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Oma zit op Facebook en Snapchat”

Hans en Ria Kok-Spaargaren 
zestig jaar getrouwd

Het ijs werd meteen gebroken met 
drie zoenen, een kleurrijk boe-
ket bloemen en een kopie van de 
trouwakte van zestig jaar geleden. 
“Kijk, de handtekening van oma 
staat hier nog op!”, roept Ria ver-
rukt uit. Zij werd in 1936 in Hoofd-
dorp geboren waar haar ouders 
een bloemenzaak hadden. An-
derhalf jaar later vertrok het gezin 
Spaargaren naar de Oosteinder-
weg in Aalsmeer. Hans (87) is oor-
spronkelijk een ‘Kwakelaar’. Het 
echtpaar kreeg twee zoons die op 
hun beurt ieder een zoon en een 
dochter kregen. Één familie is bij 
het bezoek aanwezig. Ze zijn net 
terug van het EK Twirlen, klein-
dochter werd daar kampioen. Vol 
trots worden foto’s getoond op 
de iPad. “Ja, oma zit op Facebook 
en Snapchat.” Aldus kleindochter. 
Waarop de nieuwe burgemeester 
zegt: “Dat is dan de eerste oma die 

ik ken die Snapchat gebruikt!” Ria 
moet er om lachen. “Zo blijf ik op 
de hoogte van alles, heb veel con-
tact met iedereen en ik hou ook al-
les bij. Er is natuurlijk veel veran-
derd in die zestig jaar. Maar het 
is vooral leuker geworden.” “Wat 
vindt u het leukste?” Vraagt Gido. 
“Ik vind het allemaal leuk!” Het is 
een gezellige ontmoeting in het 
echte Aalsmeerse gezin. 

Hobby’s 
Mevrouw heeft dertig jaar bij Zu-
rel in de box gewerkt tussen de 
mannen. Momenteel houdt ze 
zich, naast social media, bezig 
met gedichtjes maken en Net-
� ixen. Gido Oude Kotte reageert: 
“Ha, ha, ook nog Net� ix? Welke 
serie kunt u aanraden?” Er wordt 
geantwoord door de kleinkinde-
ren: “Oma vond The Crown mooi, 
maar we hebben haar ook � lms 

van Marvel laten zien.” “Ja en ik kijk 
graag naar Goede Tijden Slechte 
Tijden en The Voice. Mijn man is 
liever in de tuin bezig. Die houdt 
hij zelf bij.” Hans heeft tevens ja-
ren in zijn vrije tijd bij Stokman 
gewerkt. Tuinieren is zijn groot-
ste hobby. En een praatje maken 
met de mensen. Veel zouden hem 
kunnen kennen als ‘De meneer 
van de Hoogvliet’. Een paar keer 
per dag maakt hij het loopje naar 
de supermarkt aan de Aalsmeer-
derweg. 

Feest 
Het is de hele week druk voor de 
familie Kok. Op de o�  ciële trouw-
dag (22 april) zijn ze met hun Zwit-
serse vrienden lekker pannenkoe-
ken wezen eten, ze gaan van de 
week naar de dierentuin en er is 
een verrassingsdag gepland op 
zondag. Ook moeten zij nog naar 
de ‘Japenees’ in dorp. Hans en Ria 
hebben overal zin in. Namens de 
Nieuwe Meerbode wensen wij dit 
positieve stel heel veel plezier en 
van harte gefeliciteerd.
Door Miranda Gommans 

Drie zoenen en een kopie van de originele trouwakte

Gerard (Bob) en Leny Zwetsloot 
vieren diamanten huwelijk
Aalsmeer - Burgemeester Gi-
do Oude Kotte bracht afgelopen 

dinsdag 23 april de familie Zwet-
sloot een bezoek vanwege hun 

zestigjarig huwelijk. Leny krijgt 
meteen drie zoenen van de spon-

tane burgemeester die zijn derde 
werkdag er bijna op heeft zitten. 
Een boeket bloemen en de kopie 
van de originele trouwakte wor-
den daarbij overhandigd. “Wat 
woont u hier prachtig!”, roept Gi-
do en werpt een blik door het 
voorraam van het appartement 
in de Gerberastraat. Het echtpaar 
woont hier vanaf de bouw, veer-
tien jaar geleden. 

Gerard werd Bob
Gerard Zwetsloot, die van jongs 
af aan Bob genoemd wordt, om-
dat zijn vader ook Gerard heet-
te, zit sinds die tijd in de VVE en 
helpt mee aan de technische as-
pecten. Er werd getrouwd in Vin-
keveen. Meneer komt uit Nesser-
sluis en zijn zus was bevriend met 
Leny, geboren als Helena Adria-
na van Leeuwen, zodoende ont-
moetten zij elkaar. Ze hadden vijf 
jaar verkering. Uit het huwelijk 
kwamen twee kinderen en drie 
kleinkinderen. “De oogst is niet 
zo groot, maar ik ben er erg blij 
mee.” Aldus een tevreden Leny. 
Op de vraag van de burgemees-
ter hoe ze al die aandacht vinden 
(de complete Aalsmeerse pers is 
vertegenwoordigd in de woonka-
mer) antwoordt zij dat ze dat he-
lemaal niet gewend is, maar het 
toch eigenlijk wel leuk vindt. Me-
neer is drieënveertig jaar werk-
zaam geweest in de bloemen-
sector, vandaar dat er vanaf hun 
trouwen gewoond ging worden 
in Aalsmeer, op de Hornweg. Het 
stel is nog goed gezond en rede-
lijk ter been. Mevrouw doet we-
kelijks aan bewegingsgymnastiek 

en meneer probeert zijn conditie 
op peil te houden achter de rolla-
tor. Vroeger � etsten ze veel. Ook 
� etsvakanties werden onderno-
men, maar door evenwichtsstoor-
nis is dit voor de achtentachtigja-
rige Bob helaas niet meer moge-
lijk. Zijn vier jaar jongere vrouw 
� etst nog wel. “En ik ben mobiel 
met mijn 30km autootje en wil 
graag een scootmobiel.” 

Sport en muziek
Vroeger deed Bob aan voetbal, 
Leny volleybalde. Tegenwoordig 
wordt graag naar sport gekeken 
op televisie. “Wielrennen, hockey, 
damesvoetbal. We vinden alles 
mooi.”  De familie is muzikaal. Sa-
men speelden ze saxofoon. Hun 
dochter (ook aanwezig tijdens het 
bezoek van de burgervader) is af-
gestudeerd aan het conservatori-
um en speelt accordeon. 

Fantastisch feest
Gido Oude Kotte is benieuwd naar 
het grootste verschil met vroe-
ger en Bob antwoordt: “Tja, vroe-
ger was alles minder hectisch. Het 
gaat tegenwoordig allemaal zo 
snel, maar ik begin niet aan een 
computer hoor, het kan ook alle-
maal best nog met de hand.” Afge-
lopen zaterdag is er feest gevierd 
in het Wapen van Aalsmeer. Veer-
tig familieleden en vrienden kwa-
men het diamanten echtpaar feli-
citeren onder het genot van ko�  e 
en daarna een lopend bu� et. “Het 
was fantastisch!” Ook namens de 
Nieuwe Meerbode; van harte ge-
feliciteerd.
Door Miranda Gommans 

Aalsmeer - Het eerste o�  ciële bezoek aan een diamanten echt-
paar is voor burgemeester Gido Oude Kotte een feit; afgelopen 
dinsdag 23 april toog hij, met behulp van zijn navigatiesysteem, 
naar de Wilhelminastraat waar Hans en Ria Kok vol smart op hem 
zaten te wachten met een heerlijk gebakje en geurende ko�  e.



02 25 april 2019

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

APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.00-
18.00 u., za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-500814, 
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 0297-327036, ma. t/m vr. 
8.30-18.00 u. 
www.apotheekgroen.nl

Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, tel. 
0297-341963. ma. t/m vr. 8.30-
18.00 u.; za. 9.00-12.30 u.  
www.apotheekvandermooren.nl

Spoed buiten openingstijden: 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan v.d. Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.dienstapotheekamstelland.
uwapothekeronline.nl
Na 23.00 uur: OLVG west Jan 
Tooropstraat 164 Amsterdam, tel. 
020-5108826.

TANDARTS
In geval van klachten buiten de 
praktijk-uren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachto�erhulp biedt gratis prakti-
sche, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachto�ers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in 
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor 
een afspraak of voor meer info. 
0900-0101. www.slachto�erhulp.nl

KLACHTEN 
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer-Mijdrecht
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Ook voor spoed 
buiten openingstijden.
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
Spoed buiten openingstijden: 020-
3080750. www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750. 
www.ranzijn.nl/dierenarts/
aalsmeer

Dierenarts Kudelstaart
Kudelstaartseweg 245B Kudelstaart, 
tel. 0297-303414. Spoed buiten 
openingstijden: 020-3080750.
www.dierenartskudelstaart.nl

HULPDIENST
www.participe-amstelland.nu
Spreeku. maatschappelijk werk en 
ouderenadvies
Hadleystraat 55 Aalsmeer, 
inloopspreeku: ma. 8.30-9.30 u., 
tel. spreeku: ma. t/m vr. 8.30-12.30
Marktstraat 19 (Oude Veiling) 
Aalsmeer, do. 15.30-17.30 u.
Graaf Willemlaan 1 (Oude Bieb) 
Kudelstaart, di. 12.30-14.30 u.

www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.

www.voa-aalsmeer.nl 
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart, tel. 0297-326019 of 
info@voa-aalsmeer.nl

www.burenhulp
haarlemmermeer.nl
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

VERLOSKUNDIGEN
Poldermeesterplein 16-18 
Aalsmeer, tel. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 17.450

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL
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 Zondag 28 april
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Wim de Knij�.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag diensten om 10u. met ds, 
W.J.A. Ester en 16.30u. met ds. 
W.J.A. Ester, gez. in NGK. Op-
pasdienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met br. Menno Hof-
man. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl. Collecte 
voor St. Menno Simons Fund.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Teus Prins m.m.v. koor Gos-
pel United. 

Herv. Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met prop. 
A.J. Treur uit Vinkeveen. Orga-
nist: R. van Delft. Oost: Oos-
terkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag om 10u. Dienst met 
ds. B.H. Weegink uit Katwijk. 
Organist: Theo Griekspoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Kees Goedhart. Baby-
oppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Dovenver-

tolking en vertaling in het En-
gels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds.  T. de 
Wever uit Broek op Langedijk 
en om 16.30u. met ds. W.J.A. 
Ester uit ‘s Gravenmoer, gez. 
dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zondag 9.30u. Eucharistie-
viering en 14u. Poolse dienst 
met Andrzej. Woensdag 1 mei 
9.30u. Eucharistieviering.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Donderdag 18.30u. Vespers 

Grote Donderdag. Vrijdag 
18.30u. Vespers Grote Vrijdag. 
Zaterdag 11.30u. Heilige Litur-
gie en 23.15u. Dienst van Gro-
te Zaterdag. Zondag 10u. Pas-
cale Dienst, 10.30u. Metten 
van het Pasen, 10.30u. Heili-
ge Liturgie van Het Pasen en 
12.00u. Vespers. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. A. Moolenaar uit Lisse.

Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 

Zondag 10u. Dienst met ds. A. 
Mak uit Bloemendaal.

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

Zondag 11u. Woordcommu-
nieviering.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 29 april met 
spreker. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

in Ontmoetingsruimte Ons 
Tweede Thuis, Jasmijnstraat 
33. Van september t/m april.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Dins-
dag van 18 tot 24u. Kabel 99.0 
en ether 105.9.

Ruim 33 collectanten in Kudelstaart
Collecte Hartstichting 
brengt 3.231,91 op!
Kudelstaart - De jaarlijkse collec-
teweek van de Hartstichting van 
7 tot en met 13 april heeft dit jaar 
3.231,91 euro in Kudelstaart opge-
leverd. De Hartstichting bedankt 
de collectanten en inwoners van 
harte voor de bijdrage. Dankzij de 
giften werkt de Hartstichting aan 
concrete oplossingen om ieders 
hart zo gezond mogelijk te hou-
den. Want een gezond hart is niet 
vanzelfsprekend. Er is in 55 jaar al 
veel bereikt, maar met het oog op 
het groeiend aantal hart- en vaat-
patiënten is het noodzakelijk dat 
hart- en vaatziekten vroeger her-
kend en opgespoord worden én 
beter behandeld kunnen worden. 
Want iedereen heeft recht op een 
gezond hart. Een hart waarmee 

je alles uit het leven haalt, dat je 
kracht geeft om te groeien, te le-
ven en lief te hebben.
De Hartstichting werkt aan drie 
doelen: voorkomen van hart-
problemen, snellere hulp in een 
noodsituatie en betere behande-
lingen. Binnen deze doelen wordt 
aan verschillende oplossingen ge-
werkt. Zo werkt men bijvoorbeeld 
aan een eenvoudige bloedtest 
waarmee je erfelijke factoren kunt 
achterhalen en hartproblemen 
kunt voorkomen. En onderzoek 
wordt gepleegd welke signalen er 
vooraf gaan aan hart- of hersen-
infarcten. Zodat infarcten op tijd 
ontdekt of zelfs voorkomen kun-
nen worden. Voor meer informa-
tie: hartstichting.nl

Oud papier op 
Koningsdag

Rijsenhout - Op zaterdag 27 april 
(koningsdag) zullen de leden van 
de Ontmoetingskerk en Hand-
boogvereniging Target weer oud 
papier ophalen in Rijsenhout. 
Vanaf 9.30 uur kunnen de bewo-
ners van Rijsenhout het oud pa-
pier gebundeld of in dozen/krat-
ten aan de weg zetten. Probeer 
rekening te houden met het feit 
dat de grote vrachtauto’s niet zo 
wendbaar zijn. De ophaalauto’s 
zullen ongeveer 9.30 uur vertrek-
ken bij de Ontmoetingskerk op 
de Werf 2. Het oud papier mag 
eventueel ook naar het startpunt 
aldaar gebracht worden. De le-
den van de Ontmoetingskerk en 
HBV Target zeggen alvast dank 
voor de medewerking.

o fie in e pil
Kudelstaart - Op woensdag 1 
meihoudt de SOW gemeente 
haar maandelijkse ko�e-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spil-
straat 5, zijstraat van de Bilder-
dammerweg. De aanvang is 10.00 
uur. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Ko�e en thee 
staan klaar. Er zijn mogelijkheden 
om een kaartje te schrijven aan 
zieke mensen of om een gesprek 
van mens tot mens te hebben. U/ 
jij komt toch ook en neem gerust 
iemand mee.

Ontmoeten bij 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 1 mei 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting onder het genot 
van een kopje ko�e of thee, ge-
zellig even bijpraten of er gewoon 
zijn. Ook ’s morgens is er van 9.30 
tot 10.30 uur de Taal-Inn. Komt u 
uit het buitenland en wilt u het 
Nederlands beter leren verstaan 
en spreken? Dan kunt u mee-
doen. Opgeven hoeft niet, maar 
kan wel op het emailadres: taal-
inn@hotmail.com. Belangstellen-
den zijn hartelijk welkom bij deze 
activiteiten in de Oost-Inn in de 
Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Taizégebed in 
Karmelkapel

Aalsmeer - De broeders van Tai-
zé in Frankrijk met hun vieringen 
zijn een begrip voor vele gelovi-
gen. Zoals ook gebruikelijk in de 
oecumenische broederschap van 
Taizé zullen tijdens het Taizége-
bed eenvoudige liederen, gebed, 
bijbeltekst en stilte elkaar afwis-
selen. Karmel Aalsmeer aan de 
Zwarteweg 36 heeft een kleine 
kapel in huis. Zij stelt deze kapel 
open om met elkaar een medita-
tieve viering te houden op vrij-
dag 26 april om 20.30 uur. Daar-
na is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Aardig misschien om 
eens mee te vieren! Welkom.

Herdenken en 
vieren bij Crash

Aalsmeerderbrug - Op zater-
dagavond 4 mei om 20.00 uur 
wordt er bij het Crash Luchtoor-
log- en Verzetsmuseum ’40-‘45 in 
Aalsmeerderbrug op het fortter-
rein de Dodenherdenking gehou-
den bij het ‘Missing Man Salute’ 
monument. Op Bevrijdingsdag, 
zondag 5 mei, is het museum ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. Op 
Bevrijdingsdag rijdt er een gro-
te colonne voertuigen door de 
Haarlemmermeer. Door de hoe-
veelheid aanmeldingen zijn er 
twee colonnes; één met origine-
le WO2 voertuigen en de tweede 
met na-oorlogse voertuigen. Bei-
de colonnes doen het museum 
aan en zullen naar verwachting 
tussen 13.00 en 14.00 uur te zien 
zijn voor een korte tussenstop.

