe Meer met trio Jos van 
Beest vanaf 16u.

MAANDAG 25 APRIL:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

staart open vanaf 10u. Ook op 
dinsdag en donderdag.

* Ko�eclub special in Middelpunt, 
Wilhelminastraat, 10.30-12u.

* Schilderijen van Henry Calvetti 
bij Eveleens Makelaars, Punter-
straat, Centrum. Open op werk-
dagen 9 tot 17.30u.

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

* Kaartavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 20u.

* Film ‘Wild Aalsmeer’ bij Video-
club in buurthuis Hornmeer, 
Dreef 1 vanaf 20u.

DINSDAG 26 APRIL:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

* Taalpunt in bibliotheek Markt-
straat open van 11 tot 13u.

WOENSDAG 27 APRIL:
* Koningsdag met vrijmarkten in 

Oosteinde, Kudelstaart en 
Centrum. Tevens Oranjespelen 
op Raadhuisplein.

Aalsmeer - Zondag 24 april vanaf 
16.00 uur presenteert KCA weer Jazz 
op De Nieuwe Meer. Trio Jos van 
Beest komt optreden in de jacht-
haven aan de Stommeerweg (pontje 
over). Na ruim twee jaar weer terug 
met Jazz op de Haven. Jos van Beest 
staat sinds 1999 onder contract bij 
het exclusieve Japanse jazzpiano-
label Atelier Sawano en ter ere van 
zijn grote super swingende voor-

beeld heeft hij een nieuw (zijn elfde 
of twaalfde) album gemaakt, geïnspi-
reerd op het eerste originele trio van 
de legendarische Canadese jazzpia-
nist Oscar Peterson, met gitaar en 
contrabas. De nieuwe CD komt hij 
zondag op De Nieuwe Meer presen-
teren samen met Vincent Koning op 
gitaar en Hans Mantel op contrabas. 
Het kan weer en het ziet ernaar uit 
dat het mooi weer blijft. Pro�teer 

KCA Jazz op de Nieuwe Meer 
met Trio Jos van Beest

Aalsmeer - In Almere is vorige week 
de wereldtuinbouwtentoonstelling 
Floriade Expo 2022 geopend. Het 
Flower Art Museum uit Aalsmeer 
exposeert hier 23 topexemplaren uit 

de Csizikcollectie, een unieke verza-
meling historische bloemen-en plan-
tena�ches. De a�ches zijn tot en 
met 9 oktober te zien in The Green 
House, waarin de Nederlandse tuin-

Flower Art Museum exposeert 
Csizikcollectie op Floriade

Aalsmeer - Maandag 25 april 
ontvangt de Videoclub Aalsmeer 
regisseur Jan Willem Schram die zijn 
mini documentaire �lm ‘Wild Aals-
meer’ komt vertonen. Na a�oop zal 
Jan Willem iets vertellen over het 
maakproces van deze �lm en zijn 
kennismaking met enkele Aalsmeerse 
locals die aan deze �lm hun mede-
werking hebben verleend, waaronder 
palingvisser Theo Rekelhof, schipper 
Henk van Leeuwen, vogelaar Henk 
Scholten en seringenkweker Kees 
Kramer. ‘Wild Aalsmeer’ laat kennis 
maken met het natuurgebied van de 
Westeinderplassen vol unieke plant- 

en diersoorten die in de omgeving 
hun thuis hebben gevonden. Een 
gebied waar overigens vele club-
leden in de loop der jaren zelf ook de 
camera op gericht hebben. Omdat is 
gebleken dat er met regelmaat een 
aantal mensen van buiten de �lmclub 
belangstelling hebben voor een 
dergelijke avond, zijn ook zij tegen 
een geringe vergoeding welkom. 
Omdat de plaatsruimte beperkt is 
tijdig aanmelden een vereiste. De 
avonden begint om 20.00 uur in 
buurthuis Hormeer aan de Dreef 1. 
Aanmelden kan bij het secretariaat: 
Susan Griekspoor via 0297 327490. 

ijzondere avond met film Wild 
Aalsmeer’ bij Videoclub

Mariska de Graaf van het Flower Art Museum met a�ches van Csizik in The Green 
House op de Floriade.

Door Pierre Tuning

Aalsmeer – Op zondag 17 april 
verzorgde pianiste Ksenia Kouz-
menko een Paasconcert in cultureel 
café Bacchus. Met zachte stem vertelt 
Ksenia Kouzmenko over onderdruk-
king, oorlog, verdriet en verlies – de 
ervaringen die ‘haar’ componisten 
hebben ondergaan. Dan speelt zij 
hun muziek en je hoort boosheid, 
teleurstelling en de zoektocht naar 
troost en vrede die muziek kan 
bieden. Inspiratie, ontleend aan 
datgene wat altijd blijft: het land-
schap, de natuur, de zee, de golven, 
het licht in de tuin… ‘Fenêtre sur le 
jardin’ (Het venster op de tuin) blijft 
zij haar programma noemen, naar 
een stuk van de Tsjechische compo-
nist Bohuslav Martinů (1890–1959) 
die na een jarenlange carrière in 

Parijs in 1940 naar de VS vluchtte, 
Amerikaans staatsburger werd en 
zijn door de Sovjets bezette vader-
land nooit meer zou terugzien. De 
pianiste heeft het programma dat uit 
louter Tsjechische composities zou 
bestaan, in deze ellendige oorlogstijd 
aangepast door er muziek uit 
Oekraïne en Belarus aan toe te 
voegen – ‘een programma over 
verbinding, vrijheid, identiteit en 
liefde voor je land’, wil ze dat 
noemen. En Ksenia vertelt de 
verhalen over de onderdrukking van 
componisten die bleven en die 
weggingen, die met moeite overeind 
bleven, die in ongenade vielen en die 
vervolgd werden, die verbannen en 
verboden werden. Over muziek die 
vernietigd moest worden, over het 
moeizame vreemdelingenbestaan en 
toch steeds weer verbinding zoeken 

Pianiste Ksenia Kouzmenko 
speelt muziek die stil maakt

bouw zich aan het publiek presen-
teert. De deelname aan de Floriade is 
een voorproe�e van de grote Csizik-
expositie, die begin volgend jaar in 
Aalsmeer wordt gehouden. “Onze 
deelname is een prachtige kans een 
deel van de Csizikcollectie aan het 
wereldwijde publiek én aan vakge-
noten te tonen. Op de a�ches zijn 
vooral bloemen- en plantententoon-
stellingen gepromoot, dat past prima 
bij de Floriade. Ze zijn verzameld 
door de Hongaarse tuinbouwkun-
dige A.P. Csizik. Hij werkte van 1928 
tot 1971 in Aalsmeer, onder meer als 
bestuurder en arrangeur”, vertelt 
Constantijn Ho�scholte, operationeel 
directeur van het Flower Art 
Museum. “Hij was de eerste hoofdar-
rangeur van de vaktentoonstelling, 
naast vele internationale evene-
menten waar hij namens de Neder-
landse bloemisterijsector was. Csizik 
was in zijn actieve leven als arran-
geur heel belangrijk voor de 
promotie van Nederlandse bloemen 
en planten. Een extra link met de 
Floriade.”

ervan! Inloop vanaf 15.30 uur en 
aanvang concert is 16.00 uur. 
Toegang gratis, maar uw gift is 
onmisbaar.

via grens overstijgende muziek.  Zij 
speelt met overgave en virtuositeit 
pianostukken die wij nog nooit 
eerder hebben gehoord, maar die 
rechtstreeks binnenkomen. 
‘Sprookjes’ gebaseerd op volksmu-
ziek, stukjes met veelzeggende titels 
als: ‘Onweer in Prokop’, ‘In de mist’ en 
‘Door het dal van weemoed en 
verdriet’ – iedereen kan erin terecht-
komen en navoelen wat het betekent 
van alle zekerheden beroofd te zijn. 
Je kan een speld horen vallen, deze 
Paaszondag in Bacchus. Ksenia Kouz-
menko speelt muziek die stil maakt.

ACOV brengt Koningsdagconcert
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 23 april bent 
u van harte welkom in de Open Hofkerk aan de 
Ophelialaan 247 waar Aalsmeers Christelijk 
Oratorium Vereniging u gaat trakteren op een 
Koningsdagconcert. Eindelijk, na twee jaar, kan 
dit voorgenomen concert ten gehore gebracht 
worden. Onder andere wordt getrakteerd op 
het prachtige Gloria van Vivaldi en het Zadok 
the Priest van Händel. Samen met een orkest, 
een organist en twee solisten maakt de Orato-
rium Vereniging er een feestelijke avond van. 
Kaarten à 18,50 euro zijn verkrijgbaar via de 
site, de leden of aan de deur. Het concert 
begint om 20.00 uur. 

Vrijdag start Pramenracejaar met 
bekendmaking thema’s
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 22 april is de o�ciële opening 
van het Pramenracejaar 2022. Er wordt in The Beach aan de 
Oosteinderweg 247 een ouderwets gezellig feest georgani-
seerd. Er is muziek van Kees Markman en de nieuwe thema’s van 
de Juniorrace en de Pramenrace worden bekend gemaakt. De 
aanvang is 20.00 uur en het SPIE-bestuur hoopt vele racers en 
belangstellenden welkom te mogen heten. De voorlopige 
Pramenrace-agenda ziet er als volgt uit: Op 11 juni sportmiddag 
voor de junioren, 18 juni Juniorrace, 4 september proefvaart 
voor de Pramenrace, 5 september sportavond, 9 september 
palaver en 10 september ontbijt, drive thru en pramenrace.
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te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum beschikking

Adamajtis A.K. 12-07-1985 13-04-2022
Bacciarelli M.P. 15-03-2003 13-04-2022
Bera K.J. 02-03-2000 13-04-2022
Bujalski M. 20-02-2001 13-04-2022
Chojnacka A.M. 08-01-2000 13-04-2022
Dobrzański A. 02-04-1963 14-04-2022
Drygaś N.I. 07-04-1991 14-04-2022
Duczyński R. 03-04-1977 14-04-2022
Emerla M.K. 17-03-1999 14-04-2022
Fliśnik W.E. 03-04-2000 14-04-2022
Hrabąszcz M. 12-02-1979 14-04-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u 

bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent.

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? 
Dan kan dit via www.aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor 
moet u wel over een elektronische handtekening (DigiD) be-
schikken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.nl, de 
folder “Bezwaarschrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar 
in de publiekshal van het gemeentehuis.

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING

KONINGSDAG
Op Koningsdag (woensdag 27 april) zijn het raadhuis 
en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl 
vindt u de gewijzigde inzameldagen.

GEMEENTE AALSMEER – VESTIGING 
VOORLOPIG VOORKEURSRECHT TOEKOMSTIG 
OOSTEINDEDRIEHOEK

Vestiging voorlopig voorkeursrecht
Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Aalsmeer maken ingevolge artikel 7 lid 1 van de Wet voor-
keursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij bij besluit van 19 
april 2022, op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wvg, 
heeft besloten, gronden voorlopig aan te wijzen, waarop de 
artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. 
Aangewezen zijn gronden die nu agrarisch worden gebruikt 
en waar een niet agrarische bestemming aan wordt toege-
dacht ten behoeve van de realisatie van de woningbouwloca-
tie Oosteindedriehoek.

Gevolgen
Het voorkeursrecht betreft de gronden gelegen tussen de 
Legmeerdijk, Karperstraat/Vlinderweg en de Aalsmeerderweg. 
Deze gronden zijn gelegen binnen de Structuurvisie Landelijk 
Gebied Oost en het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost. De 
aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding de eige-
naren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden, 
wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte rechten 
daarop wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente 
te koop moeten aanbieden.

Ter inzage
De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen 
ontvangen ieder afzonderlijk, per aangetekende brief, be-
richt over de inhoud van dit besluit en de gevolgen hiervan. 
Het besluit met de kaart en de lijst van voorlopig aangewezen 
gronden, ligt gedurende zes weken, van 22 april tot en met 2 
juni 2022, ter inzage op het raadhuis Aalsmeer, Raadhuisplein 
1 te Aalsmeer. De openingstijden van het raadhuis Aalsmeer 
zijn; maandag t/m donderdag van 8.30-15.30 uur en vrijdag 
van 8.30-12.30 uur. 

Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de gemeenteraad de voorlopige 
aanwijzing van de percelen te bestendigen. Op grond van 
artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) worden 
belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om gedurende 
een termijn van vier weken, ingaande op 22 april 2022 en ein-
digende op 19 mei 2022, hun zienswijzen over het raadsvoor-
stel schriftelijk, dan wel mondeling, naar voren te brengen. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad 
van de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer. 
Mondeling kunnen belanghebbenden hun zienswijze kenbaar 
maken aan de raad via de heer K. van de Laar. Hij is te bereiken 
via e-mail k.van.de.laar@amstelveen.nl.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Naast het indienen van zienswijzen bij de raad kunnen belang-
hebbenden ook rechtstreeks bezwaar maken tegen het besluit 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
De o�ciële mededelingen en bekendmakingen zijn een 
wekelijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze ru-
briek staan o�ciële mededelingen en bekendmakingen die 
voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplan-
nen bij u in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de 
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. U kunt de o�ciële mededelingen en bekendmakingen 
ook vinden op www.aalsmeer.nl.

* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending 
ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Hand-
having. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 
uur op afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeen-
tehuis te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-
387575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

** 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 schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan con-
tact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving via tel. 020-5404911.

O�ciële Mededelingen
21 april 2022

GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
I.V.M. HET CORONAVIRUS COVID-19
Wij werken alleen nog op afspraak. U kunt telefonisch een 
afspraak maken op tel. 0297-387575. Dit doen wij om het 
bezoek aan het raadhuis zo veel mogelijk te spreiden zodat 
wij u nu en in de komende periode goed van dienst kunnen 
zijn. Regel dringende zaken zoveel mogelijk digitaal. Als dat 
om wat voor reden niet kan, overleg dan telefonisch met één 
van onze medewerkers of stel uw vraag bij de receptie. Wij 
proberen dan samen met u tot een passende oplossing te 
komen. Wij doen er alles aan om u goed en snel te woord te 
staan. De wachttijden zijn mogelijk wat langer dan normaal. 
Wij vragen daarvoor uw begrip.

INZAGE VAN STUKKEN
Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen 
gelden, ten gevolge van het coronavirus COVID-19, zullen 
er geen fysieke stukken op het raadhuis ter inzage liggen. 
Stukken waarvoor een inzageverplichting geldt kunt u tijde-
lijk alleen via de website van de gemeente inzien. Mocht u 
niet in de gelegenheid zijn om stukken online in te zien, kunt 
u telefonisch contact opnemen met het algemene tel. van 
de gemeente 0297-387575. U kunt dan aangeven om welk 
stuk het gaat zodat het u per post kan worden toegezonden. 
Zodra de maatregelen worden opgeheven, zullen stukken 
uiteraard weer op het gemeentehuis in te zien zijn.

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

SERVICELIJN
Voor al uw klachten en meldingen kunt u bellen 
naar de Servicelijn: 0297-387575 of mailen naar: 
servicelijn@aalsmeer.nl .

WILT U EEN MELDING MAKEN VAN IETS IN DE OPENBARE 
RUIMTE DAT GEMAAKT OF OPGERUIMD MOET WORDEN?
U kunt een melding maken via de website aalsmeer.nl/�xi of 
de Fixi-app. Fixi is het systeem waarmee de gemeente Aals-
meer meldingen over de openbare ruimte behandelt en op-
lost. U geeft de locatie aan van de melding, geeft een korte 
beschrijving en voegt eventueel een foto toe.

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend via het 
hoofdnummer: 0297-381777.

SERVICEPUNT BEHEER EN UITVOERING 
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: 
tel. 0800-0200600 of mail naar: 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 but-
ton “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.nl

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.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 commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informe-
ren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt 
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omge-
vingsvergunningen in uw buurt. Net wat u prettig vindt. 
- Alle o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
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 ‘O�ciële 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 omge-
vingsvergunningen opvragen en inzien. 

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners 
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij 
een verhuizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

De balie van het Sociaal Loket Aalsmeer is, op afspraak, weer 
geopend. Bij het Sociaal loket kunt u terecht met vragen over 
wonen, welzijn, zorg, inkomensondersteuning, schuldhulpver-
lening en jeugdhulp. Heeft u hulp of ondersteuning nodig? 
Dan voeren wij met u een gesprek en kijken we samen welke 
hulp u nodig heeft. We werken hierin samen met verschillende 
welzijn- en vrijwilligersorganisaties in Aalsmeer. De afgelopen 
maanden kon u wegens de coronamaatregelen alleen telefo-
nisch bij het loket terecht. Nu kunt u ook weer een afspraak ma-
ken voor een één op één gesprek. Neemt u tel. contact met ons 
op voor het maken van een afspraak, via 0297-387575. Het is 
mogelijk om een afspraak te maken binnen de volgende tijden:

Ma-/di-/do-/vrijdag 08.30-12.00 uur
Woensdag   13.00-16.30 uur

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum voornemen

Czeski R. 14-03-1992 14-04-2022
Kamecka A.K. 21-05-1994 14-04-2022
Kozłowski M.E. 20-10-1984 13-04-2022
Murawski M. 18-02-1997 14-04-2022
Myślejko K. 17-02-1996 14-04-2022
Najder P. 19-05-2002 14-04-2022
Naumiuk G. 09-02-2002 14-04-2022
Niewójt M.S. 08-05-1996 14-04-2022
Niewójt E.Z. 11-07-1965 14-04-2022
Nowak A.K. 05-02-1992 15-04-2022
Nowicka J.M. 16-07-1979 15-04-2022
Pazdan P.P. 08-08-2001 15-04-2022
Peczyńska J. 29-03-1970 15-04-2022
Pękala K.S. 18-09-2001 15-04-2022
Podgórska W.A. 04-10-1983 15-04-2022
Wosogh Ghanbary A. 13-01-1986 14-04-2022

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 

van burgemeester en wethouders. Ingevolge de Awb kunnen 
belanghebbende gedurende een termijn van zes weken, 
ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in het 
Gemeenteblad, bij het college van burgemeester en wethou-
ders van Aalsmeer tegen voormeld besluit een bezwaarschrift 
indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
moet tenminste bevatten:
a. De naam en adres van de indiener;
b. De dagtekening;
c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar 

gericht is;
d. De gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift dient uiterlijk op 2 juni 2022 door het col-
lege van de gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aals-
meer, te zijn ontvangen. Indien de gemeenteraad het besluit 
van het college van burgemeester en wethouders bestendigt 
in een raadsbesluit, kunnen belanghebbenden ingevolge de 
Algemene wet bestuursrecht eveneens bezwaar (en eventueel 
beroep) instellen tegen het raadsbesluit. Indien belangheb-
benden er voor kiezen om nu reeds bezwaar te maken tegen 
het besluit van het college van burgemeester en wethouders, 
dan wordt dat bezwaarschrift ingevolge artikel 6, lid 3 Wvg 
aangemerkt als tevens te zijn ingediend tegen het raadsbe-
sluit. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en van 
mening is dat er sprake is van zodanige spoed dat niet kan 
worden gewacht op de afhandeling van het bezwaar, kan een 
verzoek tot voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank 
Amsterdam, Postbus 75850 1070 AW Amsterdam.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Hornweg 177, 1432 GH, (Z22-027467), het plaatsen van 

een prefab zwembad in de voortuin 
- Uiterweg 291, 1431 AH, (Z22-027405), het vervangen van 

de bestaande schuur door een botenhuis met opslagruim-
te/stokkenschuur achter op het erf 

- Rechtsbuitenstraat 27, 1433 DS, (Z22-027404), het aanleg-
gen van een in- en uitrit 

- Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE, (Z22-027336), het plaatsen 
van een twee strechtenten (open tenten zonder zijwan-
den) t.b.v. extra overdekte ruimte op het schoolplein 

- Uiterweg 282 ws4, 1431 AW, (Z22-026851), het verplaatsen 
van de woonark 

- Mijnsherenweg 48, 1433 AT, (Z22-026843), het bouwen 
van een veranda 

- Linnaeuslaan 18, 1431 JV, (Z22-026748), het vervangen 
van de bestaande garagedeur door een HSB-wand en een 
nieuw kozijn met zijlicht en het verwijderen van de be-
staande loopdeur 

- Lisdoddestraat 156, 1433 WH, (Z22-026745), het plaatsen 
van een garagedeur 

- Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW, (Z22-026526), het plaat-
sen van een vlaggenmast van 8 meter hoog 
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INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Pieter van Lisselaan 35, 1431 MM, (Z22-026049), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. 
Verzonden: 14 april 2022

- Baanvak 36, 1431 LK, (Z22-022856), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 15 
april 2022

- Dorpsstraat 44, 1431 CD, (Z22-021322), het vervangen van 
de huidige aanbouw. Verzonden: 11 april 2022

- Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW, (Z22-026259), het plaat-
sen van een tien meter hoge vlaggenmast aan de noord-
westelijke punt van het perceel. Verzonden: 12 april 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Marktstraat 9, 1431 BD, (Z22-009801), het bouwen van een 

serre aan de woonkamer Verzonden: 14 april 2022
- Kudelstaartseweg nabij nr. 148b, (Z22-003912), het aanleg-

gen van kabel- en leidingwerk onder het voet- en �etspad. 
Verzonden: 13 april 2022

EVENEMENTEN

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

EVENEMENTENVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Beethovenlaan 120 (Z22-026383) Weekaatje op 3 juni tot 6 

juni 2022, ontvangen op 11 april 2022
- Nobelhof 1 (Z22-027343) Feest voor ouderen op 23 juni 

2022, ontvangen 15 april 2022
- Op het parkeerterrein bij Kudelstaartseweg 239 (Z22-

027586) Beachvolleybal Kudelstaart op 18 juni 2022, ont-
vangen 17 april 2022

COLLECTES

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

INGETROKKEN AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Winkelcentrum Kudelstaart (Z22-024960) het plaatsen van 

een tappunt t.b.v. jaarmarkt met feest op het plein op 22 
juni 2022, verzonden 13 april 2022

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Monument De Propeller op eiland tegenover Schweitzer-

straat 79 (Z22-025455), 4 mei herdenking op 4 mei 2022.
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende onthe�ng is aangevraagd.
- In het kader van asfaltwerkzaamheden, op het perceel 

Pontweg (Z22-026470), ontvangen d.d. 12 april 2022
Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afdeling. 
Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en don-
derdagen tussen 8.30 en 12.00 uur. Een afspraak maken kan 
via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.

GELUIDHINDER ONTHEFFING*

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 de vol-
gende onthe�ng is verleend.
- In het kader van asfaltwerkzaamheden, op het perceel 

Bildammerweg tussen rotonde Wim Kan dreef en Spiegel-
straat (Z22-027088) verzonden d.d.14 april 2022

Tegen de afgifte van deze onthe�ng kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.

TER INZAGE

t/m 22-04-22 Ontwerp omgevingsvergunning reconstruc-
tie machineweg omgevingsvergunning met 
de daarbij behorende stukken

t/m 28-04-22 Het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park 
Aalsmeer DG2 West’ , ontwerp exploitatie-
plan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’
met bijbehorende stukken en ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarde

t/m 28-04-22 Het ontwerp Addendum Structuurvisie 
Green Park Aalsmeer 2016

t/m 12-05-22 Afvalsto�enverordening gemeente Aals-
meer 2022 (Z22-009609)

t/m 02-06-22 Besluit met de kaart en de lijst van voorlo-
pig aangewezen gronden vestiging voorlo-
pig voorkeursrecht toekomstig
Oosteindedriehoek

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer - Om half 2 verzamelden 13 
stoere �etsers van de OVAK op 7 april 
bij het zwembad om de harde wind te 
gaan trotseren. Nog even getwijfeld of 
het verstandig was om te vertrekken, 
maar de zon deed de groep besluiten 
om per verkorte route toch naar de 
Sfeerstal te gaan �etsen. Het was een 
stevige trap en er moest af en toe 
even gekluund oftewel gelopen 
worden, want zelfs de e-bikers hadden 

het moeilijk. Bij Bilderdam besloten 
drie personen richting huis te gaan. 
Na een zware tocht lonkte de ko�e 
met overheerlijke appeltaart of noten-
koek. De terugweg ging met zij/voor-
wind redelijk voorspoedig en bijna 
droog arriveerde de groep weer in 
Aalsmeer. De �etsers van de OVAK 
hopen dat op dinsdag 17 mei tijdens 
de tweede �etstocht de weergoden 
hen beter gezind zijn.

evige wind bij fietstoc t O

Aalsmeer - Wim Zandvliet, penning-
meester van de Zonnebloem afde-
ling Aalsmeer-Rijsenhout, heeft afge-
lopen zaterdag 16 april het eerste 
Zonnebloem lot uitgereikt aan Carina 
Maarsen. Zij ontving dit lot omdat zij 
vorig jaar de meeste loten had 
verkocht. Carina’s aanpak was heel 
simpel. Zij verkocht de loten door 
van deur naar deur te gaan. Totaal 
heeft zij met deze aanpak 300 loten 
verkocht. De Zonnebloem afdeling 
ontvangt per verkocht lot een mooi 
bedrag waarmee activiteiten voor de 

Zonnebloemgasten kunnen worden 
ge�nancierd. Het overhandigen van 
het eerste lot was tevens het start-
schot voor de Zonnebloem loterij 
2022. Vanaf nu gaan de Zonnebloem 
vrijwilligers op diverse manieren de 
loten verkopen. Ook digitaal kunnen 
loten gekocht worden. Ga hiervoor 
naar de website www.zonnebloem.
nl. De Zonnebloem afdeling Aals-
meer-Rijsenhout bedankt iedereen 
die een of meerdere loten koopt bij 
de vrijwilligers of via de digitale knop 
op de website.

Eerste lot onnebloem voor arina

Collecte Hartstichting 
levert 3626,50 op
Kudelstaart - De jaarlijkse collecte-
week van de Hartstichting van 10 tot 
en met 16 april heeft dit jaar 3626,50  

euro in Kudelstaart opgeleverd. Ruim 
25 collectanten haalden geld op voor 
oplossingen om ieders hart zo gezond 
mogelijk te houden. De Hartstichting 
bedankt de collectanten en inwoners 
van harte voor de bijdrage.

antastisc e sfeer bij (eindelijk 
weer) o uiz alsmeer
Aalsmeer - Na twee jaar mocht het 
eindelijk weer. Door corona waren 
heel veel activiteiten niet mogelijk en 
moesten afgelast worden, zo ook de 
gewaardeerde Popquiz Aalsmeer. 
Afgelopen woensdag 13 april is de 
draad opgepakt en hoe. Liefst 96 
deelnemers nestelden zich in de 

bovenzaal van De Oude Veiling en 
genoten met volle teugen van dit 
samenzijn en natuurlijk van alle 
muziek en vragen tijdens de Popquiz. 
Er zijn heel wat hersens gekraakt, 
want een liedje horen en meezingen 
of neuriën is makkelijk, maar hoe 
heet de artiest of band ook alweer? 