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Op woensdag 1 mei 
staat om tien uur in het Lichtba-
ken de ko�e en de thee weer 
klaar. Neem een breiwerk, ha-
ken, patchwork of andere hob-
by mee. Ook zonder dat, wel-
kom hoor. Heb je leuke patronen 
of iets gemaak? Neem het mee! 
Naast handwerken is het zeker 
�jn zo mensen te ontmoeten en 
te spreken. Daarom iedereen uit 
Rijsenhout is hartelijk welkom! 
Voor meer inlichtingen: Adrie 
van Limpt via 0297-320799 of Gre 
Tuinstra via 0297- 331545.

Passion Kudelstaart was 
een grandioos succes!
Kudelstaart - Op Goede Vrij-
dag 19 april heeft het Gelegen-
heidskoor tweemaal de Passion 
uitgevoerd in de RK.Kerk te Ku-
delstaart. De muzikale begelei-
ding was door het Combo van Fi-
ore. Het Gelegenheidskoor zong 
deze keer voor de 25ste maal on-
der de leiding van dirigente Fleur 
Buskermolen. De organisatie was 
in handen van de D.O.P.–groep 
van de kerk. Deze enthousias-
te groep verzorgt eenmaal per 
maand een zelfgemaakte viering 
in de kerk. Deze keer is de Passion 
zelf gemaakt. Dat dit een grandi-
oos succes werd bleek al bij aan-
vang. Tot tweemaal toe een bom-
volle kerk met zeer enthousiaste 
mensen, die na a�oop een staan-
de ovatie gaven aan al de deel-
nemers. Al de leden van het Ge-
legenheidskoor kwamen begin 
maart bijeen in de kerk voor de 
eerste repetitie. Omdat het men-
sen zijn die af en toe meezongen 
in het Gelegenheidskoor en niet 
iedereen elkaar bij naam ken-
de, werden er naamkaartjes ge-
maakt en dat was wel makkelijk 
voor de kennismaking. Dirigente 
Fleur vertelde de eerste avond al 
iets van de Passion en toen wer-
den de eerste liedjes aangeleerd. 
Zo ging het de andere zes repe-
tities ook en bij de doorloopzon-
dag 14 april zagen de deelnemers 
eindelijk hoe of de Passion in el-
kaar stak. Sommige dingen wer-

den veel keren herhaald, maar 
niemand klaagde. Iedereen deed 
netjes wat er gevraagd werd, 
zelfs de kinderen van het Kinder-
koor De Kudelkwetters! Woens-
dag 17 april was de generale re-
petitie en ook deze verliep voor-
spoedig. Eigenlijk niet goed, zegt 
men weleens, het bleek geen pro-
bleem te zijn bij de uitvoeringen, 
want deze liepen ook gesmeerd. 
Tussen de uitvoeringen door ble-
ven de deelnemers in de Pastorie 
en in de tuin. Daar konden ze hun 
brood en soep opeten en even 
ontspannen. De kinderen wa-
ren heerlijk aan het ravotten en 
spelen. In de tuin is ook nog een 
mooie groepsfoto gemaakt, zo-
dat iedereen een mooie herinne-
ring heeft aan de Passion. Na af-
loop van de tweede voorstelling 
ontving iedere deelnemer en al-
le vrijwilligers een prachtige roos 
als dank. Ook kon men nog even 
napraten in de kerk met de be-
zoekers onder het genot van een 
glaasje fris. Dat de saamhorig-
heid groot was bleek wel na af-
loop. Binnen een mum van een 
tijd was alles opgeruimd en ston-
den de spullen weer netjes op 
hun plaats. Super gedaan. Daarna 
kon iedereen met een heel goed 
gevoel naar huis toe gaan. “De-
ze Passion was zeker voor herha-
ling vatbaar”, aldus Garry Schol-
te-Remmerswaal namens de or-
ganisatie.

Op stap, wie 
loopt er mee?

Regio - Op donderdag 2 mei van 
19.00 tot 20.30 uur kunnen in-
woners weer mee lopen in het 
prachtige Amsterdamse Bos. Ont-
spannen aan de conditie werken 
van hoofd en hart. Verzamelen 
op de parkeerplaats halverwe-
ge de Bosrandweg tegenover de 
Rietwijkeroordweg in Aalsmeer. 
De wandeling is voor iedereen 
(man/vrouw, jong/oud) die zin 
heeft om lekker te lopen, ande-
ren te ontmoeten; gezellig en ge-
zond. Na de wandeling is er kof-
�e/thee bij de startlocatie. Om op 
de hoogte te blijven van de wan-
delingen en voor vragen kan een 
e-mail gestuurd worden naar op-
stapmetoosterkerk@hotmail.com 
of mail je 06 nummer door, dan 
kan er (zo nodig) een appje ge-
stuurd worden. De initiatiefne-
mers Anne Marie van Elswijk en 
Ina van Willegen heten (nieuwe) 
wandelaars van harte welkom.
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25 APRIL

 Laatste weekend expositie 
bloemen en stillevens in Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat 9. 
Open: donderdag t/m zondag 
van 14 tot 17u. T/m 28 april.

 Expositie Amateurschilders 
‘De Losse Streken’ in Zorgcen-
trum Aelsmeer in april en mei.

 Kaartmiddag voor ouderen 
in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Ouderensoos in ‘t Middelpunt, 
Wilhelminastraat  v/a 13.30u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Smartlappen meezingavond 
Denk aan de Buren in Bacchus, 
Gerberastraat, 20 tot 22u.

26 APRIL
 Kaartavond BV Hornmeer in 

buurthuis, Dreef 1 vanaf 20u.
 De Hucksters live in The Shack, 

Oude Meer (uitverkocht).
 Exposities in Flower Art Muse-

um (tegenover watertoren). 
‘Bloemen van Hoop’ en ‘De 
taal van bloemen’. Open: vrij-
dag 10-17u. Zaterdag en zon-
dag 11-17u. T/m 7 juli.

27 APRIL
 Koningsdag met vrijmarkten 

in Centrum, Oosteinde en Ku-
delstaart van 8 tot 13u. Speel-
attracties voor kinderen op 
Raadhuisplein v/a 13u.

 Wijkpunt Voor Elkaer in Ku-
delstaart open van 8 tot 13u.

 Oranjerondvaarten op Ko-
ningsdag. Start elke heel uur 
vanaf 10u. bij Pontweg. Re-
serveren: 388144 of info@
aalsmeerrondvaart.nl.

 King Willem Rock festival in 
Parochiehuis en Bacchus, Ger-
berastraat met vanaf 15u. 
Livemuziek, dj’s, cabaret, etc.

28 APRIL
 Vogelbeurs in hal De Bacca-

ra, Baccarastraat van 10 tot 
12.30u.

 Pete Bog’s Big Band bij jacht-
haven Nieuwe Meer, Stom-
meerweg vanaf 16u.

 The Dynamite Blues Band in 
The Shack, Schipholdijk 253b 
in Oude Meer vanaf 16u.

29 APRIL
  Praatuurtje voor partners van 

mensen met dementie bij 
Ontmoetingscentrum in Ire-
ne, Kanaalstraat van 10.30 tot 
11.30u.

 Kaartavond Allen Weerbaar 
in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

30 APRIL
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Historische Tuin open. Iede-

re dinsdag t/m zondag 10 tot 
16.30u. Ingang Praamplein.

 Kaarten maken in wijkpunt 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 
14.30 tot 16.30u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.

1 MEI
 Inloop en taal-inn bij Oost-Inn 

van 9.30 tot 11.30u. in de Mi-
kado, Catharina Amalialaan.

 Multi Media in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 
9.30 tot 11.30u.

 Handwerken en ko�e in Het 
Lichtbaken voor inwoners van 
Rijsenhout vanaf 10u.

 Ko�e-ochtend in de Spil, Spil-
straat te Kudelstaart v/a 10u.

 Walking football FC Aalsmeer, 
Beethovenlaan vanaf 10u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 3D-workshop voor jeugd 
9-12jr. bij Cultuurpunt, Markt-
straat van 14 tot 16u.

 Klaverjassen bij De Geluksvo-
gels in Dorpshuis vanaf 20u.

2 MEI
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Fietstocht Pedaalridders van 
OVAK. Vertrek: 13.30u. bij par-
keerterrein zwembad, Dreef.

 Wandelen in het Bos van 19 
tot 20.30u. Vertrek Bosrand-
weg, hoek Rietwijkeroordweg.

3 MEI
 Bandbrouwerij in N201, Zwar-

teweg. Van 19 tot 21u. voor 
kids, vanaf 20u. oudere muzi-
kanten.

 Darten bij Poel’s Eye in Dorps-
huis Kudelstaart. Inschrijven 
tot 20u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Ukelele ‘ Mahalo’
(smile) €38,95

Nieuwe serie 
‘Lag’ gitaren (western/

klassiek) v/a €160,-

Elektrische gitaar
‘SX’ (telecaster) €165,-

KONINGSDAG OPEN
van 10.00 tot 15.00 uur

Nieuwe serie 
NIEUW:

KOOPJE:

AANBIEDING:

klassiek) v/a €160,-
TIP:

Zaterdag bij Bacchus en Parochiehuis
King Willem Rocks festival
Aalsmeer - Op zaterdag 27 april 
organiseert cultureel café Bac-
chus in samenwerking met het 
naastgelegen Parochiehuis het 
koningsdag festival: King Willem 
Rocks. Vanaf 15.00 uur zijn de 
deuren van het gebouw aan de 
Gerberastraat open voor de start 
van een feestelijke afsluiting van 
Koningsdag
Op twee podia wordt gezorgd 
voor een prachtige line-up van 
dj’s, cabaret acts en bands.
Om even na drie uur bijt Rock 
band Rackit het spits af. Rackit is 
bekend van de akoestische avon-
den in Bacchus en brengt lekkere, 
swingende rockmuziek. Na Rackit 
wordt naar de zaal van het Paro-
chiehuis verhuisd om te dansen 
op de beats van de Hoofddorp-
se dj’s Josh en Dave. Dan is het 
tijd voor cabaret. Ronald Oud-
man pakt uit met cabaret van de 
bovenste plank, hoog dus. Geen 
rust na deze hilarische act, want 
de Black T’s staan alweer klaar 
op het podium van Bacchus. De 

Black T’s  bestaat uit Ron (slaggi-
taar en vocals), Valerie (vocals), 
Marit (toetsen en vocals), Michael 
(leadgitaar), Leon (basgitaar) en 
Joris (drums). De zes bandleden 
hebben elkaar onder andere le-
ren kennen bij de jamsessies van 
de Bandbrouwerij in muziekcen-
trum N201. Terug naar podium 
één voor een optreden van Wil-
co de Grote, cabaret, zelfde plank, 
de bovenste. Dj Sander Q, ma-
nusje van alles op muziekgebied, 
warmt de zaal dan weer op met 
lekkere dansmuziek. Maar niet al-
les geven, want in Bacchus staan 
dan de Black T’s alweer klaar voor 
set twee. Afsluitend gaat er ver-
der gedanst worden op de mu-
ziek van dj Sander Q.
Zo’n hele dag op een paar biertjes 
is natuurlijk niet te doen, wat eten 
tussendoor wellicht zelfs noodza-
kelijk. De organisatie heeft daar-
om koninklijke hapjes geregeld,
King Willem Rocks festival begint 
om 15.00 uur en de toegang is 
gratis.

Opzwepende vette en vuige blues
The Dynamite Blues Band 
zondag in The Shack
Oude Meer - Het optreden van 
Hucksters op vrijdag 26 april is 
uitverkocht, maar heb je zin in 
een heerlijk potje opzwepende 
vette en vuige blues, dan moet 
je naar The Dynamite Blues Band 
komen luisteren op zondagmid-
dag 28 april. Deze fantastische 
band werd drie weken geleden 
derde op de European Blues chal-
lenge op de Azoren. Zondagmid-
dag 28 april zijn ze weer terug in 
The Shack. In 2014 nam de band 
haar debuutalbum ‘Shakedown & 
Boogie’ op met lovende recensies 
tot gevolg. De band speelde zelfs 
in de populaire talkshow ‘De We-
reld Draait Door’ voor meer dan 
een miljoen kijkers. De Dynamite 
Blues Band maakte haar energie-
ke livestatus met het kenmerken-
de rauwe bluesgeluid weer hele-
maal waar op diverse bluesfesti-
vals in Nederland en België. Een 
nieuw hoofdstuk volgt in 2016 
met het tweede studio-album ‘Kill 
Me With Your Love’. Met shows op 
onder andere Het Zwarte Cross 
Festival laat de band horen nog 
steeds vol energie en dynamiek 
het publiek op stoom te kunnen 
brengen. Zanger en harmonica-
blazer Wesley van Werkhoven 
heeft een heerlijke rauwe stem en 
blaast de longen uit z’n lijf. Op het 
strakke stevige ritme van drum-
mer Jan Aandewiel en de stuwen-

de en pompende baslijnen van 
Renzo van Leeuwen kunnen We-
sley op de smoelenschaaf en JJ 
van Duijn met zijn fabelachtig en 
schroeiend gitaarspel helemaal 
los. Dynamite Bluesband speelt 
authentiek, vuig, meeslepend en 
bovenal explosief. Als een dende-
rende trein raast deze band door 
The Shack, ervaar tijdens hun op-
treden zelf maar hoe deze gasten 
je van je sokken af blazen. En ver-
geet vooral niet je dansschoenen 
aan te trekken! 

The Lazy Sundays
Zondag 5 mei is het podium voor 
The Lazy Sundays. Dit trio bestaat 
uit muzikanten die men wellicht 
kent uit Boys Name Sue. Op de-
ze zondagmiddag spelen zij veel 
mooie songs uit de muziekge-
schiedenis van The Hollies, Neil 
Sedaka en vele anderen.

Muse undercover
Vijf fantastische muzikanten in 
een spetterende live show met 
het allerbeste van Muse. Zater-
dag 11 mei in The Shack!
Zondagmiddag 28 april is The 
Shack open om 15.00 uur en aan-
vang Dynamite Blues Band is om 
16.00 uur. Entree 10 euro. Voor al-
le info en openingsdagen/tijden 
ga je naar www.the-shack.info. 
Schipholdijk 253b, Oude Meer. 

Groots feest zondag na Koningsdag
Jazz op de Nieuwe Meer 
met Pete Bog’s Bigband
Aalsmeer - Het wordt druk op 
jachthaven de Nieuwe Meer op 
zondag 28 april. Een groots feest 
op de dag na Koningsdag met Pe-
te Bog’s Bigband, achttien musici 
uit de regio Aalsmeer, Uithoorn, 
Mijdrecht en De Ronde Venen.
De band, onder leiding van Le-
on van Mil, speelt zowel het ver-
trouwde bigbandrepertoire van 
de 20ste eeuw met stukken van 
Sammy Nestico, Cole Porter, Du-
ke Ellington, Count Basie en an-
deren, als prachtige stukken uit 
het Latin- en Poprepertoire, in 
een bigband-jasje. De band is op-
gericht in 1995, toen bekend als 
De Hint Bigband, en is in 2013 
verzelfstandigd tot de ‘Pete Bog’s 
Bigband’. De band heeft de laat-
ste jaren zijn repertoire sterk uit-

gebreid, die het volle bigband-
geluid van de grote Amerikaanse 
swingorkesten uit de jaren dertig 
laten klinken. Met als grote ver-
rassing de zangeres Heidy Crooy-
mans die, ondersteund door het 
suizend-swingende geluid van 
de band, gevoelvolle ballads ver-
tolkt – en die uitbundig uithaalt 
bij een aantal spetterende pop-
songs. Op strategische plekken 
in de band zitten heerlijke solis-
ten die de zaak nog verder kun-
nen opzwepen.
Jazz op de Nieuwe Meer op zon-
dagmiddag 28 april begint om 
16.00 uur. Adres: Stommeerweg 2 
(via pontje oversteken). Toegang: 
uw gift. Inlichtingen: Henny Es-
senberg, tel. 0297-327698 en 
Pierre Tuning, tel. 0297-360355.

‘Kunst fotograferen’ en bloemen in kunst

Workshop en lezing in 
Flower Art Museum
Aalsmeer - Vrijdagavond 3 mei 
zijn er in het Flower Art Museum 
twee activiteiten rond de nieuwe 
tentoonstelling ‘Fleurs d’espoir/
Bloemen van Hoop’ van kunste-
naar Bert van Santen. Eerst geeft 
Lucian Bickerton een workshop 
‘kunst fotograferen’, aansluitend 
verzorgt Pieter Schmits een le-
zing over het gebruik van bloe-
men in de moderne beeldende 
kunst.
Lucian Bickerton is een jonge fo-
tograaf die regelmatig samen-
werkt met Bert van Santen. Hij is 
niet alleen de huisfotograaf van 
zijn schilderijen en kunstobjec-
ten, maar werkte ook mee aan 
enkele �lms van de kunstenaar. 
Tijdens de fotoworkshop ‘kunst 
fotograferen’ laat hij deelnemers 
kennismaken met een aantal ba-
sisprincipes binnen de fotogra-
�e. De rode draad hierin is dat de 
deelnemer teruggaat naar de es-
sentie van de fotogra�e: het kij-
ken. De vergaarde kennis wordt 
in het tweede deel van de work-
shop in de praktijk gebracht, aan 
de hand van de schilderijen van 
Bert van Santen.
Na een korte pauze volgt een le-
zing van de Amsterdamse kunst-
schilder Pieter Schmits. Hij gaat in 
op de rol van bloemen in de beel-
dende kunst en in het bijzonder 
in het werk van Bert van Santen. 
Flora was de Romeinse godin van 

de bloeiende gewassen. Ze stond 
voor zinnelijkheid. Haar feest de 
Floralia werd eind april gevierd. 
De schilderijen van Bert van San-
ten zijn op hun beurt een viering. 
Maar zijn ze dat ondubbelzinnig? 
Ze roepen de droom op, de ver-
beeldingskracht, die zwaarmoe-
dig maakt en tegelijkertijd een 
ideale wereld schetst.
De workshop begint om 19.00 
uur en duurt circa drie kwartier. 
De lezing begint om 20.15 uur 
en duurt ongeveer een uur. Deel-
name aan beide activiteiten kost 
slechts 8,50 euro, voor Museum-
vrienden 5 euro. Het is ook moge-
lijk om alleen de lezing te bezoe-
ken, kosten zijn dan 5 euro (Mu-
seumvrienden 2,50 euro). Aan-
melding vooraf wordt op prijs ge-
steld: info@�owerartmuseum.nl.

Dippers gaan helemaal TropiKaal
9e editie Plaspop: Een 
dipje van de sluier...
Aalsmeer - De 9e editie van 
Plaspop met als thema: De Dip-
pers gaan hélemaal TropiKaal 
zal er wederom op gericht zijn 
om Aalsmeerse inwoners en hun 
vrienden te laten genieten van 
theater, muziek en gezelligheid 
op  het water. En dat alles op een 
manier dat dit het publiek niets 
kost! En dat kan alleen door de 
geweldige inzet van een groei-
end aantal medewerkers. Ook zijn 
er enkele bedrijven en sponsoren 
die geheel belangeloos  de orga-
nisatie van het evenement onder-
steunen.
Het concept blijft onveranderd: 
Op zes verschillende locaties star-
ten op dezelfde tijdstippen een 
aantal (muzikale) acts. Op die 
plekken zullen steeds drie optre-
dens worden verzorgd. Het eerste 
optreden start overal om 20.30 
uur, het tweede om 21.30 uur en 
het laatste optreden om 22.30. 
De optredens duren 30 minu-
ten, daarna heeft iedere schipper 
ruim de tijd (30 minuten) om naar 

de volgende plek te varen (geen 
haast dus, tijd genoeg).
De Plaspopavond wordt geza-
menlijk afgesloten vanaf 23.15 
uur. Lokatie: de  Koddespoel. Da-
tum : Zaterdag 29 juni. En, alhoe-
wel diverse zaken nog in onder-
handeling zijn, kunnen de Dip-
pers wel alvast een dipje van de 
sluier oplichten. 
Torregat: Cool BlenZ. Schuilha-
ven de grote Brug: Love Handles. 
Vissersvreugd: Ten Beers After. 
Schuilhaven de Kodde: Melany & 
Denise. Poeltje van Meijer: Tropi-
kaalsmeerse verrazzing. En niet 
te vergeten de slotact, het spek-
takelstuk, met zang en dans. Een 
gebeurtenis waar ze bij het car-
naval van Rio nog een peurtje aan 
kunnen zuigen!
De bands zullen zich in een latere 
editie van deze krant voorstellen 
en uitleggen wat van hun optre-
den verwacht kan worden op 29 
juni. En ook waarom zij in hemels-
naam (weer) mee willen doen aan 
dit evenement.

Finale Popprijs 
Amstelland
Amstelland - De �nalisten van de 
Popprijs van Amstelland zijn be-
kend. Er zijn tijdens de tweede 
voorronde geen twee, maar drie 

bands benoemd tot waardige �-
nalisten. Om de Popprijs van Am-
stelland gaan strijden: Charger, 
Tabacco Flavoured Kisses, KY, Lief 
Dagboek en Switchboard. De �-
nale is op zaterdag 4 mei in P60 te 
Amstelveen. Aanvang is 20.15 uur 
en  de entree is 5 euro.





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

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

** Beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzen-
ding ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen 
en Handhaving, 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 belang-
hebbende 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 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. 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) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Belaire L.A. 20-07-1987 15-04-2019
Covăsneanu R. 18-04-1987 16-04-2019
Cruştin M. 02-03-1985 16-04-2019
Lignetto S.M. 08-11-1989 17-04-2019
Pastoriza Barroso I. 08-11-1981 15-04-2019

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

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 317, 1432 GL, (Z19-023990), het bouwen van een 

woning en het aanleggen van een in- en uitrit 
-  Aalsmeerderweg 339, 1432 EA, (Z19-023107), het legalise-

ren van een reeds gerealiseerde paddock 
-  Hornweg 68, 1432 GN, (Z19-023441), het maken van een 

uitbouw aan de achterzijde van de woning en het uitbou-
wen van de entree en het plaatsen van een dakopbouw 

-  Wissel 40, 1431 LP, (Z19-023273), het plaatsen van een dak-
kapel aan de voorzijde van de woning 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Kamperfoeliestraat 60, 1431 RP, (Z19-019607), het plaatsen 

van een houten paviljoen in de tuin. Verzonden: 17 april 
2019

-  Vlinderweg 328, 1432 MX, (Z19-020824), het aanbouwen 
van een mantelzorg woning. Verzonden: 17 april 2019

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  Oosteinderweg 170, 1432 AR, (Z19-011414), het vervan-

gen en verbreden van twee bruggen. Verzonden: 21 april 
2019

-  Ophelialaan 15, 1431 HA, (Z19-011381), het plaatsen van 
een deur/poort in de schutting van de achtertuin t.b.v. ont-
sluiting openbare ruimte. Verzonden: 17 april 2019

-  Pontweg 24 en 24A, 1432 BX, (Z19-010857), het legaliseren 
van een gewijzigde indeling van een dubbel woonhuis ten 
opzichte van verleende vergunning (Z-2013/006294). Ver-
zonden: 17 april 2019

-  Pontweg 24 en 24A, 1432 BX, (Z19-010981), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. functiewijziging naar ka-
mergewijze verhuur. Verzonden: 17 april 2019

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:
- Zijdstraat 31 en 31a, 1431 EA, (Z19-004447), het wijzigen 

van een appartement en winkel naar 8 appartementen en 
1 winkel, het bouwen van een dakopbouw op het voor- en 
achtergebouw en het bouwen van een aanbouw aan de 
achterkant van het voorgebouw. Verzonden: 19 april 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
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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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ma. di. do. 14.30-16.30 uur. 
wo. 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 
 voor reisdocumenten, rijbewijzen, 
 verhuizingen en uittreksels);
vr. 08.30-10.30 uur

Voor inschrijvingen vanuit het buitenland, planning on-
dertrouw en trouwdata dient altijd een afspraak te worden 
gemaakt.

Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.30-17.00 uur via 0297-387575.

OPENINGSTIJDEN BALIE BOUWEN & VERGUNNINGEN
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor 
uw vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en 
vergunningen.

Aalsmeer
di. do. 14.30- 16.30 uur (enkel op afspraak)
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden 
zie www.amstelveen.nl

OPENINGSTIJDEN SOCIAAL LOKET (zonder afspraak)
ma. di. wo. do. 14.30-16.30 uur 
vr. 08.30 -10.30 uur

Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket 0297-387 575
ma. t/m do. 08.30-17.00 uur
vr. 08.30-12.30 uur

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvor-
men voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aals-
meer bestaat een zogenaamd wijkoverleg voor en door 
bewoners. Meer informatie over deze wijkoverleggen 
vindt u op www.aalsmeer.nl onder de button ‘’Mijn Wijk’’ 
of op de gezamenlijke website van de wijkoverleggen  
www.wijkoverlegaalsmeer.nl.

OVERIGE LOKETTEN EN INFORMATIE 
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

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

CALAMITEITENTELEFOON
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. 
Bereikbaar 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: infobu@noord-holland.nl

BEKENDMAKINGEN
O�ciële besluiten worden bekend gemaakt 
in de Staatscourant en digitaal via 
www.o�cielebekendmakingen.nl.

WIJKINFORMATIE
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen 
voor bewoners in uw wijk? Iedere wijk in Aalsmeer heeft 
een wijkoverleg voor en door bewoners. Meer informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl on-
der de button “Mijn Wijk” of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen  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 
portefeuilleverdeling 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 
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een 
raadsvergadering. 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 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Rietwijkerdwarsweg 5, (Z19-000019), het realiseren van 

een bedrijfswoning. Verzonden: 19 april 2019
- naast parkeerterrein aan de rotonde Bilderdammerweg 

met de Wim Kandreef, Sectie D nr. 6067, (Z19-011515), het 
realiseren van een jongerenontmoetingsplek (JOP) bij de 
skatebaan. Verzonden: 19 april 2019

- Stommeerweg 131 , 1431 EV, (Z18-010950), het vervangen 
van een bestaand gevelkozijn in de voorgevel. Verzonden: 
17 april 2019

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
ligplaatsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag ligplaatsvergunning buiten behan-
deling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe 
u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie:
- Uiterweg 269 ws 10, 1431 AH, (Z18-001954), het verplaat-

sen van vaartuig/woonschip naar andere ligplaatslocatie. 
Verzonden: 19 april 2019

Vergunning ingetrokken *
- Rozenstraat 2A, 1431 BL (Z19-014256), het uitbreiden van 

de sporthal met twee bergingen. Toelichting: vergunning 
bekend onder Z-2017/026540 is ingetrokken. Verzonden: 
19-04-2019

Meldingen akkoord
- Zwarteweg 23, 1431 VH (Z19-023383), het slopen van een 

woning met een schuur. 

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (GECOMBI-
NEERDE WELSTANDS- EN ERFGOEDCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen 
12:00-14:00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het 
raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

Vervolg op volgende blz.

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 bin-
nen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat 
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze ver-
plichting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn 
nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na 
onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve ver-
huismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” 
krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen 
van zowel het voornemen als het besluit van zo’n statuswijzi-
ging, wordt dit v/a 20 januari 2016 o�cieel in de media ge-
publiceerd. 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, kinder-
toeslag enzovoort.

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 
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

Jonins V. 26-10-1981 16-04-2019
Karziņina D. 19-07-1996 16-04-2019
Milo R.T. 12-08-1966 15-04-2019
Serazetdinova K. 15-03-1992 16-04-2019
Spaargaren P.R. 20-02-1988 19-04-2019
Wasilkowska D.T. 24-03-1992 16-04-2019

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; 

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvra-
gen? Heeft u een afspraak met een medewerker van 
het sociaal loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt 
de gemeente gedurende de werkzaamheden de ope-
ningstijden van de balies:

- Maandag/dinsdag/donderdag: 14.30-16.30 uur;
- Woensdag: 14.30-20.00 uur (vanaf 16.30 uur alleen 

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

 N.B. VRIJDAG 26 APRIL IS HET GEMEENTEHUIS 
 GEOPEND VAN 08.30-09.30 UUR 

Als extra service biedt de gemeente bezoekers deze 
periode de mogelijkheid om reisdocumenten te laten 
bezorgen, zodat zij alleen voor de aanvraag naar het 
gemeentehuis hoeven te komen. Buiten de openings-
tijden van de balies is het gemeentehuis gesloten. Voor 
afspraken met bestuurders of medewerkers op het ge-
meentehuis verzoeken wij u aan te bellen. 

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.
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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:
- Parkeerterrein bij sporthal de Bloemhof in Aalsmeer (Z19-

024332) Kermis Aalsmeer van 19 t/m 23 februari 2020, ont-
vangen 17 april 2019

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 208, 1432BA (Z18-019269) Family Aals-

meer, verzonden 18 april 2019
- Ophelialaan 89, 1431HB (Z18-017960) Nieuw S�nx, verzon-

den 19 april 2019
- Herenweg 100, 1431GX (Z19-003642) Bij Je� & Steve, ver-

zonden 19 april 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 

kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 208, 1432BA (Z18-019255) Family Aals-

meer, verzonden 18 april 2019
- Herenweg 100, 1431GX (Z19-003649) Bij Je� & Steve, ver-

zonden 19 april 2019

TER INZAGE

t/m 10-05-19 aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. voornemen om een 
omgevingsvergunning te verlenen/weige-
ren m.b.t. het afwijken van het bestemming-
plan en brandveilig gebruik t.b.v. bedrijfsge-
bouw en logiesfunctie voor eigen werknemers 
. In het ontwerpbesluit wordt de omgevings-
vergunning voor Rietwijkeroordweg 33 kwek 
(Z19-007011) 

t/m 16-05-19 Aalsmeerderweg 359, 1432 EA (8819258). De 
ontwerpbeschikking betreft het voornemen 

tot het op verzoek intrekken van voorschrift 
23.4 van de omgevingsvergunning d.d. 24 au-
gustus 1993, kenmerk WM 93-12. Het voor-
schrift heeft betrekking op het op- en over-
slaan van asbest, ontstaan bij werkzaamheden 
die zijn verricht door degene die de inrichting 
drijft, en wordt ingetrokken vanwege het be-
eindigen van deze activiteit. 

t/m 23-05-19 Zwarteweg 23 (Z-2018/010132): aanvraag om-
gevingsvergunning, de beschikking, de ruim-
telijke onderbouwing en de overige daarop 
betrekking hebbende stukken (waaronder de 
verklaring van geen bedenkingen) m.b.t. ver-
lening omgevingsvergunning voor de bouw 
van 4 woningen.

t/m 31-05-19 aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehoren-
de stukken m.b.t. brandveilig gebruik Integraal 
kindcentrum voor basisonderwijs en kinder-
opvang (Dreef 1A-1B, 1431 WC), (Z19-009167).

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Paashazen in Centrum, speurtocht in Zuid

Gezellige Paaszaterdag 
in de winkelcentra
Aalsmeer - Gezellig en zonnig 
was de Paaszaterdag in de win-
kelcentra in de gemeente. In het 
Centrum deelden twee grote 
Paashazen chocolade eitjes uit 
aan de bezoekers en mochten 
kinderen met deze vriendelijke, 
harige hazen op de foto. 
In de Ophelialaan was nog meer 
uitgepakt. Kinderen konden zich 
uitleven in een draaimolen en 
op een springkussen, deelnemen 
aan een speurtocht door de win-
kelstraat, zich laten schminken en 
de ballonnenclown vouwde de 

mooiste dieren en poppetjes. Bij 
Teddy’s werd een modeshow ge-
houden en Wittebol trakteerde 
op een Paasproeverij. 
Al met al heel leuk om met veel 
vertier voor de hele familie de 
Paasdagen voor te bereiden. 

Drukte op Surfeiland
Genoten is er zeker van de twee 
warme vrije dagen. Zowel op eer-
ste als op tweede Paasdag was 
het strand van het Surfeiland een 
populaire locatie om te genieten 
van zon, strand en water.