Spontaan klonk soms de naam, 
eindelijk wist ie het antwoord, maar 
over het algemeen werd er ge�uis-
terd met elkaar. Tja, winnen is nou 
eenmaal leuk. Alhoewel een groot 
deel van de aanwezigen vooral 
deelnam voor de gezelligheid met 
elkaar. Er is heel wat gelachen deze 
avond. De Popquiz Aalsmeer werd 
georganiseerd door Ron Leegwater 
(presentatie) en Meindert van der 
Zwaard (dj). De twee kijken terug op 
een geweldige avond. “De sfeer was 
fantastisch”, aldus Ron. “Er werd 
meegeklapt en gezongen, de handen 
gingen de lucht in bij de vrolijke 
meezingers. Geweldige deelnemers. 
Hun enthousiasme geeft ons energie 
om de volgende quiz voor te gaan 
bereiden. Een datum weten we nog 
niet hoor.” Vast en zeker dat bij de 
aankondiging hiervan de inschrij-
vingen binnen ‘vliegen’ en al snel ‘vol’ 
gezegd moet worden, want zoals een 
bezoeker na a�oop zei: “Het was een 
topavond. Tot de volgende keer, ik 
doe graag weer mee!” Voor nu nage-
nieten van de foto’s en �lmpjes (op 
facebook).

Aalsmeer - Het is meivakantie en dat 
betekent dat een aantal programma-
makers van Radio Aalsmeer even 
gaan genieten van een paar dagen 
welverdiende rust. Maar dat betekent 
niet dat de favoriete talkshows gemist 
moeten worden. Donderdag 21 april 
om 19.00 uur zal de uitzending van 
‘Echt Esther’ van 17 maart herhaald 
worden. Esther maakte er in deze 
uitzending een lokaal feestje van en 
ontving meerdere enthousiaste 
gasten uit Aalsmeer en Kudelstaart.

 ‘Back in Time’
Donderdag 21 april is er weer een 
extra lange ‘Aalsmeer by Night’. 
Presentator Meindert van der Zwaard 
duikt deze avond vanaf 20.00 uur in 
de Dance Classics uit de jaren 
zeventig en tachtig. Zaterdagavond 

30 april is het Dance Classics feest 
‘Back in Time’ weer terug in The Beach 
in Aalsmeer. Als voorproe�e draait 
Meindert donderdagavond de beste 
disco-muziek uit die twee decennia. 
Ook in de reguliere ‘Aalsmeer by 
Night’ vanaf 22.00 uur wordt ‘Back in 
Time’ gegaan.

Herhaling ‘Door de Mangel’
Tijdens het wekelijkse programma 
‘Door de Mangel’ aanstaande 
maandag 25 april vanaf 19.00 uur kan 
geluisterd worden naar de uitzending 
waarin zangeres Lynn van de Polder te 
gast was. Lynn omschreef zichzelf als 
zorgzaam, sociaal en paniekerig. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren via 105.9 FM 
in de ether, 99.0 FM op de kabel, DAB+ 
kanaal 5A, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via www.radioaalsmeer. 

Ec t Est er  en oor de Mangel  
o  er aling o  adio alsmeer Vlam in de pan in 

woning Hoofdweg
Kudelstaart - De brandweer, 
politie en ambulancedienst zijn 
dinsdagmiddag 19 april gealar-
meerd voor een woningbrand aan 
de Hoofdweg. De bewoner was 
een pan op het vuur vergeten 
waardoor brand was ontstaan in 
de keuken. De vlammen waren 
doorgeslagen naar de afzuigkap 
en een bovenkastje. De brandweer 
had het vuur snel onder controle. 
Om er zeker van te zijn dat de 
brand niet opnieuw zou oplaaien 
is een deel van het plafond en de 
vloer open gebroken. Er zijn meer-
dere mensen nagekeken door 
ambulancepersoneel omdat zij 
rook hadden ingeademd, maar 
niemand hoefde naar het 
ziekenhuis.
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Aalsmeer - Van ‘stille’ zaterdag was 
geen sprake op de Vuurlijn 51 in De 
Kwakel. Zoals elk jaar werd daar het 
W.A. Verlaan toernooi georganiseerd. 
De trainingsgroep van FC Aalsmeer 
was met 1 team vertegenwoordigd. 
De categorie trainingsgroep is er 
voor de kinderen die volgend 
seizoen in de jo8 gaan spelen, maar 
nu nog geen ervaring hebben op een 
groter veld. Bij FC Aalsmeer is dit de 

‘Champions League’ groep. Van de 17 
kinderen die doorstromen volgend 
seizoen was het nog een aardige 
opgave om 8 kinderen te kiezen en 
eigenlijk moeilijker om er 9 teleur te 
stellen. Uiteindelijk waren het Stef, 
Theo, Mees, Daniel, Ties, Sam, Thijs, 
Thijs en Jochem die het moesten 
gaan doen. Thomas zou ook 
meedoen maar werd helaas geveld 
door een griep. De zenuwen gierde 
door de lij�es van de nieuwe 
talenten: “Tegen wie moeten we? 
Moeten we echt op grote doelen? 
Hoe gaan we spelen? Wie gaat er op 
doel?” Er werd een strijdplan 
gesmeed en vol enthousiasme 
renden de jongens richting het veld. 
Tijdens de eerste wedstrijd tegen 
KDO 1 begon Stef op doel, Thijs T, 
Daniel en Mees verdedigers en Theo, 
Jochem en Thijs B voorin. Het was 
een lust om naar te kijken, en ze 
deden het helemaal niet verkeerd. 
De laatste paar minuten kwamen ze 
los en was de overwinning nabij. 
Maar helaas een schot van Thijs en 
een dribbel van Theo werden goed 

Trainingsgroep FC Aalsmeer 3e 
op W.A. Verlaan toernooi

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Goede Vrijdag was een 
stille vrijdag bij schaakclub AAS. 
Slechts 6 leerlingen waren aanwezig 
bij het jeugdschaken. Merlijn verloor 
in ronde 13 nog van Rune, maar 
sloeg nu keihard terug. Robin verloor 

in ronde 14 van Merlijn, maar wist nu 
te winnen van Rink. Brian won 
tenslotte van de jonge Naksh. Aan 
kop gaan nu Christiaan en de Luuken 
met elk 9 punten. In totaal spelen er 
nu 13 jeugdspelers in de AAS jeugd-
competitie. Kijk voor de stand en alle 
uitslagen op www.aas.leisb.nl

Stille vrijdag bij jeugdschaken AAS

De vrijwilligers van Boerenvreugd 
kijken terug op een zeer geslaagde 
paasactiviteit. Eindelijk kon er weer 
een feestje gevierd worden op de 
kinderboerderij. Het was druk 
tweede Paasdag en menigeen liet 
weten blij te zijn dat er weer een 
ouderwetse boerderij activiteit was. 
In de tent konden konijntjes geknut-

seld worden en in de speeltuin werd 
gezocht naar de bingo eieren. Voor 
alle kinderen was er een lekkere trak-
tatie. Oud boerderijvoorzitter Theo 
van den Hoek heeft de hoofdprijs-
winnaars getrokken uit alle ingele-
verde bingobrie�es. Alexandra, Ewan, 
Frizo en So�a hebben allevier een 
mooie prijs gekregen.

Gezellig en druk Paasfeest op 
kinderboerderij Boerenvreugd

Prijzen voor Ewan, Alexandra en Frizo. 
Op de foto ontbreekt So�a. Zij was al 
naar huis, maar heeft haar prijs later 
opgehaald. 

Afgelopen woensdag zijn twee 
zwartbles mannen geboren. De 
lammetjes heten Dirk en DJ en ze 
staan nog even op stal met moeder 
Bieke. Hopelijk kunnen ze met het 
mooie weer snel de wei gaan 
ontdekken.

Jeugdfonds Sport en 
Cultuur ondersteunt 

Aalsmeer - Tijdens het Sport en 
Cultuur Event op 10 april werd ook 
aandacht besteed aan het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Het Jeugdfonds stelt 
kinderen in staat om deel te nemen 
aan culturele en/of sportieve activi-
teiten. Het fonds richt zich op de 
ondersteuning van kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen 

Actie Samen Een voor Oekraïne

Kudelstaart - Op 13 april vond het 
jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi 
plaats bij korfbalvereniging VZOD. 
Het toernooi werd georganiseerd 
voor groep 3 tot en met 8 van alle 
basisscholen van Aalsmeer, Kudel-
staart, De Kwakel en Rijsenhout. Er 
deden bijna 300 kinderen, uitko-
mend in 56 teams, mee met het toer-
nooi. De weergoden waren goed 
gezind, want het was de hele dag 
droog en regelmatig scheen de zon! 
Maar het belangrijkste was dat er 

door de kinderen met veel plezier 
werd gekorfbald. De kinderen 
konden zich ook uitleven op het 
springkussen. En omdat het toernooi 
tot in de avond duurde kon er 
tussendoor broodjes worst, po�ertjes 
en patat gegeten worden in de 
kantine van VZOD.
Om 15.30 uur werd er gestart met 
poulewedstrijden voor alle teams. Er 
werd fanatiek gespeeld tot bloe-
dende knieën aan toe. Maar gelukkig 
was er EHBO. De teams die eerste 

Meeste punten voor Antonius 
op schoolkorfbaltoernooi

Aalsmeer – Het was hartverwarmend 
hoeveel spullen op obs Samen Een klaar 
stonden om weggebracht te worden. 
Vanwege alle ontwikkelingen in Europa 
kwamen de leerlingen van OBS Samen 
Een graag in actie. Zij hadden spullen 
meegebracht naar school voor de inza-
meling voor Oekraïne. In alle klassen 
stonden dozen om houdbaar voedsel in 
te doen, zoals rijst, blikken groente, soep 
en macaronisaus. Afgelopen dinsdag 
zijn de dozen vol goederen naar een 
inzamelpunt voor Oekraïne gebracht in 
De Kwakel. Chau�eurs gaan de spullen 
naar plaatsen brengen waar dit het 
hardst nodig is. De medewerkers van het 
inzamelpunt gaven aan dat zij super blij 
waren met de door de leerlingen ingeza-
melde goederen! De leerlingen kunnen 
overigens nog steeds voedsel en beno-
digdheden meenemen. De dozen hier-
voor staan klaar in de school!

waar het geld even niet toereikend is 
om deelname zelf te bekostigen. Het 
fonds betaalt de contributie / het 
lesgeld voor een sportclub, muziek- of 
dansles, sportkleding, schilderen, 
theaterschool, aanschaf muziekinstru-
menten of andere creatieve en spor-
tieve cursussen. Kijk voor meer infor-
matie op jeugdfondssportencultuur.nl 
of neem contact op met Cultuurpunt 
Aalsmeer via lheijjer@cultuurpuntaals-
meer.nl of Teamsportservice Aalsmeer 
via rromeijn@teamsportservice.nl.