Speurtocht in de Ophelialaan. Foto: www.kicksfotos.nl

Vriendelijke Paashazen in het Centrum. Foto: VTF - Laurens Niezen

Terug van weggeweest in Rijsenhout!
la  i sen  fi lm  ri markt 

en oet al op onin s a
Rijsenhout - Op zaterdag 27 april is het Koningsdag en 
deze bijzondere dag wordt natuurlijk gevierd in Rijsen-
hout. Om 10.00 uur wordt de vlag gehesen op de Werf. 
Hierna wordt het Wilhelmus gezongen. Aansluitend is er 
voor de ouderen en belangstellenden koffi  e met gebak in 
het dorpshuis de Reede. Hier wordt een nostalgische fi lm 
gedraaid over het Koningshuis. Met name over de voor-
malige Koninginnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix en de 
prinsessen. Iedereen is van harte welkom. Deze ochtend 
wordt aangeboden door Stichting Dorpsfeest Rijsenhout, 
Dorpshuis de Reede en de Stichting Zorgzaam Rijsen-
hout. De jeugd kan deelnemen aan de versierde fi etsrou-
te. Deze start om 10.15 uur en eindigt om 10.30 uur bij 
het SCW-terrein.

Vrijmarkt en 
voetbalspellen
Terug van weggeweest in Rijsenhout is de vrijmarkt op 
het SCW-terrein aan het Konnetlaantje. Van 9.30 tot 13.00 
uur is de vrijmarkt waarbij ook diverse activiteiten voor 
kinderen zijn. In de middag, van 13.00 tot 16.00 uur, orga-
niseert SCW een programma met allerlei voetbalspellen 
voor kinderen en jeugd van 6 tot en met 15 jaar. De op-
bouw van de vrijmarkt is vanaf 8.30 uur. Gelegenheid tot 
eten en drinken is er van 9.30 tot 19.00 uur en de muziek 
wordt verzorgd door DJ Bryan en Starmusic.

Centrum, Oosteinde en Kudelstaart
ri markten en spellet es 

op onin s a
Aalsmeer - Zaterdag 27 april is het Koningsdag en na-
tuurlijk gaat dit gevierd worden met vooral activiteiten 
voor de jeugdige inwoners. In het Centrum mogen de 
jongens en meisjes in de Zijdstraat hun spulletjes verko-
pen, muziek maken voor een leuk zakcentje of met an-
dere activiteiten geld proberen te verdienen. Hierbij zijn 
volwassenen natuurlijk wel nodig. Dus, kom met velen, 
neem geld mee en maak de verkopers ‘los’. 

Attracties op Raadhuisplein
Om 13.00 uur mag de ‘kraam’ opgeheven worden en 
is het tijd voor vertier en hoe. Het Raadhuisplein wordt 
weer omgetoverd in een waar speelparadijs door het 
Oranje Comité Aalsmeer met attracties voor diverse leef-
tijden. Uiteraard zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar. 

Straattekenen in Oosteinde
In en rond buurthuis ‘t Middelpunt in de Wilhelminastraat 
in Oosteinde worden op Koningsdag ook allerlei activi-
teiten georganiseerd. Zo mogen kinderen hun spulletjes 
verkopen tijdens de vrijmarkt van 8.00 tot 13.00 uur en 
zijn er gezellige Oud-Hollandse spelletjes en een straatte-
kenwedstrijd. Deze wordt verzorgd door De Binding.

Vrijmarkt in Kudelstaart
Op Koningsdag is wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart ge-
opend van 8.00 tot 13.00 uur. Op het er voor gelegen Ad 
Verschuerenplein mogen jongens en meisjes hun kramen 
inrichten, kleedjes neerleggen en rekken neerzetten tij-
dens de kindervrijmarkt. Natuurlijk mag ook geprobeerd 
worden een centje te verdienen met muziek maken, goo-
cheltrucs of een ander bijzonder idee. 

Hopelijk wordt Koningsdag net zo mooi en zonnig als de 
Paasdagen, maar de weersvoorspelling geeft anders aan. 
In ieder geval een lagere temperatuur. Belangrijkst: Als 
het maar droog is. Fijne Koningsdag!

Jaarlijks toernooi voor scholen
Graankorrel en ntoni s 
s oren  met kor al

Kudelstaart - Op 17 april vond 
het jaarlijkse schoolkorfbaltoer-
nooi plaats bij korfbalvereniging 
VZOD. Er deden zo’n 200 kinde-
ren mee van verschillende scho-
len uit Aalsmeer en Kudelstaart.
De weergoden waren goed ge-
zind, 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. 
In het begin van de middag stre-
den de groepen 3 en 4 van de 
onderbouw tegen elkaar. Ook 
konden zij zich uitleven op het 
springkussen. Het onderbouw-
toernooi werd gewonnen door 
groep 4 van de Triade, gevolgd 
door de Antonius (4A) en Anto-
nius (4B).
Om 16.30 uur begon het toer-
nooi voor groep 5, 6, 7 en 8. Voor 
hen duurde het toernooi tot in de 
avond, maar gelukkig kon er tus-
sendoor broodjes worst en pa-
tat gegeten worden in de kanti-
ne van VZOD. Er werd fanatiek ge-
speeld tot bloedende knieën aan 
toe. De teams die eerste gewor-
den waren in de poule mochten 
door naar de fi nalerondes. Rond 
kwart voor 8, na twee spannen-
de fi nales voor de groepen 5/6 
en 7/8, waren hier ook de win-
naars bekend. De bekers moch-

ten uitgereikt worden aan de win-
naars. Het ging dit jaar vooral tus-
sen de Graankorrel en de Antoni-
usschool. Bij de bovenbouw (5/6) 
won uiteindelijk Antonius (6A), 
werd Antonius (5B) tweede en de 
Graankorrel (6A) derde.
Bij de groepen 7/8 ging de grote 
fi nale tussen de Graankorrel (8A) 
en Graankorrel (8B). Deze was wel 
heel spannend, maar 8a trok uit-
eindelijk aan het langste eind en 
won de eerste prijs. Graankorrel 
(8B) werd tweede en Antonius 
(7C) werd derde.
Ook wordt elk jaar de grote Atie 
Westerdijk wisselbeker uitgereikt. 
Deze mag dan een jaar op de 
school, die (naar rato) de mees-
te punten heeft gehaald, blijven 
staan. Dit jaar ging hij weer naar 
de Graankorrel. Het bestuur van 
VZOD hoopt dat iedereen een 
leuk toernooi heeft gehad. Wil 
je een keer meetrainen bij VZOD 
aan de Wim Kandreef? In de 
maand mei kunnen kinderen de 
hele maand op dinsdag van 18.30 
tot 19.30 gratis meetrainen. 
Alle vrijwilligers (scheidsrechters, 
EHBO, bar- en keukenmedewer-
kers, etc.) worden hartelijk be-
dankt voor hun inzet. Meer in-
formatie over de Kudelstaartse 
korfbalvereniging is te vinden op 
www.vzod.nl 

on more in 
zangdienst

Hoofddorp - Aanstaande zondag 
28 april zal Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore zijn medewerking 
verlenen aan de zangdienst in de 
Marktpleinkerk in Hoofddorp. Een 
dienst vol met muziek, gemeente-
zang en koorzang wisselen zich af. 
Con Amore zingt voor de dienst al 
enkele liederen en daarna vervol-
gens bij de liturgie. Theo van der 
Hoorn, de dirigent van Con Amore, 
zal ook de orgel bespeling verzor-
gen voor de gemeentezang, ver-
der de begeleiding van het koor 
op piano. En ook het koor met or-
gel als dat mogelijk is. De dienst 
begint om 19.00 uur

5 of 10 kilometer prestatielopen
 oor as ti ter op 

omera on p
Kudelstaart - Op dinsdag 16 
april was de eerste Zomercup-
avond. De Kudelstaartse Bas Stig-
ter liep een waanzinnig persoon-
lijk record op de 10 kilometer van 
31.30. De Zomeravondcup be-
staat uit vier wedstrijden en pres-
tatielopen over naar keuze 5 of 
10 kilometer. De 10 kilometer af-
stand kan ook als klassement 

over drie of vier wedstrijden ge-
lopen worden: de drie snelste tij-
den tellen dan mee voor het klas-
sement.
De eerste twee keer voert het 
parcours door landgoed Amel-
isweerd, aan de oostkant van 
Utrecht. De laatste twee keer 
voert het parcours langs de Vecht 
en rond Oud Zuilen aan de noord-

kant van Utrecht. De beide par-
coursen zijn snel en lopen door 
het buitengebied van de stad 
Utrecht. Ze voldoen aan de offi  -
ciële afstandmeting door de At-
letiekunie. Met een trotse, brede 
glimlach nam Bas Stigter plaats 
op het podium! 
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Sterk podium voor amateurkunst
‘Ik Toon Maand’ in juni
Aalsmeer - Gedurende de maand 
juni wordt op landelijk niveau de 
‘Ik Toon Maand’ gehouden. Sinds 
Stichting Kunst en Cultuur (KCA) 
en Cultuurpunt de handen in-
een hebben geslagen is er op al-
lerlei kunstgebied gedurende de-
ze periode van alles te beleven in 
Aalsmeer. Zo ook een tentoon-
stelling in De Oude Veiling en 
werken de meeste winkeliers in 
het centrum mee aan de etalage 
exposities. In aanloop naar deze 
maand belicht de Nieuwe Meer-
bode een aantal deelnemers van 
dit project.

Fotografe Marlien Smit 
“Ik heb altijd wel kiekjes ge-
maakt”, beweert Marlien Smit 
wier passie bij paarden ligt. Maar 
wanneer je een arm hebt die 
niet meer doet wat je wilt, dan 
kom je niet ver meer in deze tak 
van sport. Dan kan je bij de pak-
ken neer gaan zitten of iets gaan 
doen wat nog wel tot de moge-
lijkheden behoort. En dat deed 
de in Aalsmeer wonende fotogra-
fe. Twee en een half jaar geleden 
zocht Marlien een nieuwe hobby 
en dat werd fotograferen. Maar 
het moest wel verder gaan dan 
het maken van ‘kiekjes’ 
“Ik wilde echt leren fotograferen.” 
Dus ging zij naar de zes maan-
den durende de basisopleiding 
van de fotovakschool. “Het was 
leuk om te doen en ik heb heel 
veel geleerd. Iedere week kreeg 
ik huiswerk mee; Je wordt op pad 
gestuurd en je creativiteit wordt 
aangesproken.” Marlien leerde 
niet alleen de technische kneep-
jes van het vak, maar kwam ook 
tot de ontdekking dat zij als een 
doener - met paarden ben je al-
tijd in de weer - in de fotografie 

ook rust en geduld vond. Heerlijk 
vindt zij het om ’s morgens voor 
dag en dauw op haar fiets te stap-
pen en te wachten tot er iets in-
teressants voor de lens verschijnt.
 
Tijdrovend 
Op fotografie raak je nooit uitge-
keken en uitgeleerd. Voor haar 
een reden lid te worden van Foto-
groep Aalsmeer “Zo krijg ik toch 
een externe motivatie. Je leert 
van elkaar en je leert waar je hart 
ligt.” Voor Marlien is dat voorna-
melijk de landschapsfotografie. 
Haar grote inspiratiebron is fo-
tograaf Bas Meelker. “Ik heb een 
aantal workshops bij hem ge-
volgd waaronder één op het Wad. 
Deze man deelt zo graag zijn visie 
en kennis, houdt niets voor zich-
zelf. Op deze dagen ben ik een 
soort spons die alles opzuigt. Hij 
kan uitleggen hoe het ook kan, 
waarop je moet letten. Ik heb van 
hem geleerd te kijken naar com-
posities en weersomstandighe-
den, je moet op alle finesses let-
ten. Zo kreeg ik onder andere 
als advies mee: Zie je een mooie 
plek, onthoudt die dan en ga 
weer terug wanneer de (weers)
omstandigheden het meest gun-
stig zijn om de sfeer te scheppen 
die je wilt hebben.” 
Drie uur achter het statief zitten 
en dan misschien met één foto 
naar huis gaan die het zou kun-
nen zijn. “Ja, zo leer je wel de rust 
in jezelf te vinden”, lacht zij vro-
lijk. “Zet mij maar opeen mooie 
plek dan ga ik alleen maar kij-
ken en nog eens kijken. Je weet 
maar nooit of je nu niet dát ene 
moment weet te vangen.” Zie 
voor meer informatie de website 
www.fotogroepaalsmeer.nl.
Janna van Zon 

Bert van Santen met Nienke van Artsen zonder Grenzen.

Nieuwe expositie met livemuziek geopend

‘De Taal van Bloemen’ in 
het Flower Art Museum
Aalsmeer - Zaterdag 20 april 
werd op een zonovergoten dag 
de tentoonstelling ‘de Taal van 
bloemen’ in het Flower Art Mu-
seum geopend met een hoofdrol 
voor de kunstenaar Bert van San-
ten. Er zijn filmopnames en voor 
de camera staat een rijzige ge-
distingeerde heer. Hij houdt een 
prachtig betoog over de kunste-
naar: “Bert van Santen is niet al-
leen een geweldig goed mens, 
maar ook een oorspronkelijke 
vernieuwende kunstenaar die 
bloeit als nooit tevoren.” De kun-
stenaar hoort de lovende woor-
den niet, hij loopt nerveus rond 
om zijn gasten te ontvangen. De 
gevolgen van de voorbereiding 
naar de tentoonstelling toe zijn 
op zijn gezicht af te lezen. Trots, 
blijdschap en nieuwsgierig hoe 
de reacties zijn. Het resultaat mag 
er zijn. Zowel zijn schilderijen als 
het werk op papier laten een gro-

te liefde zien voor de schilder-
kunst. Het thema Fleurs du Mal 
is geïnspireerd op het boek van 
de Franse schrijver Baudelaire. De 
kijker doet er goed aan om plaats 
te nemen op de royale zitplaats – 
origineel voorzien van een Per-
zische tapijt – en in alle rust de 
film te bekijken waarin de kunste-
naar laat zien hoe zijn schilderijen 
tot stand komen. De gedreven-
heid, de concentratie, zijn moto-
riek en niet te vergeten dat siga-
retje in de rechter mondhoek, het 
is een prachtig portret geworden 
en voegt iets toe aan de kunst die 
in het Museum goed tot zijn recht 
komt. Schilderend bij de muziek 
van Rob Orlemans die op zijn 
verzoek ook tijdens de opening 
speelde. Heerlijke blues waar-
mee hij de wereld weet te verove-
ren en nu tot grote vreugde van 
de schilder een paar nummers in 
Aalsmeer speelde. Maar, er is nog 

veel meer te zien in het Flower Art 
Museum. Tot 7 juli neemt naast de 
kunst ook de taal een belangrijke 
plaats in. De Australische schrijf-
ster Venessa Diffenbaugh schreef 
de roman ‘De taal van bloemen’ 
waarvoor zij de inspiratie haalde 
uit het Victoriaanse Bloemenboek 
waar bloemen een geheimtaal 
spreken en met taal toveren kun-
nen. Jonneke Bekkenkamp doet 
onderzoek naar de betekenis van 
bloemen en schreef er een boek-
je over: Bloemlezen. Thema’s als 
haat, waardigheid, succes en on-
zekerheid, bindingsangst, verzoe-
ning en onmacht komen daarbij 
aan de orde. Karina Tan – verbon-
den aan het Flower Art Museum 
– zocht bij de thema’s een aan-
tal kunstenaars. Let dan vooral op 
de schilderijen van Liseth Visser! 
Haar romantische schilderijen la-
ten een vleug van geheimzinnig-
heid zien die voor een vorm van 

ongemakkelijkheid zorgt. Juist 
dat maakt dat je als kijker als het 
ware naar het werk wordt toe ge-
zogen. Nieuw werk is er ook van 
fotografe Heidi Wallheimer. Op-
vallend zijn de sculpturen van 
de jonge kunstenaar Timo Knop-
pers. verder werk van An Luthart, 
en Maja Vucetic, Teis Albers en 
Marloes Jooren.