waren geworden in de poule 
mochten door naar de �nalerondes. 
Om 18.30 uur vond de prijsuitreiking 
plaats voor de onderbouw. De eerste 
prijs was voor de Zon 4A, gevolgd 
door Triade 3B en Antonius 4B.
Daarna werden de �nalewedstrijden 
voor groep 5, 6, 7 en 8 gespeeld. 
Rond 19.00 uur, na spannende 
�nales, waren hier ook de winnaars 
bekend. Bekers mochten uitgereikt 
worden aan:
Groep 5: 1e Antonius 5A, 2e de 
Ruimte 5B, 3e Antonius 5C. Groep 6: 
1e Antonius 6B, 2e Triade 6C, 3e de 
Zon 6A. Groep 7: 1e Oosteinder 7A, 
2e Antonius, 3e Triade 7A. Groep 8: 
1e de Zon 8B, 2e Antonius 8C, 3e 
Antonius 8D. Ook wordt elk jaar de 
grote Atie Westerdijk-wisselbeker 
uitgereikt. Deze mag dan een jaar op 
de school, die (naar rato) de meeste 
punten heeft gehaald, blijven staan. 
Dit jaar ging hij voor het eerst naar 
de Antoniusschool. Vond je korfbal 
leuk en wil je een keer meetrainen bij 
VZOD? In mei kunnen kinderen de 
hele maand op dinsdag van 18.30 tot 
19.30 uur gratis meetrainen. VZOD 
wil alle vrijwilligers en medewerkers 
bedanken voor hun inzet. Meer infor-
matie over de korfbalvereniging is te 
vinden op www.vzod.nl

tegen gehouden door de keeper van 
KDO 2. Eindstand: 0-0. KDO 1 was 
onze tweede tegenstander van de 
ochtend. Daniel ging nu op doel en 
Ties en Sam begonnen in de basis. 
De jongens waren nu wat meer 
gewend en nu werd er ook beter 
gevoetbald. Theo schoot de eerste 
goal op het bord. 1-0 voor FC Aals-
meer, ook de 2-0 kwam op naam van 
Theo door goed voorbereidend werk 
van Sam. In de allerlaatste seconde 
maakte KDO nog 2-1 maar de eerste 
overwinning kwam niet meer in 
gevaar. De derde wedstrijd was 
tegen CSW en dat was helaas geen 
trainingsgroep meer. Deze jongens 
speelde al competitie en dat verschil 
is dan echt te groot. Er werd met 7-1 
verloren. Jochem was het die voor de 
ere tre�er zorgde. De laatste 
wedstrijd was tegen HSV 69. 
Iedereen was een beetje moe aan het 
worden, maar het lukte om de 
jongens nog een keer scherp te 
krijgen. Er werd gewonnen met 1-0. 
Ties was de matchwinner met een 
prachtig bekeken schot in de rechter-
hoek. Uiteindelijk is FC Aalsmeer op 
doelsaldo derde geworden. Terecht 
werd de beker luidkeels in ontvangst 
genomen.
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DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Peter en Lena van der Meer zijn een ijzerstek duo. Met ieder 
een parttime baan zorgen ze samen voor het inkomen. Meer vrije tijd 
betekent ook meer dingen samen kunnen doen. Zoals avontuurlijke 
vakanties organiseren. Ze zijn simpel begonnen, maar reizen inmiddels al 
jaren op de �ets door heel Europa. Lena: “In 2006 zijn we begonnen. We 
hebben onze auto op een vaste plek in Nederland neergezet en zijn van 
daaruit een week gaan �etsen. Langer durfden we niet weg te blijven; 
onze zoon was 16 jaar en twee pubers, die nog wel eens ruzie hadden, 
alleen thuis laten, vonden we wat riskant. Het jaar daarop zijn we naar 
Parijs gegaan. Met de trein naar Maastricht en van daaruit met de �ets 
naar Frankrijk.” Peter: “We nemen geen hotels onderweg, wij zijn gek op 
kamperen en doen dat eigenlijk altijd. Als het niet anders kan nemen we 
een trekkershut of gaan in een jeugdherberg. Zoals in 2012, het jaar van 
de Olympische Spelen. We zijn toen naar Hoek van Holland ge�etst en 
daar op de boot naar Engeland gestapt. Dwars door Londen naar Lands 
End ge�etst. In Londen waren we welkom in de jeugdherberg, maar we 
mochten niet bij elkaar slapen. Er was geen plek meer voor stelletjes.” 
Lena: “Dus ik sliep op de meidenkamer en Peter op de jongenskamer. Wel 
met zo ongeveer de hele verenigde naties, ik weet niet waar ze allemaal 
vandaan kwamen, maar het was heel internationaal en heel gezellig. Als 
je ’s morgens in de eetzaal komt zit je tussen het gekrioel en gerommel 
van al die jongelui. Ik vind dat heerlijk.”  

Deze zomer gaan jullie naar Frankrijk? Wat is het plan? 
Lena: “Hoe we het exact gaan doen, moeten we nog uitzoeken. Maar we 
willen met de trein naar Zuid Frankrijk. Het startpunt is Avignon en 
vandaaruit gaan we naar huis �etsen. Zo’n 1200 kilometer en daar 
hebben we drie weken de tijd voor.“ Peter: “Tussen de 1200 en 1500 kilo-
meter is zo ongeveer de afstand die we in een vakantie �etsen. We zijn 
naar Rome geweest en daar hebben we twee vakanties over gedaan. 
Eerst tot Garmisch Partenkirchen en toen met de trein terug. Het jaar 
daarop vanaf GP naar Rome, daar een paar dagen de stad bezocht en 
toen met de trein naar Milaan gereisd. Vanuit Milaan zijn we weer met de 
trein naar huis gegaan. We zijn ook naar Praag ge�etst en dat was met 
1600 kilometer de langste afstand.” Lena: “We �etsen altijd met boekjes 
waarin de routes beschreven zijn en meestal 60 tot 80 kilometer per dag, 
afhankelijk waar we campings vinden. We boeken nooit iets van te voren. 
Voor �etsers is er altijd plek.” 

Wat hebben jullie aan attributen bij je?
Lena: “We zijn begonnen met een �etskar, waarin we van alles 
meenamen, niet alleen een tent en slaapzakken, maar ook de barbecue. 
Maar er komt een moment dat je gaat minimaliseren en dat je denkt: één 
jurkje mee is genoeg, want de volgende dag ben ik weer ergens anders, 
dus waarom zou ik er twee meenemen?” Peter: “We hebben altijd een 
�etsbroek aan en een sweatshirt, maar dat zijn ook kleren die je onder de 
douche kunt wassen en die met een kwartier in de zon weer droog zijn.” 
Lena: “Slapen doen we in een klein, makkelijk op te zetten tentje op in�a-
table matjes, we hebben goede �etstassen aangeschaft en ons de luxe 
veroorloofd van donzen slaapzakken, zodat we geen kou hoeven te 
lijden. Goede spullen zijn de basis van een geslaagde �etsvakantie.” Peter: 
“Heel af en toe koken we zelf, we hebben een kookstel mee, maar we 
gaan ook regelmatig ergens wat eten, dan nemen we de daghap met een 
paar drankjes erbij en ko�e toe en dat is prima te doen.” 
Lena: “In het begin kookten we altijd zelf, maar nu doen we het wat luxer. 
Het is ook �jn om na een dag �etsen op een gewone stoel te kunnen  
zitten in plaats van een vouwstoeltje.”

Leg nou eens uit, wat maakt het nou zo bijzonder? 
Peter: “De mooie omgeving, we genieten van de natuur om ons heen.” 
Lena: “Waar het om gaat is: je doet het zelf en je doet het samen. We 
hebben elkaar nodig. Ik kan het niet alleen en hij niet zonder mij. Doordat 
ik het ene doe en Peter het ander wordt het één geheel. Ook als het slecht 
gaat, bijvoorbeeld bij pech, hebben we elkaar nodig en moeten we 
samen voor een oplossing zorgen. En natuurlijk moet je daar na a�oop 
ook weer om kunnen lachen.” 

Wie willen jullie volgende week in de Schijnwerper zetten? 
“Aukje van der Ree, ze is als vrijwilliger actief bij Stichting Villa Joep. We 
willen graag dat ze daar iets over vertelt.”

Peter en Lena van der Meer: 
Een ijzersterk (fiets)duo

Aalsmeer – Op zondag 24 april wordt 
de Ladiesrally gehouden. Bij deze rally 
staat plezier voorop, het is een makkelijk 
te rijden rit met vragen en opdrachten 
onderweg, dus voor iedereen te doen. 
Ook mogen de equipes zich verkleden 
en uitdossen. Hier is een originaliteits-
prijs mee te winnen.

Muziek
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. De 
start is om 10.00 uur bij the Beach 
aan de Oosteinderweg 247a. Vanaf 
15.00 uur zullen de equipes hier �ni-
shen. Rond en na de �nish wordt 
een feestje gevierd met een mega-
verloting waarvan de gehele 

Mega-verloting bij Ladiesrally 
voor Oekraïne

opbrengst gaat naar de organisatie 
die zich inzet voor Oekraïne (www.
helpoekraïne.org). Dus, kom 
gezellig langs, er is van alles te zien 
en te doen: Kees Markman draait 
muziek, met de verloting voor 
Oekraïne zijn leuke prijzen te 
winnen en natuurlijk is het mogelijk 
een drankje te drinken. Kijk voor 
meer informatie en inschrijving voor 
de Ladiesrally op de website
 www.rallyclubaalsmeer.nl

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Wim Ernst is een aima-
bele en humorvolle man. ”Ik ben een 
dankbaar en gelukkig mens”, zegt hij 
over zichzelf. “Gewoon doorgaan is 
de mooiste manier om gezond oud te 
worden.”  Zijn stem verraad onmid-
dellijk zijn afkomst, want een zachte 
G gaat er nooit meer uit. “Gelukkig 
niet”, lacht hij. “Ik heb die goede 
eigenschappen mee deze kant op 
genomen.” Wim is geboren en opge-
groeid in een warm Katholiek gezin in 
Zuid Limburg. Op de vraag waarom 
hij er als 18-jarige jongen voor koos 
om het klooster in te gaan zegt hij 
schouderophalend: “Waarom word je 
bakker? Waarom arts? Dat is een gave 
en dat geldt voor mij ook; het kloos-
terleven paste gewoon bij me. Mijn 
vader was actief in de parochie. De 
religieuze opvoeding die ik heb 
gekregen betekende een druk sociaal 
leven. Veel Karmelieten kwamen bij 
ons thuis.” Over zijn keuze om zich bij 
die orde aan te sluiten is hij heel 
duidelijk: “Karmelieten hebben een 
band met Maria en dat spreekt mij 
erg aan. Als echte Limburger kom ik 
ook graag in de kapel ‘Maria Sterre 
der Zee’ in de Onze Lieve Vrouwenba-
siliek in Maastricht. Ik steek er altijd 
even een kaarsje aan.” 

Rijkdom en armoede
Wim Ernst ging in Boxmeer naar de 
technische school, gevolgd door de 
kloosteropleiding in Merkelbeek waar 
hij kerkgeschiedenis studeerde en 
lessen in boekhouden en economie 
volgde. Daarna werd hij overge-
plaatst naar Aalsmeer, waar de 
missieprocuur gevestigd was en hij 
de zorg kreeg voor de missionarissen 
in Indonesië en de Filipijnen. Toen dat 
stopte is hij als afscheid naar het 
gebied gereisd. “Dat heeft een 
enorme indruk op mij gemaakt; aan 
de ene kant de rijkdom en economi-
sche vooruitgang in zo’n wereldstad 
als Manilla, aan de andere kant de 

schrijnende armoede. Dat heeft grote 
impact op mijn verdere leven gehad.” 

Luisterend oor
Toen het Kloosterhof werd gebouwd is 
hij er begonnen als administrateur en 
in een later stadium wordt hij directeur 
van dit zorgcentrum. In die jaren heeft 
hij veel contact met de bewoners van 
het Kloosterhof, begeleid hen in hun 
laatste levensfase en wandelt hij regel-
matig ’s avonds nog even langs voor 
een luisterend oor. Na de fusie met de 
Meerstede en Meerwende wordt het 
allemaal wat zakelijker en onpersoon-
lijker: Wim Ernst kan met de VUT en 
maakt daar dankbaar gebruik van. Hij 
besluit zich als vrijwilliger in te zetten 
voor dak- en thuislozen en gaat werken 
in het opvangcentrum in de 
Warmoesstraat. Hij bezoekt regelmatig 
het zwerverscafé in Amsterdam. Hij 
sluit zich aan bij het drugspastoraat, 
begeleidt vluchtelingen bij de aanvraag 
van papieren bij de gemeente en doet 
boodschappen met verslaafden: “Kon ik 
een beetje opletten dat ze geen drank 
of sigaretten kochten van het bedrag 
dat ze kregen toegewezen.” Ook 
bezoekt hij mensen in de gevangenis. 
”Het was een heel mooie tijd”, zegt hij 
daarover. Ondanks zijn hoge leeftijd 
gaat hij nog steeds op bezoek hij 
mensen in een tehuis voor verslaafden: 
“Het gaat erom dat ze hun verhaal kwijt 
kunnen. Ik luister zonder oordeel te 
vellen, laat de mensen maar praten.” 
Door corona is het allemaal wat lastiger 
en is Wim ook voorzichtiger geworden. 
Toch weerhoudt het hem niet om voor 
een drugsverslaafde die vermoord is 
een herdenkingsdienst te houden. 
Gewoon in de open lucht, langs de kant 
van de gracht waar hij altijd zat te 
vissen. “Er waren zo’n vijftig mensen bij, 
verslaafden of gelijkgestemde zielen, 
mensen die hem kenden; er werd wat 
geld ingezameld en bloemen gekocht 
die we over het water strooiden. Kerke-
lijke gebeden moet je op zo’n moment 
niet zeggen. Alleen wat passende 
woorden ter nagedachtenis. We 

Wim Ernst 60 jaar kloosterleven: 
“Ik blijf actief voor de kerk”

hebben enkele minuten stilte voor hem 
gehouden. Het was heel indrukwek-
kend om te doen.”  

Actief binnen de kerk
Sinds het Karmelieten klooster is opge-
heven woont Wim Ernst in een woning 
in de Hornmeer. Op de bar in de 
keuken staat een foto van Hennie Post. 
“We kenden elkaar veertig jaar, hij 
kwam als jongerenpastor en het klikte 
gelijk. Wij hebben veel samengewerkt 
en zijn ook samen op vakantie geweest. 
Hennie was een bijzonder mens die 
open stond voor iedereen en veel 
contact had met de jeugd. Zijn dood 
ervaar ik nog steeds als een groot 
gemis.” Wim Ernst blijft actief binnen de 
kerk. “Er is veel veranderd maar het is 
mooi om te zien dat er nieuwe vormen 
van kloosterleven ontstaan en dat 
mensen op zoek zijn naar zingeving.  
‘Leer van gisteren, droom van morgen 
maar leef vandaag’, is mijn 
levensmotto.”

Eucharistieviering
In november wordt hij tachtig, en deze 
maand is het zestig jaar geleden dat hij 
zijn intrede deed in het klooster in 
Boxmeer. Dat jubileum wordt gevierd 
tijdens een eucharistieviering op 
zondag 24 april in de Karmelkerk. 
Aanvang 10.30 uur. Voorgangers zijn 
Prior Provinciaal pater Huub Welzen, 
pastor Dick Duijves, pastor Loek 
Seeboldt, dominee Swanine Sieden-
burg en broeder Wim Ernst zelf. 
Aansluitend is er tot 13.00 uur gelegen-
heid elkaar te ontmoeten. U bent van 
harte welkom. 

Aalsmeer - Nu de seringen in het 
park aan de Ophelialaan weer in volle 

Seringen voor vrijwilligers van 
het Seringenpark

in bloei getrokken en daardoor vele 
malen sterker. Bij een bezoek aan dit 
tuinbouw museum aan het Praam-
plein kun je zien hoe de teelt van 
seringen gaat. En dat geldt ook voor 
andere gewassen, zoals rozen en 
dahlia’s. Een wandeling door het 
Seringenpark is de komende weken 
zeker aan te raden. Dan is goed te 
zien dat er ruim honderd variëteiten 
staan, van wit via roze en lila tot 
donker paars. En al deze soorten zijn 
in de afgelopen honderdtwintig jaar 
in Aalsmeer geteeld. Een waardevol 
stuk geschiedenis in een park dat 
niet voor niets een gemeentelijk 
monument is en mede dankzij de 
inzet van vrijwilligers zo mooi is. 

bloei komen en het park op zijn 
mooist is, vond de Werkgroep Serin-
genpark het een goed moment om 
de vrijwilligers als dank voor hun 
hulp een boeketje aan te bieden. 
Natuurlijk moeten dat dan seringen 
worden. Maar die kunnen niet van de 
struiken in het park geknipt worden. 
Behalve dat die op de vaas niet goed 
tot bloei komen zou het ook zonde 
zijn van het mooie park. Om hen 
toch te verblijden met seringen werd 
een beroep gedaan op de Historische 
Tuin. Daar zijn de bloemen in de kas 
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Aalsmeer - Afgelopen week zijn tien 
trouwe spaarders van bloemenzegels 

in het Paaszonnetje gezet door de 
Vereniging van Aalsmeerse Bloemen-

Bloemenzegelwinkeliers geven 
paaseieren cadeau

Aalsmeer - Sinds een paar maanden 
beschikt Voedselbank Aalsmeer over 
een vrijwilliger die acties op scholen 
coördineert. Zij benadert basis- en 
andere scholen actief om voedsel in 
te zamelen voor de Voedselbank. De 
school die meedoet krijgt dan 
speciale dozen ter beschikking die in 
de klassen worden neergezet. Bij de 
start worden er korte presentaties in 
de klassen gehouden waarbij wordt 
verteld wat de Voedselbank doet en 
waarom dit werk nodig is. De 
kinderen blijken verrassend veel 
goede vragen te hebben en zijn echt 
geïnteresseerd. Soms worden meege-
nomen appels of bekertjes yoghurt 
spontaan gedoneerd! In maart waren 
er acties bij IKC Triade aan de Dreef 

en OBS Samen Een in de Schoolstraat. 
De opbrengst was bij elkaar ongeveer 
40 dozen. Geweldig! Het is de bedoe-
ling dat elke school één keer per jaar 
een inzameling doet.

Voedselbank blijft groen
Voedselbank Aalsmeer is in 2015 
gecerti�ceerd op het gebied van 
voedselveiligheid vanuit de Voedsel 
en Warenautoriteit. Belangrijke zaken 
voor de certi�cering zijn de hygiëne 
in de loods waar met voedsel wordt 
gewerkt en het (gekoeld) vervoer van 
voedsel. Bij deze certi�cering horen 
ook onaangekondigde jaarlijkse 
inspecties. Op 7 april was er zo’n 
controle. De Voedselbank werd op 
tientallen punten gecontroleerd en 

Acties voor Voedselbank op 
scholen in Aalsmeer

Leimuiden - Na een periode van 2 
jaar gaat er bij de Dorpskerk in 
Leimuiden op zaterdag 23 april een 
gezellige voorjaarsmarkt georgani-
seerd worden door de Protestantse 
gemeente Leimuiden. Bezoekers 
kunnen op koopjes jagen en 
meespelen met het Rad van Avon-
tuur. Tussen 10.00 en 15.00 uur is de 
voorjaarsmarkt met een ruim aanbod 
van gesorteerde boeken, bloemen 
en plantenbakjes, huishoudelijke 
artikelen, kleine meubelen, elektro-
nica, LP’s, DVD’s en speelgoed 
geopend. Op een gezellig terras kan 

iets gedronken en gegeten worden, 
zoals zelfgebakken taart, belegde 
broodjes en po�ertjes. Ook kunnen 
bezoekers zich inschrijven voor een 
goedgevulde levensmiddelenmand 
die aan het eind van die dag wordt 
verloot. Het Rad van Avontuur draait 
vanaf 11.00 uur en hier zijn mooie en 
lekkere prijzen te winnen, evenals 
allerlei leuke spulletjes. De opbrengst 
van de Voorjaarsmarkt is voor de 
instandhouding van de Dorpskerk en 
20% wordt besteed aan een goed 
doel. Dit jaar is dit het een project 
voor Oekraïne.

Voorjaarsmarkt in Leimuiden

kwam glansrijk door de test: ‘groen’ 
met een score van 98%. Voedselbank 
Aalsmeer is trots op alle vrijwilligers 
die hier hun best voor gedaan 
hebben. 

Ik verzorgde de uitvaart van de moe-
der van een van onze zakelijke relaties. 
Renée was nog best jong toen zij over-
leed, 65 jaar. De uitvaart was zorgvul-
dig voorbereid en Renée had zelf al 
veel besproken met haar dochters en 
mijn collega.

De begrafenis zou plaatsvinden op Natuur-
begraafplaats Geestmerloo in Koedijk. De 
drie dochters hadden met elkaar een plekje 
uitgezocht, maar Renée had bepaald hoe zij 
in het graf wilde liggen: “Met mijn voeten 
naar de duinen.” We hadden besproken dat 
het een informele setting moest worden. Een 
afscheid met vooral veel liefde en ook een 
lach. Zeker niet te triest. 

Na een paar sprekers die al bekend waren, 
vroegen wij ook spontaan aan belangstellen-
den of zij een herinnering met ons wilden 
delen. Renée had tijdens haar leven zoveel 
liefde gegeven. Dat was duidelijk voelbaar. 

Er waren mooie verhalen over vakanties in 
Frankrijk, Franse chansons, een Deux Che-
vaux, wijn en Franse kazen. De overledene 
was zelf lerares Frans, dus de verhalen pas-
ten perfect bij de uitvaart. Het werd een bij-
zonder liefdevol afscheid.

Veel belangstellenden en vrienden hadden 
losse bloemen meegenomen om aan Renée 
mee te geven. In het voorjaarszonnetje werd 
zij door haar gezin met de rijdende baar over 
de natuurbegraafplaats begeleid. Ruim 50 
meter voordat we bij haar laatste rustplaats 
aankwamen, nodigde ik de aanwezigen uit 
om naar voren te komen. Zij aan zij vorm-
den zij een erehaag. Ik vroeg iedereen om 
de bloemen in de lucht te houden en ermee 
te zwaaien. Als Renée dan tussen hen door 
zou komen, zou ze tijdens haar laatste rit 
nog één keer de Franse bloemenvelden er-
varen. En zo geschiedde... Renée tussen de 
wuivende bloemen door. Ik zag de glimlach 
van een van de dochters. Zo moest het zijn.

Nog één keer door de bloemenvelden

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

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
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp
• Dunweg.nl

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - ‘Zonder opa’s en oma’s zou de economie in elkaar storten’, zei 
een oudere dame eens tegen mij. Nou wil ik die stelling niet helemaal 
onderschrijven, maar ik heb mijn nut en noodzaak als oma de afgelopen 
week ruimschoots bewezen. Via Buurtgezinnen solliciteerden manlief en 
ik naar de vacature van opa en oma en werden op voorhand aange-
nomen. Op zaterdag volgde een kennismakingsgesprek wat naar beider 
tevredenheid verlep. 
Zondag stuurde kleinzoon (18) een berichtje: zijn jullie thuis? Hij heeft in 
één keer zijn rijbewijs gehaald en wil zijn zojuist aangeschafte auto 
komen showen. Oop trekt zijn klompen uit en mag gelijk een proefrit 
maken. En nou kleinzoon er toch is blijft hij gelijk maar eten. 
Diezelfde avond krijg ik een appje van de kersverse kleindochter: “Ik heb 
periode afsluiting op school, kom je alsjeblieft kijken?” Dus zit ik dinsdag-
middag in het Antoniustheater te juichen en te applaudisseren voor 
zingende kleuterkoeien en -kippen en een fantastische dansshow van 
groep 7. Mijn kaart afspraak met vriendinnen schuif ik gewoon een uurtje 
op. Woensdagochtend om 9 uur ren ik door de villawijk van Santpoort-
Zuid met vier 6-jarigen. “Heb je zin om een groepje te begeleiden?”, vroeg 
schoondochter, “er is vossenjacht op school.” Ik krijg kleindochter en haar 
vriendinnetje onder mijn hoede plus twee jongetjes waarvan er een in 
een paashaaspak rondspringt. We racen van post naar post, waar achtste-
groepers activiteiten hebben georganiseerd met een rebus die wij 
moeten oplossen. De paashaas rent met wapperende panden door de 
bosjes om een moordenaar te vangen, we vinden de buit van een stel 
gemaskerde boeven en worden daarna opgewacht door een stel drugs-
handelaren: dealer Jones met kompanen Lange Lucas, Grote Mo, en Luie 
Bink die over een meterkastje ligt te dweilen. Ik ben verrast door de crea-
tiviteit van die kinderen en heb zomaar een heerlijke ochtend. Een 
zeurende moeder met een nukkige dochter die niks wil, klaagt dat ze zo 
lang moet wachten bij een spelletje. “Nou mevrouw, dan maken we toch 
twee grotere groepjes”, zegt het voetbalmeisje die het spel organiseert. 
“Kunt u gelijk meedoen.” Briljante oplossing, ik voorspel dat kind een 
succesvolle toekomst als mediator. 
’s Avonds op de terugweg naar huis haal ik Zweedse kleinzoon (22) op 
van het station Hoofddorp. Hij studeert een half jaar in Utrecht, heeft een 
week vrij en komt zijn auto ophalen en de kast leeghalen: “Heb je nog 
kampeerspullen oma? Ik wil met Pasen gaan kamperen in Duitsland.” 
Omdat hij een Engelse en Amerikaanse studiegenoot bij zich heeft kies ik 
de toeristische route langs de watertoren. Het avondlicht en de onder-
gaande zon op de Westeinder zorgen voor de nodige ‘wows’ in de auto. 
Kleinzoon zegt tegen zijn vrienden: zien jullie het waterniveau? en wijst 
ondertussen op de lager liggende huizen aan de Bachlaan. Succes verze-
kerd, ze vallen om van verbazing. Thuis haal ik slaapzakken, kookstel, 
pannen en stoeltjes tevoorschijn en wuif daarna het hele spul uit. 
Op vrijdagmiddag komen de andere kleinzonen (23) en (24) binnen-
waaien met hun vriendinnen en hun vader en moeder. Kleinzoon (18) is 
ook weer mee. Zij hebben zojuist hun lieve hond (de zus van onze Pien) in 
laten slapen, omdat ze een ernstige kwaal heeft waar geen genezing voor 
mogelijk is. Dat is een heftig en emotioneel proces. In zo’n geval roep je 
als oma: Kom daarna alsjeblieft bij ons een borrel doen. Als troost. De 
week is rond.  
Reageren? Truusoudendijk@gmail.com

Taakverdeling

Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 19 
april zijn de landelijke corona-cijfers 
weer gepresenteerd. Vrij snel kleurt 
Nederland licht geel en dit is een 
goed teken. Volgens deskundigen 
blijf het virus bestaan en kan in de 
herfst of winter een opleving geven, 
maar voor nu is corona onder 
controle, mede omdat de omikron 
variant niet heel ziekmakend is en er 
veel is gevaccineerd. In Aalsmeer is 
van 6 tot en met 19 april bij 170 
inwoners corona vastgesteld en dit 
zijn er 142 minder dan de vorige 
periode. Er zijn geen inwoners ter 

behandeling van het virus in een 
ziekenhuis opgenomen en er zijn 
gelukkig ook deze twee weken geen 
inwoners overleden aan corona. Ook 
in de regio daalt het aantal positief 
getesten snel: In Uithoorn 176 (-174), 
in Amstelveen 447 (-467) en in Haar-
lemmermeer 835 (-903). Er zijn in 
Haarlemmermeer twee inwoners 
vanwege het virus opgenomen in het 
ziekenhuis, vanuit Amstelveen één. 
In Amstelveen is één inwoner over-
leden aan corona, in Uithoorn en 
Haarlemmermeer geen 
corona-overledenen.