God en de duivel
Bij de opening hield Dr. Jelle 
Koopmans – hoofddocent Ro-
maanse taal- en letterkunde aan 
de UVA – vanuit de losse pols een 
heerlijk ‘college’ met zoveel leu-
ke wetenswaardigheden over 
de goede en de zwarte kant van 
het leven van Baudelaire. Over de 
bloem, gezien als een geschenk 
van god, maar er waren ook bloe-
men die afkomstig waren van 
de duivel. Tot aan de achttiende 
eeuw was volgens zijn zeggen de 
roos slechts een ééndags bloem. 
Ook Constantijn Hoffscholte 
hield een fraaie inleiding. Hij ver-
geleek deze tentoonstelling met 
de groei van een bloem en trok 
mooie paralellen. Een vondst wa-
ren bloemen voor de medewer-
kers passend bij hun karakters. 
Iedereen kreeg een persoonlijk 
boeketje. Dat zowel Bert van San-
ten als het Flower Art Museum 
zich ook maatschappelijk betrok-
ken voelen met wat er zich in de 
wereld afspeelt werd benadrukt 
met de aanwezigheid van Artsen 
zonder Grenzen. Tijdens de ope-
ningsactie Bloemen van Hoop 
Bert schonk een deel van zijn ver-
koop aan deze stichting. Kunste-
naar Bernadette Zeegers maakte 
keramische rozen waarvan de op-
brengst wordt geschonken aan 
de stichting van het Kind.

Chemie
Op deze opening werd duidelijk 
dat wanneer de onderlinge che-
mie van alle betrokkenen in even-
wicht is, er zoveel meer bereikt 
kan worden. Het Flower Art Mu-
seum is met een klein maar be-
vlogen team aan een prestigi-
eus project begonnen. Het staat 
nu nog maar aan het begin van 
dit traject, maar het pad dat tot 
nu toe wordt bewandeld belooft 
veel voor de toekomst.

Janna van Zon

Op zaterdag 11 mei in het Dorpshuis
Kavels in de maak voor 
Veiling Kudelstaart
Kudelstaart - Vrijwilligers van 
de stichting Kudelstaart voor Ku-
delstaart zijn druk doende om 
zo’n 300 kavels samen te stellen 
voor de veiling op zaterdag 11 
mei in het Dorpshuis. De voor-
gaande achttien edities brach-
ten bij elkaar meer dan drie ton 
op. Die bedragen werden ver-
deeld over tientallen Kudelstaart-
se clubs voor projecten waarvoor 
ze een financieel steuntje in de 
rug konden gebruiken.
Met nog iets meer dan twee we-
ken te gaan voor de veiling wordt 
nu de laatste hand gelegd aan 
het vormen van kavels die door 
de veilingmeesters bij opbod 
worden geveild. Er is voor elk wat 

wils: van speelgoed voor kinde-
ren tot een tourrit met een au-
thentiek VW-busje. De afgelopen 
jaren lag het aantal kavels steeds 
rond de 300. Grote trekkers zijn 
de fraaie boeketten die op deze 
avond voor Moederdag gretig af-
trek vinden.

Financiële ondersteuning
Ook dit jaar kan het lokale vereni-
gingsleven weer profiteren van 
de opbrengsten uit de veiling. 
Aanvragen voor financiële onder-
steuning van goed onderbouwde 
projecten kunnen tot 4 mei wor-
den ingediend via een formulier 
op de website www.veilingku-
delstaart.nl 

Bestuursleden van Kudelstaart voor Kudelstaart poseerden afgelopen 
weekend met enkele van de voorwerpen die 11 mei worden geveild in het 
dorpshuis. Boven: Arie de Vos, Hans Splinter, Ton Hol, Eppo Buskermolen 
en Arie Stolwijk. Zittend: Ad Verburg, Marlouke Sparnaaij en Jacques van 
der Weijden. Op de foto ontbreken Jan Bunnik en Aad van der Hoorn.

Wie verzint de mooiste naam?
Schooltuin een feit voor 
de Antoniusschool

kerij De Zonnebloem konden ze 
nu van start met aardappels po-
ten in de volle grond. De door de 
Rabobank en LTO glastuinbouw 
gesponsorde schooltuin is nu een 
feit. De kinderen kwamen met de 
juf of meester op de fiets aan. Op 
de tuin stond een team vrijwil-
ligers ze op te wachten. Er werd 
uitleg over knol- en bolgewassen 
gegeven. Er werd uitgelegd waar-
om aardappels onder een heuvel 
grond groeien, hoe diep er ge-
poot moet worden en dat je in 
een tuin altijd netjes op de loop-
paden loopt om het gewas niet te 
beschadigen. Ik groepjes van vijf 
werden de kinderen verantwoor-
delijk gemaakt voor hun eigen 
tuintje. In dit tuintje zijn nu twee 

verschillende soorten aardappels 
gepoot. De volgende keer zal er 
waarschijnlijk vuil gewied moe-
ten worden en tussentijds kun-
nen de kinderen een regendans 
doen. Volgens opa Arie is het het 
fijnst als het ‘s nachts regent tij-
dens de vakantie. Na afloop heb-
ben de kinderen hun zelf bedach-
te naam voor de schooltuin in 
mogen leveren. Door de organi-
satie wordt de mooiste naam uit-
gezocht maar welke dat wordt is 
nu nog niet bekend. Na de vakan-
tie worden de groente gepland 
welke niet tegen nachtvorst kun-
nen. Daarvoor kan het nu nog te 
koud zijn ‘s nachts. De vrijwilli-
gers en kinderen hopen op een 
vruchtbaar seizoen. 

Bijna 250 kinderen bij Boerenvreugd
Zonnig Paasfeest op de 
kinderboerderij
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd kijkt terug op een zeer 
geslaagde zonnige paasactivi-
teit. Bijna 250 kinderen hebben 
meegedaan met de spelletjes 
op tweede Paasdag in het Horn-
meerpark. De traditionele eier-
bingo was net als voorgaande ja-
ren een succes en de lekkere trak-
tatie bij een volle kaart werd vro-
lijk ontvangen. De paashaas ging 
met de kinderen op de foto en 
het knutselen van een konijnen-
masker vonden de kinderen erg 
leuk.

Vrijwilligers gezocht!
Veel (groot)-ouders hebben een 
praatje gemaakt met de vrijwilli-
gers. Boerenvreugd is dringend 
op zoek naar nieuwe vrijwilligers. 
Een aantal mensen heeft zich 
aangemeld en daar is het bestuur 
zeer blij mee. Echter meer hel-
pende handen zijn zeer welkom! 
Bezoekers kregen tweede Paas-
dag een vacaturekrant mee om 
eens te lezen wat de mogelijkhe-
den zijn op de boerderij. “Wij ho-
pen dat we iedereen enthousiast 
hebben kunnen maken en dat er 

Kudelstaart - Nadat alle groe-
pen 7 van de Antoniusschool in 

Kudelstaart vorige keer les had-
den gekregen in zaaien bij kwe-

komende week nog meer aan-
meldingen binnenkomen”, aldus 
voorzitter Rogier. Meer informa-
tie over vrijwilligerswerk op kin-
derboerderij Boerenvreugd is te 

vinden op de website www.boe-
renvreugd.nl en op facebook. 
Geïnteresseerden kunnen ook 
een mail sturen naar vrijwilli-
gers@boerenvreugd.nl
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www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Pannenkoeken eten in Voor 
Ekaer. Op 25 april kunt u 
van 12.00-14. 00 uur in het 
restaurant van wijkpunt Voor 
Elkaer onbeperkt overheer-
lijke pannenkoeken komen 
eten. Neem gezellig uw kinde-
ren of kleinkinderen mee!
Graag van te voren opgeven.
Tel. 0297-820979. 

Koninklijk diner
Vrijdag 26 april is er een 
Koninklijkdiner in Voor Elkaer. 
Wilt u er ook bij zijn?
Reserveer dan snel via tel. 
0297-820979. Let op! Er zijn 
nog maar een paar plekken 
beschikbaar. 

Koningsdag in Kudelstaart
Op zaterdag 27 april is wijk-
punt Voor Elkaer geopend van 
08.00-13.00 uur. 

Kaarten maken in Voor 
Elkaer in Kudelstaart
Het is alweer bijna tijd om een 
gezellige middag met elkaar 
kaarten te maken. De groep 
is nog lang niet vol dus schuif 
gezellig aan. Alle materialen 
zijn aanwezig. U bent dinsdag 
30 april van harte welkom van 
14.30-16.30 uur. Komt u ook? 
Neem gezellig iemand mee.

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 1 mei kunt u
genieten van o.a. een 
gebonden tomatensoep met 
balletjes, stokbrood met krui-
denboter, zigeunerschnitzel, 
zingarasaus, broccoli met 
kerriesaus, balkansalade, 
pomme duchesse, �ensje 
met warme kersen en bolletje 
vanille-ijs met slagroom naar
keuze voor maar € 14,-. 
U bent van harte welkom 
vanaf 17.00 uur. Reserveren 
kan via Tel. 0297820979.

Vrijdag 3 mei  kunt u ge-
nieten van o.a. een huza-
renslaatje, stokbrood met 
kruidenboter, kip cordon 
bleu, sinaasappelsaus, 
gestoofde appeltjes met 
rozijnen, bieten salade,                                                                                                                                      
gebakken aardappelen met 
spek en ui, oud Hollandse  
vla�ip sorbet met slagroom
voor € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Musica in Voor Elkaer
Op vrijdag 3 mei is er geen 
Musica. 

Pannenkoeken eten in Voor 

Activiteiten overzicht

Thuisbezorgen na online bestelling
Boodschappen aan huis 
van de Hoogvliet
Aalsmeer - Supermarkt Hoog-
vliet is op verzoek van veel klan-
ten op woensdag 24 april gestart 
met het thuisbezorgen van on-
line bestelde boodschappen in 
Aalsmeer, Kudelstaart en Leimui-
den. Een perfecte service voor ie-
dereen die houdt van gemak of 
zelf niet in staat is om naar de su-
permarkt te gaan.
Met thuisbezorging op zes dagen 
in de week, keuze uit verschillen-
de tijdsblokken, een online as-
sortiment van meer dan 10.000 
producten en ruim 100 weke-
lijkse aanbiedingen biedt Hoog-
vliet meer dan alleen het gemak 

van boodschappen aan huis. De 
klant geniet van dezelfde lage 
prijzen als in de winkel en van ve-
le extra’s. Online bestellen kan via 
hoogvliet.com of met de handi-
ge app. De klant betaalt de bood-
schappen vooraf veilig met iDeal.
De klant kan nu altijd bij Hoog-
vliet terecht voor de boodschap-
pen, welke manier van bood-
schappen doen haar ook aan-
spreekt. Bij Hoogvliet doet de 
klant boodschappen zoals zij dat 
het prettigst vindt: in de super-
markt, online bestellen en afha-
len in de winkel óf laten thuisbe-
zorgen.

airtra e a on  o fi e  
bloemen en muziek
Aalsmeer - Op woensdag 8 mei 
om 19.30 uur speelt de Afrikaan-
se muziekgroep Djembe Agogo 
muziek om bezoekers welkom te 
heten op de Fairtrade koffi  e- en 
bloemenavond in De Oude Vei-
ling in de Marktstraat. De muzi-
kanten uit Afrika geven nogmaals 
een spetterende show met dans 
tijdens de pauze op deze avond.
Twee sprekers zijn uitgenodigd. 
Peter d’Angremond, directeur 
van Stichting Max Havelaar, komt 
van alles vertellen over waar-
om iedereen Fairtrade koffi  e zou 
moet en gaan gebruiken. De boe-
ren verdienen vooral steun bij het 
drinken van een kopje koffi  e.
Daarna is het de beurt aan Mar-
ja Oudhuis van Zuurbier & Co. en 
het bedrijf Bilashaka Flowers. Zij 

geeft een kijkje in dit Fairtrade 
bedrijf in Kenia, dat rozen teelt. 
Wat doen zij daar voor de arbei-
ders. Marja is de ambassadeur in 
de gemeente Aalsmeer. Juist in 
deze week, de Fairtrade week is 
van 4 tot 12 mei, staat Fairtrade 
in de belangstelling. Supermark-
ten en uiteraard de Wereldwin-
kel Aalsmeer bieden Fairtrade 
producten vaak met korting aan 
waarbij de banaan extra in de 
belangstelling staat dit voorjaar. 
Meer informatie is te vinden op 
de website: www.fairtradege-
meenten.nl of mail naar de con-
tactpersoon in Aalsmeer via jb-
kooij@kabelfoon.nl of bel: 0297-
321509. Aanmelden voor 8 mei 
kan ook via de genoemde mail en 
telefonisch.

“Met veel plezier en passie gedaan”
Afscheid John Jansen van 
Ondernemend Aalsmeer
Aalsmeer - Oud-burgemeester 
Jeroen Nobel en wethouder Eco-
nomische Zaken Robert van Rijn 
hebben afscheid genomen van 
John Jansen. Jansen heeft het 
voorzitterschap van Onderne-
mend Aalsmeer overgedragen 
aan Hugo van Luling en Debbie 
Borst.
John Jansen is sinds 2014 het 
gezicht van Ondernemend 
Aalsmeer. Hij zette samen met 
voormalig wethouder Ad Verburg 
Ondernemend Aalsmeer op de 
kaart en zorgde voor een nieuwe 
focus en hernieuwd elan. Zo orga-
niseert Ondernemend Aalsmeer 
bijeenkomsten en kennissessies 
voor ondernemers. Samen met 
de gemeente Aalsmeer en Rabo-
bank regio Schiphol vindt de On-
derneming van het Jaarverkiezin-
gen plaats. Daarnaast doet On-
dernemend Aalsmeer mee met 
het gemeentelijke Zaai project 
dat sinds kort ook gevestigde on-
dernemers helpt en adviseert. 

Belang ondernemers
“John heeft zich enorm ingezet in 
de oprichting en startjaren voor 

Ondernemend Aalsmeer, ik ben 
hem voor zijn pioniersinzet erg 
dankbaar”, aldus wethouder Eco-
nomische Zaken Robert van Rijn. 
“John heeft naast het belang voor 
de Aalsmeerse ondernemers ook 
altijd goede contacten met de 
gemeente onderhouden. We 
gaan nu met de nieuwe voorzit-
ters, Debbie Borst en Hugo van 
Luling, een volgende fase samen 
invulling geven.”

Floriworld
John Jansen: “Ik deed het voor-
zitterschap van Ondernemend 
Aalsmeer met veel plezier en pas-
sie, maar het is tijd om het stokje 
door te geven. Met het toekom-
stige Floriworld heeft Aalsmeer 
goud in handen. We moeten er 
samen voor zorgen dat we Flori-
world economisch koppelen aan 
Aalsmeerse bedrijven en toeris-
me. Zo kunnen we Aalsmeer nog 
meer op de kaart zetten. Graag 
blijf ik mij hiervoor inzetten.” 

Meer informatie over Onderne-
mend Aalsmeer is te vinden op: 
www.ondernemendaalsmeer.nl.

Van links naar rechts: Wethouder Robert van Rijn, oud-burgemeester Je-
roen Nobel, John Jansen, Hugo van Luling en Debbie Borst.

Stichting bestaat 25 jaar

Eigen Bovenlandenboot 
als verjaarsdagscadeau?
Aalsmeer - Stichting De Boven-
landen Aalsmeer bestaat 25 jaar. 
Talloze akkers en eilandjes heeft 
zij in die periode overgenomen 
van kwekers die stopten. 

De stichting beheert nu bijna 
170 percelen (40,7 hectare) bo-
venland, onderhoudt ze en zorgt 
dat het gebied mooier wordt in 
plaats van verrommelt, zodat alle 
inwoners en bezoekers die in hun 
boot door het gebied varen kun-
nen blijven genieten van de na-

tuur en het prachtige bovenlan-
denlandschap.

Geen eigen boot
Om bij de akkers en de eilandjes 
te komen, is een boot nodig. Deze 
hebben de vrijwilligers van Stich-
ting De Bovenlanden vaak nodig, 
zowel in de zomer als in de win-
ter. In alle jaargetijden. Maar een 
eigen boot heeft De Bovenlanden 
niet. Er worden boten van kwe-
kers gebruikt om naar een akker 
te gaan en er wordt een boot ge-

huurd wanneer de vrijwilligers de 
donateurs van De Bovenlanden 
willen laten zien welke projecten 
uitgevoerd zijn.