Aantal besmettingen daalt snel

zegelwinkeliers. Bij J.D. de Vrije, A. 
Visser-Beets, A.H.C. Schreuder, M. 
Stokkel, Lianne Stokman, familie 
Kollo�el, N. de Vries-Vink, familie 
Brussee, G. Griekspoor en R. de Mes 
zijn prachtige paaseieren bezorgd. Ze 
zijn getrakteerd op een rijk gevuld 
paasei van Martinez chocolatier. Ook 
wel eens verrast worden door de 
Bloemenzegelwinkeliers? Doe dan 
uw aankopen bij een Bloemenzegel-
winkelier en spaar bloemenzegels. 
Door een volle spaarkaart in te 
leveren maakt ook u dan kans op het 
winnen van een leuke prijs. Er is 
iedere maand wel een actie van de 
vereniging: cadeaubonnen, bloemen 
of een volle tas met producten van 
alle leden erin. Bovendien steunt u de 
lokale middenstand door te kopen bij 
bloemenzegelwinkeliers. Vraag om 
bloemenzegels, u heeft er recht op!
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Kudelstaart – VZOD/FIQAS had vorige 
week een goede stap had gezet in de 
jacht op promotie over twee 
wedstrijden tegen Sporting Badhoeve-
dorp door de thuiswedstrijd met zes 
punten verschil te winnen. Dat zou 
vertrouwen moeten geven, maar de 
Kudelstaartse korfballers hadden afge-
lopen zaterdag  een moeizame start. 
Aanvallend onnauwkeurig en verdedi-
gend niet echt scherp. Sporting 
Badhoevedorp schoot uit de start-
blokken. Pas na 8 minuten kon VZOD/
FIQAS iets terugdoen via Ruben Maat: 
3-1. Langzaam maar zeker komen de 
bezoekers wat beter in de wedstrijd en 
wordt de korf wat makkelijker 
gevonden. Als er halverwege de eerste 
helft een stand van 5-2 op het bord 
staat laat VZOD even haar ware gezicht 
zien en wordt de stand binnen twee 
minuten gelijk getrokken: 5-5. Er staat 
duidelijk spanning op deze wedstrijd 
gezien het aantal gemiste kansen aan 
beide kanten. Uiteindelijk wordt de 
kleedkamer opgezocht met een 8-8 
ruststand. Voor de Kudelstaarters een 
prima stand, gezien de 6 doelpunten 
voorsprong uit de eerste wedstrijd. In 
de tweede helft  nemen de spelers uit 
Badhoevedorp direct het initiatief, 
bese�end dat een gelijkspel voor hen 
niet voldoende is. En de blauw/
zwarten lijken een beetje op hun 6 
doelpunten voorsprong te leunen. Na 

tien minuten in de tweede helft brengt 
Joelle Heil met een afstandsschot de 
aansluitingstre�er nog tot stand: 
11-10. Daarna echter een tussensprint 
van het fel spelende Sporting 
Badhoevedorp, waar de overigens 
goed leidende scheidsrechter, zijn 
handen aan vol heeft. Zo komt de 
stand met nog 12 minuten te spelen 
op 16-10. Volledig gelijk dus over twee 
wedstrijden gezien! De spanning is in 
de tot de laatste plaats gevulde 
sporthal om te snijden. Vincent Algra 
komt in het veld voor Arian Maat, 
waardoor VZOD/FIQAS iets meer 
lengte heeft onder de korf. Beide 
ploegen zijn aan elkaar gewaagd en 
met nog 5 minuten te spelen is de 
stand nog steeds volledig in even-
wicht: 18-12. Maar dan krijgen de 
bezoekers een vrije bal te nemen. De 
ervaren Josine Verburg benut deze 
buitenkans en brengt VZOD twee 
minuten later met een afstandsschot 
weer aan de goede kant van de score: 
18-14. Direct daarna een time-out van 
trainer/coach Gert Krook en hiermee 
haalt hij op het juiste moment het 
tempo uit de wedstrijd. Als Laura Viet 
in de laatste minuut de bevrijdende 
18-15 van afstand binnenschiet, stijgt 
een oorverdovend gejuich op van de 
blauwe kant van de kant van de 
sporthal. Promotie naar de tweede 
klasse is voor aVZOD een feit!

Korfbal: Promotie voor VZOD na 
zinderende wedstrijd

HandbalNL League: Ruime zege 
Green Park op Quintus

Aalsmeer - Afgelopen Paasweekend 
vond in liefst vijf sporthallen in Aals-
meer en regio de 21e editie van het 
Jac. Stammes Ternooi plaats. Meer dan 
800 jeugdspelers namen deel aan dit 
grootste handbaltoernooi in Neder-
land. Zaterdag gingen 76 teams de 
sportieve strijd aan in verschillende 
categorieën en zondag stonden zeven 
�nales op het programma in De 
Bloemhof. Bij de meisjes C speelde 
Green Park Aalsmeer de �nale tegen 
Quintus, maar verloor nipt met 8-12. 
Op de behaalde tweede plaats waren 
de meiden terecht trots. Met 

tophandbal zit het wel goed bij Green 
Park, ook de komende jaren: Goud 
werd behaald door heren A van Green 
Park Aalsmeer na 16-10 winst op DWS. 
In categorie D-gemengd is de 
grootste beker gewonnen door 
Quintus, bij de jongens C door Velo, bij 
dames B door Quintus, bij heren B 
door Tachos en bij dames A door VOC. 
De prijzen zijn uitgereikt door burge-
meester Gido Oude Kotte. Voorzitter 
Mike van der Laarse laat weten trots te 
zijn op alle vrijwilligers en alle spelers. 
“Nederland bezit veel handbaltalent. 
Het was weer één groot feest.”

Sportieve strijd tijdens het 21e 
Jac. Stammes handbaltoernooi 

Foto: www.kicksfotos.nl

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer – Ben je toe aan een 
nieuwe uitdaging en altijd al een Tria-
thlon willen volbrengen? De triathlon 
afdeling van de zwemsportclub 
Oceanus start voor het komende tria-
thlonseizoen een gratis vijf weken 
durende cursus ‘Start2Triathlon’ voor 
senioren. Het doel is dat de sporters 
na vijf weken een basis hebben om 
door te trainen voor de eerste sprint-
triathlon. Dat verder trainen kan na 
vijf weken zelfstandig, maar kan ook 
bij Oceanus onder leiding van de 
verenigingstrainers en met een leuke 
sociale groep sporters. De cursus-
dagen zijn op de dinsdagen van 10 
mei tot en met 7 juni in en nabij 
zwembad de Waterlelie. Om 18.00 uur 
wordt gestart met een borstcrawl 
clinic en om 19.00 uur met een loop-
training. Vooral de zwem en looptech-
niek zal centraal staan tijdens deze 
trainingen. Aanvullend op deze trai-
ningen kunnen de cursisten gratis 
deelnemen aan de reguliere trai-
ningen van de triathlon afdeling. Dit 
zijn vanaf half mei trainingen in het 
buitenwater bij het surfstrand in de 

Westeinderplas. Dit als het buiten-
water een temperatuur van minimaal 
16 graden heeft en de cursist een 
wetsuit en een zwemboei heeft. Deze 
open-water zwemtraining zal op de 
woensdagavond zijn van 18.30 tot 
19.30 uur. Daarnaast kan er deelge-
nomen worden aan een �etstraining 
op de maandagavond en een loop-
training in het Amsterdamse Bos op 
de donderdagavond.  De cursus 
wordt afgesloten met een wisselclinic, 
want wisselen is naast zwemmen, 
�etsen en lopen de vierde discipline 
van de triathlonsport. Opgeven en 
inlichtingen via heteren@caiway.nl 
Triathlon wedstrijdagenda: 
www.triathlonbond.nl/meedoen.

‘Start2Triathlon’ bij Oceanus

Rijsenhout - Op dinsdagavond 26 april 
en op 3, 10 en 17 mei kan iedereen die 
dat wil bij tafeltennisvereniging Rijsen-
hout gratis en vrijblijvend een balletje 
komen slaan en zo kennismaken met 
deze sport. Er zijn voldoende ervaren 
spelers aanwezig om je mee te meten, 
maar ook gewoon als recreant ben je 
van harte welkom. Wie weet kun je 
vanaf september instromen in de 
competitie of gewoon wekelijks lekker 
sporten en zo aan de noodzakelijke 
beweging komen binnen een gezellige 
club. Vanaf 20.00 uur in de grote zaal 
van dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat 14. Goede binnensport-
schoenen zijn aan te raden en zo 
mogelijk een eigen batje. Bij TTV 

Rijsenhout is de voorjaarscompetitie 
weer beëindigd. Team 1, bestaande uit 
Marianne Foekens, Kees Spaargaren en 
Paul Clement is kampioen geworden in 
de vierde klasse en zal dus na de zomer 
een klasse hoger uitkomen. Team 2 en 
3 gaan volgend seizoen opnieuw in de 
huidige klasse verder, te weten de 
vierde en vijfde klasse. Het seizoen 
wordt afgesloten met de clubkampi-
oenschappen op zaterdag 21 mei. 
Door corona is de titel nu al twee jaar 
in handen van Tom van Es; dan zal 
blijken of hij de titel kan prolongeren 
of dat een ander als clubkampioen 
wordt gekroond. Meer informatie over 
de club is te vinden op 
www.ttvrijsenhout.weebly.com.

Open avonden TTV Rijsenhout

KORT
KAARTEN BIJ OVAK

Aalsmeer - Er wordt iedere 
woensdagmiddag geklaverjast in 
het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat door leden van de OVAK. 
Gestart wordt om 13.30 uur, voor 
aanvang kan er bijgepraat worden 
met ko�e of thee. De kaart-
middag is overigens alleen 
toegankelijk voor OVAK leden. Kijk 
voor meer informatie op www.
ovakaalsmeer.nl of neem contact 
op met Ria Pieterse tel. 0297- 
322187. De volgende kaartmiddag 
is 4 mei. De OVAK-soos op 12 april 
is gewonnen door Toon Könst met 
5460 punten, op twee Ria Pieterse 
met 5209 punten en plaats drie 
was voor Thea Reuling met 4885 
punten. In totaal zijn er 31 marsen 
gespeeld.

WINST LOES EN GUUSJE 
BIJ OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag is 
er van 13.30 tot 16.30 uur voor 
55+ers een gezellige kaartmiddag 
in het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma en kaartliefheb-
bers zijn van harte welkom. De 
eerstvolgende kaartmiddag is 21 
april. Het klaverjassen op 14 april 
is gewonnen door Loes Versteeg 
met 6063 punten en 6 marsen. Bij 
het jokeren was Guusje Kok de 
beste met 328 punten. Voor inlich-
tingen kan contact opgenomen 
worden met Hans van Schuilen-
burg (penningmeester) via 
06-12699009.

DUIF VAN BRAM VAN DER WIE 
EERSTE OP VLUCHT VANUIT 
ROOSENDAAL

Aalsmeer - Een duif van Bram van 
der Wie is afgelopen zaterdag 16 
april als eerste geëindigd in de 
Telegraaf competitie. Er deden 
deze eerste vlucht vanuit Roosen-
daal totaal 273 duiven mee. De 
duiven, waarvan 12 van Bram, 
werden om 11.15 uur met oosten 
wind gelost. Met een gemiddelde 
snelheid van 1385,374 meter per 
minuut over 85,385 kilometer arri-
veerde de overwinnaar om 
12.16.38 uur en behaalde hiermee 
voor Bram de eerste zege van het 
vliegseizoen 2022. In Afdeling 6 
Noord Holland kring 4 klasseerde 
deze duif zich als 29e van totaal 
2421 duiven. De uitslag Roosen-
daal met de hoogst geklasseerde 
duif per liefhebber van PV de Tele-
graaf: 1. Bram van der Wie, 2. J. 
van Ackooy, 3. A.J. van Belzen, 5. P. 
van der Meijden, 11. J.A. van Dijk, 
12. C. van Vliet, 20. Van Leeuwen 
en van Grieken, 23. W.C.J. Wij�e, 
41. Darek Jachowski, 47. M. de 
Block, 51. E. Wiersma en 62. Th. 
van der Wie. Vrijdagavond is het 
inkorven voor de vlucht vanuit 
Du�el.

Aalsmeer - Vanwege Nederlandse 
deelname aan de voorronde voor het 
WK was er afgelopen weekend geen 
HandbalNL League. De eerste 
wedstrijd op 14 april tegen Portugal 
had Nederland weten te winnen met 
33-30 (Green Park aanvoerder Samir 
Benghanem scoorde vier maal), maar 
tijdens de thuiswedstrijd op 17 april 
was Portugal te sterk voor Team NL 
(28-35) en is de kans klein dat Neder-
land zich kan opmaken voor het WK 
in 2023. In de sporthal in Eindhoven 
was veel publiek uit Aalsmeer. Zij 
kwamen naast Samir ook de oud-
Aalsmeer spelers Lars Kooij en Je�rey 
Boomhouwer aanmoedigen. Samir 

had slechts een aantal dagen de tijd 
om weer op adem te komen van het 
WK-avontuur, want afgelopen 
dinsdag 19 april wachtte de thuiswed-
strijd tegen Quintus in de HandbalNL 
League. Aalsmeer was de grote David 
en won overtuigend met 38-28 (rust 
21-13). Tot Man of the Match werd 
Donny Vink gekroond. Hij scoorde 
liefst acht maal voor Aalsmeer. Tim 
Bottinga wist zes maal de bal in het 
doelnet van Quintus te krijgen. 
Aanstaande zaterdag 23 april vertrekt 
Green Park naar Limburg om het op 
te nemen tegen grote concurrent 
Limburg Lions. De wedstrijd begint om 
20.00 uur en is via livestream te volgen.