Eén wens
Na 25 jaar vinden de vrijwilligers 
het tijd om een eigen boot te heb-
ben. En daarom staat op het ver-
langlijstje voor de 25ste verjaardag 
maar één wens: een Bovenlanden-
boot. Het plan is om een boot te 
laten maken naar oud-Aalsmeers 
ontwerp: Een Aalsmeerse land-

schuit. Van aluminium, zodat de 
boot het hele jaar buiten kan lig-
gen, klaar om mee te gaan varen. 
Er komt een elektrische motor in. 
Het wordt een toekomstbestendi-
ge en onderhoudsarme boot zon-
der poespas. In de archieven van 
Aalsmeerse scheepsbouwers is al 
gezocht naar bouwtekeningen.

Met z’n allen
Stichting De Bovenlanden kan 
zelf echter een boot niet betalen, 
maar, zo stelt het bestuur: “Met 
z’n allen kunnen we dat wel.” Bin-
nenkort start de stichting een 
(crowd-funding) actie om inwo-
ners te laten helpen dit jubileum-
cadeau te laten bouwen en in de 
vaart te brengen. Nu reeds een 
bijdrage leveren? Stuur dan een 
mail naar info@bovenlanden.nl. 
Meer informatie is te vinden op 
www.bovenlanden.nl.

Gemeente op bezoek in Odensehuis
In gesprek over trottoirs 
in het Centrum
Aalsmeer - Op dinsdag 16 april 
kwam een adviseur wegbeheer 
en infrastructuur van de gemeen-
te Aalsmeer naar gebouw Irene. 
Hij kwam op uitnodiging van de 
bezoekers van het Inloop Oden-
sehuis die in hun centrumover-
leg in februari hebben aangege-
ven zich onzeker te voelen bij het 
wandelen door het Centrum. Het 
Ontmoetingscentrum vind be-
wegen heel belangrijk omdat het 
mensen vitaal houdt en het brein 
activeert. Dagelijks worden er be-
weegactiviteiten gedaan waaron-
der wandelen. Tijdens deze wan-
delingen komt het voor dat men-
sen misstappen maken, struike-
len of daadwerkelijk vallen over 
oneff enheden in het trottoir. Ge-
noeg redenen om met de ge-

meente in gesprek te gaan. De 
adviseur van de gemeente had 
zich goed voorbereid op de bij-
eenkomst waar maar liefst der-
tig bezoekers bij aanwezig waren. 
Hij heeft zich georiënteerd in de 
buurt, zo wist hij de locaties van 
de zwakke plekken te benoemen. 
Hij gaf aan dat valgevaar voor-
komen moet worden en had op-
rechte interesse in de situaties die 
bezoekers ten gehore brachten.. 
In een vervolgafspraak in juni zal 
er een terugkoppeling zijn van de 
mogelijkheden op korte en lan-
gere termijn. 
Het was een prettige bijeenkomst 
en alle bezoekers waren tevreden 
en voelden zich gehoord, zo ook 
de medewerkers van het Ont-
moetingscentrum. 

Radio Aalsmeer met Arie 
de Vos in ‘Door de Mangel’
Aalsmeer - De meivakantie is aan-
gebroken en dat betekent dat ve-
le Aalsmeerders en Kudelstaar-
ters even gas terug nemen. Na het 
prachtige weer en de gezelligheid 
met Pasen op de radio zijn er de-
ze week weer interessante gas-
ten in de reguliere programme-
ring. Daarnaast hebben de mede-
werkers van Radio Aalsmeer afge-
lopen week een medewerkersbij-
eenkomst gehad om ook de ko-
mende vijf jaar vol vertrouwen de 
nieuwe zendvergunning in te vul-
len met informatieve, gezellige en 
leerzame lokale radio.

Mental coach in ‘Echt Esther’ 
Donderdag is Ingrid Stoop te gast 
bij Esther Sparnaaij. Stoop ontdek-
te in 1991 hoe mensen eigen pro-
blemen tussen de oren zélf kun-
nen oplossen zonder het verhaal 
te vertellen. En problemen zelfs 
kunnen voorkomen. Zij coacht 
aan de hand van de matrixmetho-
de en zegt hierover:”Ik gun dat ie-
dereen de regie krijgt over zijn ei-
gen hoofd.” Heb jij zelf een vraag 
voor Ingrid? Mail deze dan naar 
esther@radioaalsmeer.nl

Op herhaling 
Afgelopen maandag ontving El-
bert Huijts Karin de Geus-Stokkel 
in de 252e uitzending van ‘Door 
de Mangel’. Karin werkt als vrijwil-
ligster bij Hospice Bardo in Hoofd-
dorp en zet zich in voor de Ropa-
run. “Dit jaar zamelen we geld in 
voor koppelbedden in hospices. 
Zo wordt het goede doel voor mij 
ook tastbaar”, aldus De Geus. Zij 
omschreef zichzelf als spontaan, 
begaan en kan goed relativeren. 
Kenmerken die je zeker moet be-
zitten als je werkt in een hospice.
Op 29 april is vanwege de mei-
vakantie de 225e editie te horen. 
Toen was Arie de Vos te gast, des-
tijds uitgenodigd door Eric Spaar-

garen. Als Eric namelijk ooit met 
pensioen gaat, dan hoopt hij 
nog net zoveel energie te heb-
ben als Arie. De Vos was boekhou-
der, maar ook voorzitter van korf-
balvereniging VZOD. Nog altijd 
maakt Arie deel uit van de spon-
sorcommissie, maar is hij onder 
andere ook actief voor de Veiling 
Kudelstaart voor Kudelstaart en 
het Jeugdsportfonds. Op maan-
dag 6 mei is er weer een nieu-
we live gast in ‘Door de Mangel’. 
Dan is Cor Hermanns de 253e 
Aalsmeerder die vakkundig door 
de mangel wordt gehaald. Mocht 
je als luisteraar een vraag hebben 
voor Cor Hemanns, mail deze dan 
naar: info@radioaalsmeer.nl. Radio 
Aalsmeer is de lokale omroep van 
Aalsmeer en omgeving en te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal ra-
diokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 
Daarnaast is Radio Aalsmeer te 
vinden op televisie met Tekst TV: 
kanaal 12 van Caiway, of kanaal 
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort. El-
ke dag brengt Radio Aalsmeer in-
formatieve en interessante pro-
gramma’s. In de nacht en doorde-
weeks overdag kan genoten wor-
den van fi jne non-stop muziek. 

Els op één bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos-
middag van de OVAK is op 
woensdag 1 mei vanaf 14.00 uur 
in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Het kaarten op 17 april is 
gewonnen door Els Vergeer met 
5706 punten, gevolgd door Loek 
Pieterse met 5256 punten, Ruud 
Bartels met 5125 punten en Wim 
Reuling met 4998 punten.
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Ontmoeten en informatie voor partners

Praatuurtje over dementie
Aalsmeer - Op maandag 29 april 
kunnen partners van mensen 
met dementie elkaar ontmoe-
ten en hun verhaal met elkaar de-
len. Van 10.30 tot 11.30 uur is het 
maandelijkse praatuurtje speci-
aal voor partners. Het is een laag-
drempelige bijeenkomst, desge-
wenst kan men iemand meene-
men zoals een familielid of goede 
kennis. Onder het genot van een 
kopje koffie kunnen ervaringen 
gedeeld worden. Ellen Millenaar, 
coördinator van het ontmoe-
tingscentrum, zal het gesprek in 
goede banen leiden en vragen 
over dementie beantwoorden. 
Ook partners die niet verbonden 
zijn aan het ontmoetingscen-
trum, bijvoorbeeld omdat hun 
naaste geen gebruik maakt van 
dagbesteding of inmiddels opge-
nomen is, zijn van harte welkom. 
Uit ervaring blijkt dat partners 
erg veel steun aan elkaar kunnen 
hebben ondanks de verschillen-
de situaties. Ook zijn er partners 
betrokken wiens naaste is overle-

den, zij kunnen met hun ervaring 
veel betekenen voor henzelf en 
voor anderen. 

Ondersteuning bij dementie
Dinsdagavond 21 mei zal van 
19.30 tot 21.00 uur in het teken 
staan van ondersteuning bij de-
mentie door (thuis)technologie 
en praktische hulp. Hanneke ten 
Brink van Mantelzorg en meer or-
ganiseert deze bijeenkomst sa-
men met Ellen Millenaar van het 
ontmoetingscentrum. Het is een 
combinatie van kindergesprek-
groep en informatiebijeenkomst 
en dus ook met name gericht op 
kinderen van mensen met de-
mentie. Echter naasten zijn ook 
welkom.
De bijeenkomsten zijn in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat 
12. Aanmelden voor de bijeen-
komst op 21 mei via 06 22468574 
of via emillenaar@zorgcentru-
maelsmeer.nl. Aanmelden voor 
het partnerpraatuurtje is niet no-
dig.

Door Plassengebied van Zuid-Holland
Boottocht Stichting Sam 
samen met Zorgcentra
Aalsmeer - Op donderdag 23 
mei organiseert Stichting Sam 
in samenwerking met de Zorg-
centra Aelsmeer en ’t Klooster-
hof een boottocht. Deze keer zal 
de tocht richting Alphen aan de 
Rijn gaan, dwars door het plas-
sengebied van Zuid Holland. Het 
wordt weer een geheel verzorg-
de boottocht met koffie/thee, ge-
bak, een uitgebreide lunch en ’s 
middags nog een wijntje of advo-
caatje toe. Vrijwilligers van Stich-
ting SAM en verpleegkundigen 
van de Zorgcentra zullen ervoor 
zorgen dat de deelnemers alle 
aandacht en zorg krijgen die no-

dig is. ’s Morgens worden de deel-
nemers weer, net als in voorgaan-
de jaren, van huis opgehaald en 
na afloop weer keurig thuisge-
bracht. Vanuit de Zorgcentra zul-
len er ongeveer 50 tot 60 deelne-
mers meevaren en er is dus nog 
plaats voor 40 tot 50 personen. 
Iedereen kan zich opgeven om 
mee te gaan. De kosten zijn net 
als vorig jaar 45 euro per persoon.
Opgeven kan, vóór uiterlijk 12 
mei, bij de recepties van de Zorg-
centra of bel naar Marie Kluin-
haar: 06-20893879 of Wenneke 
Vooges: 06-30770852. Maar, doe 
het vlug: vol is vol!

Vogelvereniging Aalsmeer
Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - Op zondag 28  april 
organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer weer een grootse vo-
gelbeurs. De beurs is open van 
10.00 tot 12.30 uur en wordt ge-
houden in sporthal De Baccara in 
de Baccarastraat. 
Iedere vogelliefhebber is welkom 
om vogels te kopen, te verkopen, 
te ruilen of rond te kijken en vra-
gen te stellen over de hobby vo-
gels en hun voedsel en huisves-
ting. De entree bedraagt 1 euro 
voor iedereen die komt kijken of 
kopen. Met het entreebewijs ma-
ken bezoekers kan op een leu-
ke attentie. Verkoop van uw ei-

gen vogels is gratis, zowel voor 
leden als bezoekers. Aanwezig 
zijn diverse soorten vogels, zo-
als tropische vogels, kanaries en 
kromsnavels. Ook worden zaden 
en zaadmengsels en vogelkooien 
te koop aangeboden. Voor inlich-
tingen: 06-10666878. De Vogel-
vrienden van Aalsmeer bezitten 
het keurmerk van de Nederland-
se bond van vogelliefhebbers, 
voor het diervriendelijk behan-
delen van haar vogels met in acht 
neming van de milieu eisen die 
tot heden van kracht zijn. Een he-
le eer om dit keurmerk van dier-
vriendelijkheid te mogen voeren.

Indrukwekkende lezing 
over de Noordzee 
Aalsmeer - Dinsdagmiddag 16 
april was de heer Ben Stiefelha-
gen te gast bij OVAK. Stiefelha-
gen is één van de initiatiefnemers 
bij het ontstaan van de stichting 
‘Duik de Noordzee schoon’. Hij be-
gint zijn lezing met een uitleg over 
het ontstaan van de Noordzee. De 
bodem van de Noordzee is voor-
al een grote zandvlakte. Maar de 
zwerfkeien en stenen uit de ijs-
tijd, die men vond op de Klaver-
bank en de Borkumse Stenen zijn 
nu uitbundig begroeid. Ook het 
aantal scheepswrakken uit de eer-
ste en tweede Wereldoorlog, plus 
de scheepsongelukken ten gevol-
ge van stormweer hebben voor 
nieuw substraat in de Noordzee 
gezorgd en zijn bedekt met een 
rijke fauna.  Vervolgens neemt 
Stiefelhagen de OVAK leden aan 
de hand van schitterende film-
beelden mee op expeditie naar 
onder andere de Doggersbank 

en de Borkumse Stenen Op beel-
den zijn wetenschappers aan het 
werk te zien, duikers die de wrak-
ken opschonen, door vissers ver-
loren spooknetten en vissen die 
bevrijd worden uit visnetten. De 
duikers snijden de netten los en 
voeren ze in oude PTT postzakken 
met behulp van een ballon naar 
boven, naar het expeditie schip. 
Het meest opzienbarend zijn de 
schitterende onderwaterbeelden 
van heel veel soorten vis, krab-
ben, en kreeften. Alleen het ge-
bied van de Borkumse Stenen telt 
al meer dan 300 diersoorten. Ook 
is er veel aandacht voor de groot-
ste scheepsramp van de Noordzee 
in 1914 voor de kust van Scheve-
ningen, waarbij drie enorm gro-
te Engelse kruisers getroffen wor-
den door torpedo’s van een Duit-
se U-boot, waarbij meer dan 1400 
slachtoffers vielen. Het was een in-
drukwekkende lezing!

Ajax
Aalsmeer - Het leven van mijn 
hubbie bestaat voor een groot 
deel uit voetbal. Kijken dan hè, 
niet (meer) spelen en dan in het 
bijzonder Ajax. Naar iedere thuis-
wedstrijd wordt gegaan met zijn 
voetbalmaatjes. Altijd plezier als 
trouwe fans. Toen bleek dat zijn 
club een ronde verder was in de 
Champions Leage wilde hij na-
tuurlijk ook naar de wedstrijd te-
gen Juventus. Echter, ik was ja-
rig. En niet zomaar jarig, nee ik 
bereikte op 10 april de respecta-
bele leeftijd van vijftig! De Sarah-
pop bleef (op mijn verzoek) ach-
terwege, maar een hapje eten 
met man en zoon stelde ik toch 
wel zeer op prijs. Zo geschied-

M iranda’s
omentenm

langen van hem dat hij opnieuw 
zijn kaart in de aanbieding gooit. 
‘Probeer maar 2 kaarten te sco-
ren’ appte ik terug. ‘dan moet je 
wel mee naar ‘t Honk (Ajaxcafé 
naast de Johan Cruijff Arnea) hè?’ 
schreef hij. Ja duhhh. Dat hoort 
bij Ajax. Bier drinken, beetje mee 
blèren op de tribune en de sfeer 
in het stadion ondergaan. Ik heb 
zelf een seizoenskaart gehad, dus 
weet daar alles van. We gaan dus 
op onze trouwdag maar even lun-
chen of verplaatsen ons huwe-
lijksdiner een dagje. Geen pro-
bleem. En, alsof de duvel ermee 
speelt; de kampioenswedstrijd 

voor de eredivisie-beker wordt 
uitgevochten op weer een leuke 
datum; 12 mei, Moederdag. Niet 
dat ik dat erg vind hoor. Hope-
lijk maakt mijn kind een ontbij-
tje voor me en op het moment 
dat manlief aanmoedingsleuzen 
scandeert zit ik waarschijnlijk lek-
ker aan een wijntje bij mijn eigen 
mamsie in de tuin. Leven en laten 
leven. En natuurlijk hoop ik dat 
‘we’ winnen. 

Hup, Ajax, hup, rood - witte schare. 
Dapp`re strijders fier en koen. Geen 
club die ons kan evenaren..
Rood en wit wordt kampioen!

Verkoop en gokje wagen op vrijmarkt
TeamTimmerman voor 
Mike Multi Foundation
Aalsmeer - TeamTimmerman is 
alweer druk bezig met de voor-
bereidingen. Net als voorgaande 
jaren zullen de teamleden weer 
aanwezig zijn op de vrijmarkt 
in de Zijdstraat op Koningsdag. 
Dankzij diverse sponsors kunnen 
er weer verschillende bloemen 
en planten aan de man/vrouw 
gebracht worden. Voor een leuke 
prijs steunen de kopers Stichting 
TeamTimmerman. Net als vorig 
jaar is er ook weer een raadprijs 
bij de kraam. Men kan een gok-
je wagen en daarmee een proef-
les winnen in een Cessna toestel 
waarbij nog een passagier mee-
genomen mag worden. Zeker de 
moeite waard om de stand even 
te bezoeken.
TeamTimmerman zet zich ieder 
jaar in voor een ander goed doel. 
Dit jaar gaat de opbrengst van de 
Koningsmarkt naar de Mike Mul-
ti Foundation. Deze stichting on-
dersteunt verschillende projec-
ten voor lichamelijk en/of gees-
telijk gehandicapte mensen, zo-
dat ook zij kunnen sporten. Eén 

van hen is Jetze Plat, de paralym-
piër handbiken en triathlon. Ook 
de Kudelstaartse Imke Brommer 
die zich samen met Larissa Klaas-
sen aan het klaarstomen is voor 
het baanwielrennen op de Para-
lympics in Tokyo 2020 kan reke-
nen op financiële ondersteuning 
van de Mike Multi Foundation. 
De opbrengst zal dus ook dit jaar 
aan heel mooi doel besteed gaan 
worden.

Tour de Poel
Naast de verkoop op Konings-
dag doet TeamTimmerman nog 
meer om geld voor het goede 
doel bijeen te krijgen. Jaarlijks 
organiseert zij op de laatste zon-
dag van september Tour de Poel, 
een fietstocht voor jong en oud, 
racefiets of recreatie, voor ieder-
een dus. Verder volgt er in okto-
ber ook nog een leuk evenement. 
Hierover volgt later meer info. 
Volg TeamTimmerman op face-
book voor het allerlaatste nieuws 
of neem een kijkje op de website: 
www.teamtimmerman.nl.

Categorie Individueel Dames
Sjoelster Petra Houweling 
Nederlands kampioene!
Regio - “Eindelijk”, zo zei Pe-
tra Houweling van Sjoelclub 
Aalsmeer afgelopen zaterdag 20 
april toen zij zich in de Veluwehal 
in Barneveld mocht laten kronen 
tot Nederlands Kampioene Indivi-
dueel Dames. Na een derde plaats 
in 2015, zevende in 2016 en 2018 
en zesde in 2017 is het toch ge-
lukt: Kampioene van Nederland. 
De laatste keer dat dit lukte bij de 
dames voor Sjoelclub Aalsmeer 
was in 1985. Tijdens de regiowed-
strijden in afdeling West stak Pe-
tra al met kop en schouders bo-
ven de andere dames uit, maar 
ook zaterdag was zij de beste 
van Nederland. Na de eerst ronde 
stond zij nog flink achter op meer-
voudig Nederlands kampioene 
Elly Mensen (42 punten), maar 
dankzij de beste tweede ronde 
van alle deelneemsters (1377), 
kon zij het Wilhelmus voor zich 
laten spelen met een gemiddel-
de van 135,95. Tweede werd Elly 
Mensen (135,75) en derde Hettie 
Kleine (134,50). Bij de Heren A ook 
een verrassende winnaar, Henk 
van der Ree Doolaard met 144,10, 
waarbij vooral zijn tweede ron-
de met 1460 indruk maakte. Jan 
Oostenbrink en Dick Eijlers com-
pleteerden het podium. Er waren 
geen Aalsmeerse deelnemers in 
deze klasse.

Aalsmeerse successen
Bij de Heren B kwam Albert Ge-
leijn ver onder zijn gemiddelde 
uit. Met 129,55 werd hij slechts 
veertiende. In de klassen daaron-
der waren er wel grote succes-
sen voor Sjoelclub Aalsmeer. In 
de C-Klasse werd Hans van Leeu-

wen met hetzelfde gemiddelde 
als Petra kampioen. In de D-Klas-
se was de titel voor Kees Kuypers 
(128,90). Karin Dijkstra werd tien-
de (123,95), Elisa de Jong veer-
tiende (120,75). In de E-Klasse 
kwam Kees Verbruggen niet ver-
der dan de negentiende plek met 
een gemiddelde van 115,05.

Goud en zilver
In de F-Klasse waren de twee 
hoogste podiumplaatsen voor 
Sjoelclub Aalsmeer. Marja Sprin-
gin’tVeld stak er ruim bovenuit. 
Met een gemiddelde van 128,80 
had zij ruim vijf punten voor-
sprong op Thijs Brozius (123,20), 
die zilver opeiste. Jacob van ’t 
Hof werd vijftiende met 114,55 
gemiddeld, na een vijfde plek in 
de eerste ronde. In de G-Klasse 
bleef Mirjam van den Berg op een 
twaalfde plaats steken met 111,35 
gemiddeld. In het Open toernooi 
deden twee Aalsmeerse sjoelers 
mee. Tim van Tiem werd zesde in 
de A-Klasse met 130,05 gemid-
deld en Wijnand Springin’tVeld 
kwam tot een achtste plek in de F-
Klasse met 111,15 gemiddeld.

WK in Duitsland
Het laatste belangrijke toernooi 
dit seizoen vindt plaats in het He-
melvaartsweekend in Duitsland, 
waar het WK gehouden wordt. 
De laatste competitieavond van 
dit seizoen is op donderdag 25 
april en begint om 20.00 uur in 
het Dorpshuis in Kudelstaart. De 
prijsuitreiking van dit seizoen is 
op vrijdag 3 mei. Voor uitslagen 
en informatie zie ook de website: 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Alle prijswinnaars van Sjoelclub Aalsmeer op het NK. V.l.n.r. Hans van 
Leeuwen, Marja Springin’tVeld, Thijs Brozius, Petra Houweling en Kees 
Kuypers. Foto: Elisa de Jong

Iedere dinsdagavond!
Opnieuw wint Jacco Piet 
dartavond in Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 
16 april waren de voorbereidin-
gen voor de dartavond niet het 
belangrijkste maar het regelen 
van de televisieontvangst om de 
voetbalwedstrijd Ajax tegen Ju-
ventus wel te kunnen zien. Na 
flink wat geharrewar lukte het 
met behulp van Digitenne om 
zwart-wit beelden te ontvangen. 
Daar was iedereen tevreden mee. 
Om 20.00 uur werd begonnen 
met de voorrondes van de dart-
wedstrijden. Iwan van Egdom 
wist een leg af te snoepen van Pe-
ter Bakker en was daar zeer con-
tent mee. Later op de avond ging 
het moeilijker voor hem en hij 
wist ook niet te winnen van Hans 
Dolk. Henk van der Stroom wist 
wel met 2-0 te winnen van Hans 
Dolk. In de eerste halve kruisfi-
nale versloeg Jacco Piet Ben van 
Dam met 2-1. In de andere kruis-

finale won Peter Bakker met de-
zelfde cijfers van Kees de Lange. 
Na de nodige opwinding over het 
verloop van de voetbalwedstrijd 
gingen Ben en Kees strijden om 
de derde en vierde plek. 
In de finale stond Peter Bakker in 
de beslissende leg wel het eer-
ste op een finish tegen Jacco Piet, 
maar het lukte niet om deze uit te 
gooien. Dat kun je je tegen Jacco 
niet permitteren en zo won Jac-
co opnieuw weer een dartavond. 
Er werd nog gezellig nagebab-
beld, ook over de verdere kansen 
van Ajax en toen werd het weer 
tijd om alles op te ruimen. Iedere 
dinsdagavond wordt er gespeeld 
in de Wilhelminastraat 55 en de 
vaste darters zouden graag nieu-
we spelers willen verwelkomen. 
Leeftijd vanaf 16 jaar. Entree 2,50 
euro per avond. Geen Lidmaat-
schap.

de dat hij zijn kaart doorverkocht 
aan ons nichtje die daarmee dol-
gelukkig was. Zijn maatjes wa-
ren verbaasd. ‘Jij niet naar Juve? 
Alleen voor een verjaardaggie?’ 
En ja, achteraf drong het ook tot 
mij door hoe bijzonder die wed-
strijd wel niet was. De laatste helft 
hebben we dan ook nog even in 
de kroeg gekeken, toen we ons 
heerlijke diner in toprestaurant 
Oh! hadden verorberd. Maar hub-
bie gaat in de herkansing. Ajax 
is namelijk nog een rondje door 
en moet tegen de Spurs, oftewel 
Tottenham Hotspur. Leuke wed-
strijd trouwens tegen Manches-
ter City. Ik vind het spelletje ook 
best grappig, al hoeft daar ver-
der niet veel voor te wijken. Maar 
goed, die volgende pot is .. trom-
geroffel.. op onze trouwdag! Aan-
staande 8 mei is het 19 jaar gele-
den dat wij in de huwelijksboot 
stapten. Ik ontving net een appje 
van mijn wederhelft: ‘al gezien? 
8 mei moeten ze weer.’ Ja, ik had 
het gezien en ik ga ook niet ver-

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er op de woens-

dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 17 april is het klaver-
jassen gewonnen door Ria van ‘T 
schip met 5443 punten. Erik van 
de Beitel werd tweede met 5320 
punten en Gerda Raadschelders 
derde met 5264 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Mar-
tin Loos met 3732 punten
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Brandweer rukt uit voor 
barbecue-brand
Aalsmeer - Zaterdag 20 april 
rond half acht in de avond is bij 
een woning aan de Boomgaard 
in Oosteinde brand ontstaan in 
een achtertuin. Het ging mis bij 
het barbecueën.
Volgens de brandweer ligt de 
oorzaak bij een losgeschoten 
slang van een gasbarbecue. Hier-
door vloog een heg in brand. De 
bewoner heeft de brand zelf we-

ten te blussen. Ook de barbecue 
vatte vlam. Deze moet als verlo-
ren beschouwd worden.
Ambulancepersoneel is ter plaat-
se gekomen, omdat een persoon 
rook had ingeademd. De bewo-
ner is ter plekke door de mede-
werkers van de ambulancedienst 
behandeld en hoefde niet mee 
naar het ziekenhuis.
Foto: VTF / Laurens Niezen

“We gaan niet bij de pakken neerzitten”

Grote schade aan kas 
door ingestorte muur
Kudelstaart - Behoorlijk ge-
schrokken zijn ze bij Ubink Cac-
tussen aan de Mijnsherenweg. 
Woensdagmorgen 24 april is een 
muur van het bedrijf van de bu-
ren op een kas gestort en de-
ze klap ging met veel kabaal ge-
paard. Ver in de omgeving is 
de klap gehoord. De schade is 
enorm. De kas heeft een �inke re-
paratie nodig en zo’n 50.000 tot 
60.000 planten moeten als verlo-
ren worden beschouwd. 
Gert Ubink blijft er vrij nuchter 
onder. “We hebben veel materi-
ele schade, maar gelukkig is nie-
mand gewond geraakt. We gaan 
de boel opruimen en hopen vol-
gende week weer honderd pro-
cent in bedrijf te zijn.” De plan-
ten uit de beschadigde kas ver-
plaatsen, is geen optie, zo vertelt 

Ubink. “Het staat binnen ons be-
drijf overal strak vol.”
Het buurbedrijf slaat grond op 
binnen muren en hiermee is het 
goed mis gegaan. De oorzaak 
van de ingestorte muur ligt vol-
gens Gert Ubink aan een foutief 
gebruikte grondkering. “Handha-
ving is hier al vele jaren mee be-
zig. Het is een spelletje tussen 
de gemeente en de provincie en 
daar zijn wij nu de dupe van.” Ui-
teraard gaat de schade geclaimd 
worden, maar voor nu vindt Gert 
Ubink het belangrijker om aan 
de slag te gaan met het herstel-
len. “De verwarmingsmonteur 
loopt al rond en de kassenbou-
wer en de installateur zijn onder-
weg. Vlot handelen is het beste, 
we gaan niet bij de pakken neer-
zitten.”

Inwoners veroordeeld voor mishandeling

Langere taakstraf na 
hoger beroep 
Aalsmeer - Twee jaar en iets meer 
dan twee maanden geleden is 
het alweer dat voor twee jeug-
dige inwoners een avondje bij 
vrienden eindigde in een nacht-
merrie. Wat eind januari 2017 be-
gon met een vriendelijk praatje 
met een aangeschoten plaatsge-
noot ontaardde in een mishande-
ling van één van de jongens door 
twee vrienden van de man. De 
jongen werd geslagen en kreeg 
schoppen tegen zijn hoofd toen 
hij op de grond was gevallen. Zijn 
vriend kon geen hulp bieden. Zijn 
mobiele telefoon bracht wel hulp. 
Vanwege de ontstane bedreigen-
de situatie werd door zijn vriend 
112 gealarmeerd en is door de 
centrale direct contact gezocht 
met de hulpdiensten. De politie 
was snel met enkele wagens ter 
plaatse, evenals de medewerkers 
van de ambulancedienst. De mis-
handelde jongen is eerste hulp 
verleend in de ambulance en la-
ter onderzocht in het ziekenhuis.
De drie mannen zijn aangehou-
den en meegenomen voor ver-
hoor. Anderhalf jaar na de mis-
handeling, op 9 juli 2018, zijn 
twee van de drie mannen door 
de politierechter van de recht-
bank Amsterdam veroordeeld 
tot een taakstraf voor 120 uren 
en indien dit niet naar behoren 
wordt verricht te vervangen voor 

hechtenis. Tegen dit vonnis is ho-
ger beroep aangetekend en de-
ze rechtszitting heeft op 25 maart 
2019 plaatsgevonden. De advo-
caat-generaal heeft geen milder 
oordeel geveld, zelfs een hogere 
taakstraf opgelegd voor de duur 
van 150 uren. De advocaat-gene-
raal acht het bewezen dat open-
lijk in vereniging geweld is ge-
pleegd tegen personen. Volgens 
het hof heeft de verdachte zich 
samen met een ander schuldig 
gemaakt aan openlijke geweld-
pleging onder invloed van over-
vloedig alcoholgebruik waar-
bij het slachto�er gewond is ge-
raakt. De mishandeling draagt 
volgens het hof bij aan in de 
maatschappij heersende gevoe-
lens van angst en dit wordt de 
verdachten bijzonder kwalijk ge-
nomen. Op grond van deze fei-
ten heeft het hof de hogere (taak)
straf bepaald. Voor de twee jon-
gens is de veroordeling een op-
luchting, maar het verwerkings-
proces heeft waarschijnlijk een 
langere periode nodig. 

Het ‘boek’ kan echter helaas nog 
niet dicht. De veroordeling is nog 
niet de�nitief. Afgelopen dinsdag 
23 april kregen de families van de 
jongens te horen dat de twee ver-
oordeelde inwoners in cassatie 
gaan. 

Woelige start 
vaarseizoen

Aalsmeer - De politie van Am-
sterdam heeft in samenwerking 
met diverse partners tijdens het 
Paasweekend meerdere contro-
les gehouden op de diverse wa-
teren in en rond Amsterdam, 
Aalsmeer, Amstelveen en Uit-
hoorn. Opvallend was het aan-
tal pleziervaarders die hun boot 
onder invloed van alcohol be-

o fiets i  
Dragt weg

Aalsmeer - Bij jachthaven Dragt 
aan de Stommeerweg is in de 
avond of nacht van woensdag 17 
op donderdag 18 april een vouw-
�ets gestolen. De eigenaren van 
de �ets van het merk Talamex 
zeggen niet te hoeven weten wie 
de vouw�ets (tijdelijk) heeft mee-

Veel schade na botsing 
op e e meer i k
Aalsmeer - Op dinsdag 23 april 
heeft in de middag een ongeval 
plaatsgevonden op de Legmeer-
dijk, ter hoogte van de Bloemen-
veiling. Twee voertuigen zijn met 
elkaar in botsing gekomen. Door 
de klap is één van de auto’s over 
een paaltje van een verkeerslicht 
tot stilstand gekomen. De politie, 

ambulancedienst en brandweer 
waren snel ter plaatse. Eén per-
soon is nagekeken door het am-
bulancepersoneel, maar hoefde 
niet mee met de ambulance. De 
politie doet onderzoek naar de 
toedracht van het ongeval. Bei-
de auto’s moesten zwaar bescha-
digd weggesleept worden.