Trots toont Bram van der Wie zijn 
winnaar. 
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KORT
HOGE SCORES BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Liefst tien kaarters 
wisten boven de 5000 punten te 
scoren bij Buurtvereniging Horn-
meer afgelopen vrijdag 15 april. 
Gerie Dool behaalde liefst 5917 
punten en werd eerste. Paolo 
Molia eindigde op twee met 
5794 punten en Jan Meijer werd 
derde met 5786 punten. De 
poedelprijs was deze keer voor 
Wim Spring int Veld met 3031 
punten. Komende vrijdag 22 
april is er weer koppelkaarten. 
Iedereen (met of zonder maat) is 
van harte welkom. Aanvang 
19.30 uur, buurthuis aan Dreef 1 
open vanaf 19.00 uur.

OUDERENSOOS 55+ IN 
HET MIDDELPUNT

Aalsmeer - Tijdens de ouderen-
soos op 14 april is Lucky Valen-
tijn met 54 punten eerste 
geworden bij het rummikuppen. 
De tweede plaats was voor Bep 
Verhoef met 83 punten. Bij het 
klaverjassen was de hoogste eer 
voor Rinus de Jong met 4671 
punten. De poedelprijs mocht 
Tiny Amsing met 3883 punten 
mee naar huis nemen. Op 
donderdag 28 april is de 
volgende soos voor 55-plussers 
in het Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat 55. De zaal is open 
vanaf 13.00 uur voor inschrij-
ving, thee en ko�e en het 
kaarten begint om 13.30 uur.

HOGE SCORES BIJ 
SJOELCLUB AALSMEER

Aalsmeer - De voorlaatste 
competitieavond en de laatste 
trainingsavond voor het NK Indi-
vidueel op donderdag 14 april 
werden bij Sjoelclub Aalsmeer 
zeer hoge scores behaald in de 
Hoofdklasse. Dorpshuis ’t 
Podium in Kudelstaart stond 
garant voor 148-ers en hoger 
door Dick Eijlers, Hans van 
Leeuwen, Tim van Tiem, Cock 
Tukker, Petra Houweling, Wim 
Voorbij, Iko van Elburg en Tiny 
Amsing. Tim van Tiem zette alles 
op alles om zich in de Hoofd-
klasse van de eindwinst te verze-
keren en met 27 punten deze 
avond lijkt dat bijna zeker. De 
stand in de Hoofdklasse is: Tim 
van Tiem 235 punten, Petra 
Houweling 214 punten en Albert 
Geleijn 211 punten. In de 
A-Klasse is het stuivertje 
wisselen in het klassement 
tussen Pia Mulder en Iko van 
Elburg. Deze avond was Pia in 
bloedvorm en behaalde 25 
punten. De stand in de A-Klasse 
is: Pia Mulder 269 punten, Iko 
van Elburg 264 punten en Marja 
Springin’tVeld 218 punten. In de 
B-Klasse deed Mahjan Yari goede 
zaken voor haar tweede plaats in 
het klassement. Met 25 punten 
deze avond behaalde zij de 
eerste plaats. De stand in de 
B-Klasse: Anouschka Ploeger 284 
punten, Mahjan Yari 267 punten 
en Diny Bosman 177 punten. De 
laatste competitieavond van het 
seizoen 2021-2022 is op 
donderdag 28 april om 20.00 uur 
in Dorpshuis Kudelstaart. Voor 
alle uitslagen en informatie: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Kudelstaart - Vorige week zaterdag 
was het Paas koppeltoernooi bij de 
dartclub Poel’s Eye. Door de corona 
waren er twee edities verloren 
gegaan, waardoor de Poel’s Eye 
besloten had dit seizoen twee koppel 
toernooien te organiseren. Wessel 
Nijman met Dylan van Lierop pro�-
teerden volop. Zij wonnen beide 
edities, een unieke prestatie. Het 
werd ze niet makkelijk gemaakt. In 
de halve �nale wonnen Wessel en 
Dylan van het sterke koppel René 
Kruit en Floortje van Zanten. In de 
�nale van het vorige koppeltoernooi 
bereikte Floortje de �nale. Haar toen-
malige koppelmaat Jonny Nijs 
bereikte echter voor de derde keer 
op rij de �nale van het koppeltoer-
nooi. Samen met Floor verloor hij dus 
de vorige �nale van Wessel en Dylan, 
maar de keer daarvoor won hij 
samen met Christopher Brouwer. En 
Christopher was dit keer zijn koppel-
maat. Maar ook Jonny en Christopher 

konden niet verhinderen dat Wessel 
en Dylan zich weer tot koppelko-
ningen wisten te kronen. De hoogste 
uitgooi was dit keer niet zo hoog, 
zeker niet in vergelijking met de 170 
�nish van de vorige editie. Dat was 
echter niet de schuld van John 
Guldemond en Raymond van de 
Weiden. Raymond liet een restscore 
van 101 over aan zijn koppelmaat, 
wetende dat John dat klusje wel zou 
klaren. Een prima samenwerking. Dat 
niemand deze ‘lage’ hoge uitgooi kon 
overtre�en was niet hun probleem.
Volgende week vrijdag 29 april is de 
volgende (individuele) speelavond, 
lidmaatschap of van tevoren 
opgeven is niet nodig, kom gerust 
eens mee darten. De Poel’s Eye is 
laagdrempelig en geschikt voor alle 
niveaus. De avonden zijn dartstoer-
nooitjes op zich. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost 4 euro 
en de minimumleeftijd is 15 jaar. 
Meer info: www.poelseye.nl.

Darten: Wessel en Dylan weer 
koppelkoningen bij Poel’s Eye

 Prijzen voor Jonny, Dylan, Wessel en Christopher bij het Paas koppeltoernooi.

Aalsmeer - Bij de maandelijkse AVA 
Waterdrinker Baanloop op woens-
dagavond 13 april waren er zowel op 
de 1, 3 als de 5 kilometer snelle 
winnaars. De 1 kilometer werd 
gewonnen door Michiel Schinkel van 
Loopgroep Aart Stigter. De naam-
gever van deze groep was zelf 
aanwezig om Michiel naar de rappe 
tijd van 2 minuten en 43 seconden te 
coachen. Tweede werd AVA-er 
Tetsuro Nishida die met 3:13 op de 
valreep zijn persoonlijk record met 
enkele seconden aanscherpte. Dit 
was voor Tets voorlopig zijn laatste 
race op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan, want hij gaat binnenkort 
na bijna 5 jaar terug naar zijn 
geboorteland Japan. Derde en 
tevens eerste vrouw werd AVA-ster 
Melissa van Eenennaam, voor wie als 
400 meter loopster de 1 kilometer al 
best een lange afstand is. Haar snelle 
start resulteerde in een zware laatste 
ronde maar ook een mooie eindtijd 
van 3:16. Op de 3 kilometer was Bas 
Stigter ruimschoots de snelste 
ondanks nog wat zware benen na 
het lopen van de Rotterdam mara-
thon drie dagen eerder. Zijn 9:06 laat 
zien dat Bas zijn snelheid geleidelijk 
aan weer op niveau heeft. Daarom 
mag verwacht worden dat hij binnen 
enkele maanden zijn baanrecord op 

de 5 kilometer (14:51) nog iets 
scherper gaat stellen. De winst op de 
5 kilometer was nu voor Martijn de 
Groot uit Mijdrecht in 16:20. Knap 
tweede werd Erwin Metselaar, die 
met 17:42 zijn eigen AVA-clubrecord 
masters 50+ met enkele seconden 
verbeterde. Derde werd Oscar Dijst 
uit Nederhorst den Berg. De volle-
dige uitslag met rondetijden staat op 
www.avaalsmeer.nl. De volgende 
Waterdrinker Baanloop is op woens-
dagavond 11 mei op de atletiekbaan 
in de Sportlaan vanaf 20.00 uur. 

Snelle winnaars bij AVA Baanloop

Kudelstaart - Corona of geen 
corona, bij schaakclub Westeinder 
gaat het schaken het hele jaar door.  
Tijdens de lockdown werd er fanatiek 
online geschaakt in een onderling 
toernooi, maar gelukkig kunnen de 
schakers al weer een paar maanden 
op donderdagavond terecht in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. En iedereen 
heeft er weer zin in. Het is een kleine 
club, maar met trouwe leden en de 
opkomst is hoog. Elke donderdag 
avond wordt er  door circa 12 scha-
kers serieus gespeeld, op verschil-
lende niveaus zodat er voor iedereen 
een geschikte tegenstander is.

In de interne competitie gaat Peter 
Verschueren soeverein aan kop en 
kan alleen bij volledige ineenstorting 
nog worden ingehaald, wat niet 
waarschijnlijk is. De schaakavond 
wordt steevast afgesloten met 
gezellig borrelen en na- en bijpraten 
aan de bar in het Dorpshuis. En nadat 
Jan van der Sluis een paar maanden 
geleden de bitterballen heeft geïn-
troduceerd en dit elke week navol-
ging vindt is het nog gezelliger 
geworden. Nieuwe schakers zijn 
welkom, je kan meteen meespelen 
en betaalt het eerste half jaar geen 
contributie!

Schaken met bitterballen bij 
Schaakclub Westeinder

De snelsten op de 1 kilometer: Melissa 
van Eenennaam en Michiel Schinkel.

Aalsmeer - Dit weekend vond in 
Belgrado (Servië) een wereldbeker 
wedstrijd op �oret plaats. Aals-
meerder Daniël Giacon wist de derde 
plaats te bereiken en veroverde 
hiermee de eerste wereldbeker 
medaille ooit voor een Nederlandse 
�oretschermer. Op zaterdag 16 april 
begon het toernooi met poules. 
Giacon stond uitstekend te schermen 
en wist in zijn poule alle vijf partijen 
te winnen en hoefde zelf maar zes 
tre�ers te incasseren. Door dit uitste-
kende resultaat was de schermer van 
Scherm Centrum Amsterdam direct 
door naar het hoofdtoernooi. Op het 
Tableau 64 op zondag werd eerst 
Gergo Szemes (Hongarije) met 15-10 
verslagen. Daarna volgde de 
nummer 14 van de wereld, Alexander 
Massialas uit de USA. Na een zeer 
spannende partij wist Giacon het 
beslissende punt (15-14) te maken. 
Bij de laatste 16 kon de volgende 

Amerikaan, Sidarth Kumbla, Giacon 
niet tegenhouden. De partij werd 
15-10 in het voordeel van de Neder-
lander. Met dezelfde einduitslag 
werd de Braziliaanse Olympiaganger 
Toldo verslagen en was Giacon zeker 
van een medaille. Het werd uiteinde-
lijk brons na een verlies in de halve 
�nale tegen de Italiaan Tommaso 
Marini (15-9). Giacon staat nu op de 
42e plaats op de Wereldranglijst en 
heeft als doel deelname aan de 
Olympische Spelen in Parijs in 2024.
Giacon studeert Facility Management 
aan de Haagse Hogeschool en heeft 
geen inkomsten. De kosten voor de 
wedstrijden om zich te kunnen kwali-
�ceren voor de Olympische Spelen 
moet hij zelf betalen. Daarom is hij 
op zoek naar sponsors. Via Talent-
boek is hij een crowdfundingsactie 
begonnen. Op zijn website www.
danielgiacon.nl staat meer informatie 
over sponsoring.

Schermen: Historische medaille 
voor Daniël Giacon in Belgrado

De Kwakel - De bondswedstrijd 
tegen Haarlem was voor de dammers 
van K&G beslist geen eitje, maar het 
resultaat was daar wel naar. Invaller 
Jos Harte speelde een berepot en 
werd daarmee met een punt 
beloond, 1-1. Daar kwam een punt 
bij toen Adrie Voorn remiseerde. 
Alleen Rene de Jong en Wim Konst 
bleven in de strijd. 
Rene stond iets beter, maar Wim leek 
op een nederlaag af te stevenen. 
Maar de tovenaar van Nieuwveen 

wist een verraderlijke combinatie in 
de stand te vlechten. Met een 
dubbele doorbraak wist Wim de 
bakens volledig te verzetten en K&G 
op voorsprong te zetten, 2-4. Alle 
ogen werden op Rene gericht, in een 
voordelige stand werd zijn remise 
aanbod geaccepteerd, eindstand 3-5 
voor K&G. 
Twee wedstrijden resten er nog, wil 
K&G in de titelrace blijven dan zal op 
vrijdagavond in ‘t Fort van Zaans-
treek gewonnen moeten worden. 

Toch winst voor dammers K&G

Historische medaille voor Daniël Giacon. Foto: A. Bizzi
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KORT
KLAVERJASSEN BIJ DE 
GELUKSVOGELS

Kudelstaart - Zin in een gezel-
lige avond klaverjassen? 
Iedereen is van harte welkom bij 
klaverjasclub De Geluksvogels 
op woensdag vanaf 20.00 uur in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Op 13 april is het klaverjassen 
gewonnen door Bert v.d. Jagt 
met 5514 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Corrie 
Durieux met 3412 punten.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
ZATERDAG 23 APRIL:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 2 - IJ.F.C. 3 11.45u
AMVJ  3 - F.C.A. 4 14.45u
F.C.A. 5 – Roda’23  2 14.30u
ZSGO/WMS 3 - F.C.A. 7 13.00u
Amstelveen 5 - F.C.A. 8 16.30u
F.C.A. 9 - F.C. VVC 8 12,00u
F.C.A. 35+1 – AJAX 35+1 14.30u
Hertha J019-1 - F.C.A.J019-1 12.30u
Velserbroek V.1 - F.C.A. VR.2 14.30u
F.C.A. VR.3 – K.D.O VR.1 12.00u
F.C.A. VR.35+1 – KFC VR 35+1 14.30u
AF M019-1-F.C.A. M019-1 16.30u
R.K.D.E.S.
Roda’23 VR.1 - RKDES VR.1 14.30u
S.C.W.
Amstelveen 1 -  S.C.W. 1 14.30u
S.C.W. 2 - Swift 7 12.00u
RAP 9 -  S.C.W. 3 12.00u
Argon 6 - S.C.W. 4 14.30u
BSM 3 - S.C.W. 5 14.45u
F.C.A’bos 023-1 - S.C.W. 023-1 16.00u
SCW 45+1 – FC.Lisse 45+1 14.30u

ZONDAG 24 APRIL:
F.C. Aalsmeer
F.C.A. 1 - Ilpendam 1 14.00u
F.C.A. 2 – Overbos  2 11.30u
R.K.D.E.S.
RKDES.1 – Alliance’22  1 14.00u
RKDES. 2 – Alliance’22  2 11.00u
Hoofddorp 4 – RKDES 3 14.30u
RKDES.4 – HBC  5 12.00u

TAFELTENNIS: TEAMS 2 EN 3 
VAN BLOEMENLUST 3E IN 
COMPETITIE

Aalsmeer - Bloemenlust 2 had 
met een riante 5-2 voorsprong 
tegen Rapidity 7 uitzicht op een 
ruime zege, maar Danny Knol, Ed 
Couwenberg en Dirk Biesheuvel 
verloren alle drie hun laatste 
wedstrijd. Daarmee werd het net 
als in de uitwedstrijd toch nog 
5-5. Dirk was zowel in de vierde 
game (13-15) als in de vijfde 
game dicht bij de winst (12-14), 
maar kon het net niet afmaken 
in het eindspel. Hij won wel zijn 
twee andere enkelspelen, net als 
Danny. Ed was goed voor één 
overwinning. In het dubbelspel 
scoorde Rapidity tegen Danny 
en Ed hun vijfde punt. Met nog 
één wedstrijd te gaan is de 
derde plaats en handhaving in 
de 3de klasse verzekerd. Ook 
Bloemenlust 3 staat op de derde 
plaats in hun 4de klasse poule 
en met een 3-7 overwinning bij 
ZTTC 8 deed men goede zaken. 
Thuis werd immers nog met 4-6 
verloren. Horst Krassen won heel 
knap al zijn partijen, maar ook 
Peter Velleman en Frans Rave-
steijn deden het prima met elk 
twee enkelspelzeges. In het 
dubbelspel moesten Peter en 
Horst zich na een beslissende 
vijfde game wel gewonnen 
geven.

Door Jack van Muijden

Aalsmeer - FC Aalsmeer (zaterdag) 
verbaasde afgelopen 16 april vriend 
en vijand door koploper H.B.O.K. een 
verdiende nederlaag toe te brengen: 
1-2. Er was niets op de overwinning af 
te dingen. Vooral de eerste 20 
minuten werd H.B.O.K. overvleugeld. 
De verdediging stond als een blok, 
H.B.O.K. werd op de eigen helft vast-
gezet en de kansen kwamen. Al in de 
9de minuut was het raak. Op links was 
het Criss Dias die keeper Joey Potveer 
kansloos liet, 0-1 voor Aalsmeer. Bij de 
zeldzame counters van H.B.O.K. liet 
men zien dat de vele gemaakte doel-
punten in de competitie terecht zijn. 
Romello Austin, Max Sajet en Je�rey 
Blok zijn echte handenbinders, maar 
zij kwamen in laatste instantie altijd 
de in goede vorm verkerende Nick 
van der Wiel tegen. Ook Burak Sitil 
was in goede doen en gaf spits Max 
Sajet weinig kans. Toch werd het in de 
31ste minuut 1-1. Een overtreding net 
buiten de 16 meter werd door Allon 
Koene meesterlijk met veel curve over 
het muurtje in de kruising geschoten. 
Nick van der Wiel was kansloos: 1-1. 
H.B.O.K. begon de tweede helft storm-
achtig. Al in de 46ste minuut was 
Romello Austin gevaarlijk. Alleen voor 

Nick van der Wiel schoot hij rakelings 
naast. Ook Max Sajet schoot in vrije 
positie rakelings over. Aalsmeer werd 
wakker en Rachid Yaghmouri had een 
vrije ruimte naar het doel, maar Allon 
Koen bewerkte van achter de pezen 
van Rachid Yaghmouri en kon met 
rood de kleedkamer opzoeken. Uit de 
vrije trap in de 49ste minuut kwam, 
na weer een overtreding, de bal op de 
penaltystip. Dat klusje was voor Burak 
Sitil. Ontiegelijk hard plofte de bal 
achter Joey Potveer: 1-2 voor Aals-
meer. H.B.O.K. moest met tien man 
wel komen, maar het gaf Aalsmeer 
ook kansen. Na de eerste een kans 
voor H.B.O.K. (Max Sajet) was het 
Daan Vaneman die de score had 
moeten verhogen maar vrij voor doel 
schoot hij over. Aalsmeer hield de bal 
goed in de ploeg. Echte kansen kreeg 
H.B.O.K. niet meer. Het speelde wel 
opportunistisch maar het geloof liep 
langzaam weg. Eindstand: 1-2. De drie 
punten waren binnen en ook de 
andere uitslagen waren in het voor-
deel van Aalsmeer. Een zonnige dag 
in vele opzichten. Komende zaterdag 
23 april heeft FC Aalsmeer (zaterdag) 
een vrij weekend. Eerst volgende 
wedstrijd is op 30 april uit tegen 
D.V.V.A in Amsterdam. Aanvang 14.30 
uur. 

Voetbal: FC Aalsmeer (zat.) wint

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer - Zelden kregen de zeillers 
in de Draken- en de Solingklasse zo’n 
mooi zeilweer als bij het tweede 
weekend van de internationale zeil-
wedstrijden op de Grote Poel van de 
Westeinder Plassen: volop zon en 
wind uit oost of zuidelijke richtingen, 
soms matig met een extra vlaag en 
soms wat minder. Weliswaar uit een 
vaste hoek, maar met de windshifts 
die het wedstrijdzeilen op de West-
einder altijd weer om extra alertheid 
van de zeilers vragen. Tijdens het 
eerste weekend kon het Aalsmeerse 
team van Jan Bakker met de NED 438 
onbedreigd de eerste prijs winnen; 
een score die meetelt voor het totaal-
klassement over drie weekends met 
onder meer de Flevobeker uit 1937, 
ooit de�nitief gewonnen door de 
Aalsmeerse Drakenlegende en 
oprichter van de Drakenclub Cor 
Groot als fel begeerd pronkstuk. Nu 
kreeg Bakker duidelijk concurrentie 
van het Belgische team Koen de 
Smedt met Dries van den Abeele en 
Richard Rij als bemanning. Weliswaar 
startte de BEL 79 met een te vroege 
start in de eerste race, maar daarna 
volgden meteen al een eerste, derde, 
eerste en tweede plaats. Bakker zette 

daar een tweede, vijfde, eerste en 
tweede tegenover en maakte het 
nog spannend door een latere elfde 
en achtste notering. Een over-en-
weer loefduel tijdens het voor-de-
windse rak in de laatste race op 
zondag gaf mogelijk de doorslag. 
Hoewel de Smedt handig even vrij 
kon varen bleef precies daar de wind 
even weg en dat kostte hem twee of 
drie plaatsen. Uiteindelijk sloot 
Bakker af met een score van 24 
punten, slechts 1 punt minder dan 
zijn Belgische rivaal, die overigens 
voortdurend goed liet zien waar de 
meeste wind zat en de Westeinder na 
vele jaren van deelname goed heeft 
leren kennen. Ronald Pfei�er werd 
met zijn NED1 derde, Andre du Pon 
met zijn NED 395 vierde; beiden 
wonnen een keer de race. In de 
Soling-klasse won Rudy den Outer 
(33) de Soling Spring Trophy met een 
score van 23 punten (na vier keer een 
eerste plek) ook met slechts twee 
punten verschil van Bram Soethoudt 
(38). Tijdens een vrolijke prijsuitrei-
king door een als Paashaas verklede 
Remco van de Berg bij de Watersport 
Vereniging Aalsmeer kwamen er veel 
handen op elkaar voor winnaars en 
de organisatie op het water en op de 
wal. 

Wedstrijdzeilen: Team Bakker 
wint nipt Grand Prix d’ Aalsmeer

Aalsmeer - In totaal 209 Sjoelers (12 
leden van Sjoelclub Aalsmeer) 
stonden afgelopen zaterdag aan de 
start van het Open NK Individueel in 
de Veluwehal in Barneveld. Na 3 jaar 
kon deze wedstrijd, weliswaar in 
aangepaste vorm, weer gehouden 
worden. Geen o�ciële nieuwe Neder-
lands kampioenen (wat inhoudt dat 
Petra Houweling van Sjoelclub Aals-
meer nog steeds Nederlands kampi-
oene bij de Dames A is), maar wel een 
toernooi waar om de hoogste eer 
gestreden is. Petra deed zelf niet mee 
en daardoor kon Hettie Kleine de 
winst grijpen met een superscore van 
141,35 gemiddeld. Bij de Heren A was 
het spannend. Uiteindelijke winnaar 
was Ronald Polman met 145,15 
gemiddeld. Patrick Haring van Sjoel-
club Aalsmeer werd zevende (139,85) 
en Wim Voorbij tiende met 138,70. Bij 
de Heren B een podiumplaats voor de 
Aalsmeerse sjoeler Tim van Tiem. Hij 
werd derde met 136,55. Albert 
Geleijn kwam met 131,35 tot een 

elfde plek. In de C-Klasse, met 29 
deelnemers de grootste klasse, 
wederom een derde plaats voor 
Sjoelclub Aalsmeer. Hans van 
Leeuwen eiste die voor zich op, met 
een gemiddelde van 132,35. Tiny 
Amsing werd met 131,05 zesde en Iko 
van Elburg met 127,85 vijftiende.
In de E-Klasse was de ondankbare 
vierde plaats voor Marja Springin’t-
Veld met 120,80. De F-Klasse, met 24 
deelnemers ook goed bezet, werd 
een zilveren plek voor de 84-jarige 
Wim Eijlers. De oud-Aalsmeer sjoeler 
en vader van Dick, scoorde 119,50 
gemiddeld. Jacob van ’t Hof (twaalfde 
met 108,55) en Wijnand Springin’t-
Veld (achttiende met 105,95) konden 
hier zaterdag alleen maar van 
dromen. De derde bronzen medaille 
voor Sjoelclub Aalsmeer was in de 
G-Klasse voor Mirjam van den Berg. 
Anouschka Ploeger eindigde in de 
I-Klasse op de vierde plaats met 
106,45 gemiddeld. Het volgende NK 
is op 28 mei in Barneveld: NK Koppel. 

Drie bronzen medailles voor 
sjoelclub Aalsmeer op NK

V.l.n.r. Tim van Tiem (3e heren B), Hans van Leeuwen (3e klasse C), Mirjam van den 
Berg (3e klasse G)

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 16 april kreeg 
FCA JO13-1 Argon JO 13-1 op 
bezoek. In een heerlijk zonnetje werd 
er om 12.00 uur afgetrapt. Beide 
teams begonnen ongeïnspireerd aan 
de wedstrijd, de bal werd regelmatig 
naar de verkeerde kleur gespeeld. In 
de 17e minuut schoot een Argon 
speler van grote afstand op het FCA 
doel, tot verrassing van iedereen 
vloog de bal in de kruising van het 
FCA doel. Het wordt een zondags-
schot genoemd, maar het betekende 
wel 0-1. FCA coach Lesly schreeuwde 
zijn longen uit zijn lijf om zijn team 
aan het voetballen te krijgen. Een 
minuut voor de rust een mooie FCA 
aanval over diverse spelers, Joey 
speelde de bal naar Tys en Tys zijn 
knallende schot vloog over de Argon 

keeper in het doel: 1-1. De scheids 
�oot meteen voor de rust. De tweede 
helft kwam FCA beter uit de start-
blokken, Argon werd meteen goed 
onder druk gezet, het was alleen 
jammer dat het vizier bij de FCA 
aanvallers niet op scherp stond, want 
prachtige kansen werden om zeep 
geholpen. Scheidsrechter Rocco 
deed ook nog een duit in het zakje, 
de scheids liet sowieso veel te vaak 
bij �inke tackles doorspelen wat 
nogal wat blessures opleverde. 
Scheidsrechter Rocco maakte het 
echt te bont door FCA twee zuivere 
strafschoppen te onthouden. FCA 
aanvallers Cas en Tys werden beiden 
in het Argon strafschopgebied neer 
gescho�eld en hier werd niet voor 
ge�oten. Deze verkeerde scheids 
beslissingen kostte FCA uiteindelijk 
de wedstrijd. Eindstand: 1-1. 

Beslissingen scheidsrechter 
kost FCA JO13-1 de wedstrijd

Met kunst en vliegwerk voorkomt Argon een FCA tre�er. Foto: Ruud Meijer
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