Reactie op vragen CDA-fractie
College B&W: Politie is 
alti  ereik aar
Aalsmeer - Door de CDA fractie 
zijn vragen gesteld met betrek-
king tot de openingstijden van 
de politiebureaus in Aalsmeer en 
Uithoorn. De fractie had te horen 
gekregen dat inwoners met re-
gelmaat voor een dichte deur van 
het bureau aan de Dreef stonden. 
Het college van burgemeester en 
wethouders vindt dat dit enige 
nuancering behoeft. 
“Inwoners kunnen altijd terecht 
bij de politie”, aldus het college 
van B&W in een antwoord aan het 
CDA. Tijdens openingsuren, over-
dag en ’s avonds, kan dit op het 
bureau. Ook kan dit telefonisch 
via 0900-8844 of 112 (in geval van 
spoed). Daarnaast kunnen er veel 
vragen via internet gesteld wor-
den en wijkagenten zijn over het 
algemeen ook te bereiken buiten 
de openingstijden. Er kan overi-
gens wel aangebeld worden bij 
de politiebureaus in Aalsmeer en 
Uithoorn. Via een intercom wor-
den bezoekers verbonden met 
de centrale en dit blijkt, aldus het 
college, uitstekend te werken.
De politie is een 24/7-organisatie. 

Indien er sprake is van enige ur-
gentie in de vraagstelling of er is 
directe actie vereist, dan zijn er al-
tijd politiemensen in Uithoorn en 
Aalsmeer in dienst en bereikbaar. 
De politie is, gaat het college ver-
der, altijd inzetbaar voor hulp. De 
aangifte bij een spoedzaak kan 
zowel in Aalsmeer als in Uithoorn 
opgenomen worden. Het ligt er 
natuurlijk aan waar het incident 
plaats heeft gevonden. 
Het kan ook zijn dat in overleg 
met de recherche wordt besloten 
een afspraak te plannen voor het 
doen van aangifte op een ander 
moment.

Geen kostenoverschrijding, wel vertraging
Renovatie gemeentehuis 
verloopt goed
Aalsmeer - De renovatie van 
het gemeentehuis verloopt in 
algemene zin goed. De bouw-
werkzaamheden hebben wel-
iswaar een vertraging opgelo-
pen van ongeveer zes weken, 
maar vooralsnog wordt geen 
overschrijding van het totaal 
krediet verwacht. De gemeen-
te heeft te maken met een aan-
tal bouwkundige tegenval-
lers, zoals extra sloopwerk van 
verborgen installaties, asbest, 
slecht metselwerk aan de ge-
vel en de waterzijden, aanpas-
singen aan de lift, een noodza-
kelijke nieuwe brandmeldin-
stallatie en de vervanging van 
de noodverlichting en de in-
braakinstallatie. Binnen de in-
vesteringsraming was een aan-
tal posten echter ruimer opge-

zet, waardoor een deel van de-
ze tegenvallers opgevangen 
kunnen worden binnen het 
bestaande krediet. Ook heeft 
de gemeente extra verduurza-
mende maatregelen kunnen 
tre�en, zoals zwaardere isola-
tiewaarden op alle dakvlakken, 
triple-buiten beglazing, verti-
cale zonnepanelen in het glas 
van de dakopbouw van de Bur-
gerzaal, automatisch geregel-
de binnen- en buitenzonwe-
ring en een tweede warmte-
pomp. Om deze maatregelen 
binnen het bestaande krediet 
uit te kunnen voeren wordt 
versobering toegepast op de 
inrichting. Een overschrijding 
van het totaal krediet in deze 
eerste fase wordt vooralsnog 
niet verwacht.

Boek over WOII in de maak
Informatieavond ‘Stichting 

elstaart in orlo sti
Kudelstaart - Stichting Ku-
delstaart in Oorlogstijd (SKiO) 
gaat in mei 2020 een boek uit-
brengen over gebeurtenissen in 
Kudelstaart tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (WOII). Er wordt in-
gegaan op Kudelstaart in de cri-
sisjaren voorafgaand aan WOII en 
op de eerste jaren van wederop-
bouw. Uiteraard ligt het zwaar-
tepunt op de oorlogsjaren zelf 
en wat er in die tijd allemaal in 
Kudelstaart is gebeurd. Aan het 
boek wordt momenteel gewerkt 
door een groep enthousiaste vrij-
willigers onder leiding van ge-
schiedkundige Dick van Wees. 
Het boek is gebaseerd op een 
reeks interviews die zijn gehou-
den in de jaren negentig van de 
vorige eeuw. De geïnterviewden 
waren in WOII actieve Kudelstaar-
ters en tot op heden zijn deze in-
terviews niet gepubliceerd. Daar-
bij wordt gebruik gemaakt van 
een archief met correspondentie 
tussen in Duitsland tewerkgestel-
de Kudelstaarters en de toenmali-
ge pastoor in Kudelstaart.
Dinsdagavond 7 mei organiseert 
de werkgroep SKiO een informa-
tieavond in Dorpshuis ’t Podium. 
Op deze avond brengt SKiO Ku-
delstaarters en andere belang-
stellenden op de hoogte van haar 
plannen. Er wordt informatie ge-
geven over het werk van de stich-
ting en er worden enkele Ku-

delstaartse gebeurtenissen uit 
WOII toegelicht. 

Verhalen en beeldmateriaal
Op deze avond kunnen belang-
stellenden ook het boek bij voor-
intekening aanscha�en en zich 
aanmelden als sponsor of dona-
teur. Daarnaast zijn de vrijwilli-
gers van SKiO zeer geïnteresseerd 
in informatie over de gebeurte-
nissen uit WOII in Kudelstaart en 
in beeldmateriaal uit die tijd.
De komende periode treedt SKiO 
meer naar buiten om het boek 
onder de aandacht te brengen, 
om �nanciële steun te verwer-
ven, maar ook om meer verhalen 
over WOII en Kudelstaart te verza-
melen. De initiatiefnemers hopen 
vele belangstellenden te mogen 
ontmoeten op dinsdag 7 mei om 
20.00 uur in het Dorpshuis. De 
zaal is vanaf 19.45 uur open!

stuurden. Ruim tachtig blaastes-
ten leverden negen overtreders 
op. Ook vonden (bijna) aanvarin-
gen plaats door gebrek aan ken-
nis van de regels. Te snel varen is 
eveneens geconstateerd en hier-
voor zijn boetes uitgeschreven. 
En niet alleen door volwassenen, 
ook kinderen jonger dan 13 jaar 
werden gezien achter sturen van 
snelle boten. In dit geval zijn de 
ouders van de jeugdige schippers 
benaderd. “Al met al een woelige 
start van het vaarseizoen”, aldus 
de politie.

genomen, maar zien wel graag 
dat de �ets weer terug gezet 
wordt bij het havenkantoor.

Cursussen Cultuurpunt 
succesvol afgerond
Aalsmeer - De negen weken du-
rende lessenreeks van Cultuur-
punt Aalsmeer zit er weer op. On-
der het toeziend oog van ouders 
werden de muziek-, musical- en 
DJ lessen afgesloten door mid-
del van een presentatie waarin 
de leerlingen presenteerden wat 
zij het afgelopen cursusblok heb-
ben geleerd. 
De gra�ti cursisten mochten aan 
de slag met spuitbussen en bij de 
laatste yogales mochten zelfs de 
ouders zich van hun meest �exi-
bele kant laten zien en een lesje 
meedoen. Na de zomervakantie 
gaat er een nieuw blok van start, 
waarin diverse nieuwe cursussen 
zijn toegevoegd. De inschrijvin-
gen zijn vanaf nu geopend.
Een paar keer per jaar organiseert 
Cultuurpunt Aalsmeer korte, ori-
enterende cursussen voor basis-
schoolleerlingen in de naschool-
se tijd. In negen lessen maken de 
leerlingen kennis met de begin-
selen van een culturele discipline 
en werken zo toe naar een pre-
sentatie. 
Na de zomervakantie start Cul-

tuurpunt Aalsmeer weer met een 
nieuw, kort cursusblok. De les-
sen vinden plaats op diverse lo-
caties in Aalsmeer en Kudelstaart. 
Onder andere bij De Werkschuit, 
in Place2Bieb en in De Oude Vei-
ling/Cultuurpunt Aalsmeer aan 
de Marktstraat. 

3D printen en boetseren
Nieuw zijn dit keer de cursussen 
Nieuwe Media, waarin de cur-
sisten kennismaken met stop-
motion, 3D printen en fotogra-
�e en Creatieve Vorming, waarbij 
de cursisten gaan boetseren. Uit-
gebreide informatie over de cur-
sussen, zoals dag, tijd en locatie, 
is te vinden op de website van 
het Cultuurpunt, evenals het in-
schrij�ormulier. 
Wilt u uw kind opgeven voor een 
van de cursussen, maar is er een 
�nanciële drempel? Dan kunt u 
een beroep doen op het Jeugd-
fonds Sport en Cultuur Aalsmeer. 
Kijk op www.jeugdfondssporten-
cultuur.nl of neem contact op 
met de directeur of leerkracht 
van de basisschool van uw kind.
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Zilver voor Sjors en Sienna
Dance Improvement duo 
scoort bij NK in Aalsmeer
Aalsmeer - Zondag 21 april wer-
den de Nederlands Kampioen-
schappen in Aalsmeer gehouden 
van organisator Dance Compe-
tions. Deze organisatie biedt be-
ginnende en gevorderde dan-
sers een podium om met ver-
schillende dansstijlen, op wed-
strijdniveau, hun skills te tonen 
aan een vakkundige jury. Alle drie 
de leden zijn zelf afkomstig uit de 
danswereld. Via ranking wedstrij-
den werd tussen de dansers on-
derling al gestreden om noodza-
kelijke punten om deel te mogen 
nemen aan dit NK. Namens dans-
school Dance Improvement van 
coach Jasmina Kazlagic deden in 
de categorie Duo’s (vanaf 11 jaar) 
ook plaatselijke dansers mee. De 
locale dansers hebben als speci-
aliteit HipHop en Streetdance en 
daar scoorden ze ook fantastisch 
mee, het resultaat mag er zeker 
zijn. Dit Aalsmeerse Duo wordt 
gevormd door Sienna Bo en Sjors 
Brouwer. Beiden dansers zijn nu 
11 jaar oud, ze waren dan ook de 

jongste in hun categorie. Zij na-
men het op tegen zeven andere 
Duo’s en wisten de tweede plaats 
te bereiken. Grote klasse! De twee 
meiden, ouders, familie en zeker 
ook de coach gingen huiswaarts 
met een brede glimlach en na-
tuurlijk met de door de dansers 
verdiende zilveren medaille. 

Het jeugdige dansduo Sjors Brou-
wer (links) en Sienna Bo met hun 
prijs.

Meefietsen met 
Pedaalridders

Regio - Donderdag 2 mei trekken 
de Pedaalridders van de OVAK er 
weer op uit. De �etstochten zijn 
iedere eerste donderdag van de 
maand. De groep vertrekt om 

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Jonny en Christopher 
koppelkoningen!
Kudelstaart - Vorige week zater-
dag was het weer tijd voor het 
jaarlijks Paas Koppel toernooi bij 
de dartclub Poel’s Eye. Er waren 
21 koppels, oftewel 42 deelne-
mers. De titelverdedigers Bak met 
Ronald Baars werden in de poule 
verslagen door Danny de Hartog 
met John Guldemond, maar be-
reikten in tegenstelling tot hen 
alsnog de kwart�nale van de win-
naarronde. Hoewel Bak en Ronald 
gezamenlijk drie keer Koppel Ko-
ningen waren (en Bak in totaal 
zelfs zes keer) verloren zij van het 
sterke en favoriete koppel Jonny 
Nijs met Christopher Brouwer. Ilo-
na van Emden met Peter van de 
Laarse en Danny Zorn met Rem-
co Pannekoek bereikten knap de 
halve �nale, maar Floor van Zan-
ten met Rene Kruit mochten in 
de �nale aantreden tegen het 
favoriete koppel. Ondanks dap-
per weerwerk van Floor en Re-
ne wonnen Jonny en Chris uit-
eindelijk verdiend het zeventien-
de koppel toernooi van de Poel’s 
Eye. In de verliezerronde bereik-
ten Rob Braam en Eddy Wij�es 
uiterst knap de halve �nale, net 
als Anno en Koen Knol. De �nale 
ging echter tussen Rene van Veen 
met Ron Voorn en Rene Verhoe-
ven met Michel van Galen. In de 
halve �nale had Michel een rest-

score van 146 overgelaten die Re-
ne Verhoeven uiterst knap wist 
weg te werken. In de �nale zetten 
zij de kroon op hun goede pres-
taties door de overwinning op te 
eisen. Rene maakte vervolgens 
John Guldemond blij door het 
rad van de Mystery Out te laten 
stoppen op een door John ge-
gooide uitgooi. 

Volgende week speelavond
Volgende week vrijdag 3 mei is 
de volgende (individuele) speel-
avond in het Dorpshuis. Lidmaat-
schap of van te voren opgeven is 
niet nodig, kom gerust eens mee 
darten. Er zijn nog slechts twee 
speelavonden. De Poel’s Eye is 
laagdrempelig en geschikt voor 
alle niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. Het motto 
van de Poel’s Eye is dan ook; zo-
veel als mogelijk darten, op zo-
veel als mogelijk het eigen ni-
veau. De avonden zijn dartstoer-
nooitjes op zich. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
4 euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is nog meer informatie te 
vinden. 

De finalisten van de A ronde; Rene, Floor, Jonny en Chris.

Bridgeclub Onder Ons
Winst voor aanstormende 
talenten Edwin en Donne
Aalsmeer - Op 17 april was de 
laatste competitieavond bij 
bridgeclub Onder Ons. In totaal 
32 paren gingen uitmaken wie er 
ging degraderen of promoveren. 
In diverse lijnen was er dus nog 
volop spanning. Ook werden de-
ze avond de kampioenen van het 
seizoen 2018/2019 bekend ge-
maakt. Uitslagen in de A-lijn: 1e 
Rita Ritzen en Christa Leuven met 
64.58%, 2e Trees de Jong en Mar-
tin van der Laarse met 60.83% en 
3e Gert Wentzel en Lucas Rom-
bouts met 58.75%. In de B-lijn: 
1e Jan Geleijn en Joris van der 
Zwaard met 59.90%, 2e Oege de 
Jong en Jan Eveleens met 58.85% 
en 3e Sima Visser en Lia Huiskes 
met 54.69%. In de C-lijn: 1e met 
bijna 9% voorsprong de aanstor-
mende talenten Edwin Geleijn en 

Donne Lek met 68.75%, 2e An-
ny van Buijten en Tineke Mole-
naar met 59.90% en 3e Jan en Jel-
ly Breetvelt met 56.77%.

Zomercompetitie
Vanaf woensdag 8 mei start de 
zomerbridgecompetitie. Bridge-
liefhebbers zijn van harte wel-
kom in buurthuis Hornmeer aan 
de Dreef 1. Inschrijven kan tot 
19.30 uur en de competitie be-
gint om 19.45 uur. De kosten be-
dragen 3 euro per persoon. Geef 
wel even uw bondsnummer door. 
Alle bridgers kunnen meedoen 
aan de loterij voor een leuk prijs-
je. Voor de paren die oneven ein-
digen is er een mooi plantje. Wie 
minstens acht keer komt bridgen 
mag gratis deelnemen aan de 
feestelijke einddrive.

Handballers winnen en spelen gelijk
Greenpark in finale om 
landskampioenschap
Aalsmeer - Het was een goed 
Paasweekend voor Greenpark 
Aalsmeer. Met het grote Jac. 
Stammes toernooi in liefst vijf 
sporthallen in Aalsmeer en Am-
stelveen is de handbalsport weer 
‘dik’ op de kaart gezet en hebben 
scouts weer veel jeugdige hand-
baltalenten gesport.
Tijdens het Jac. Stammes toer-
nooi, op zaterdag 20 en zondag 
21 april, blijven alle deelnemers 
slapen in de beide hallen van De 
Bloemhof. Zaterdagavond moch-
ten allen op de tribune van hal 1 
plaatsnemen om tophandbal te 
aanschouwen. Voor het verdedi-
gen van de landstitel nam Heren 
1 van Greenpark Aalsmeer het op 
tegen Volendam. Aalsmeer wist 
ruim te winnen van de Volendam-
mers met 31-24. Doelpunten ge-
maakt door Tim (6), Robin en Rob 
(5), Nils, Remco en Samir (4), Erik 
(2) en Quinten (1).
In het rijtje van ‘best of four’ 
speelden OCI Lions en Bevo za-
terdagavond tegen elkaar. Deze 
‘pot’ won Bevo met 35-28. Geen 
beste avond dus voor Lions, de 
ploeg uit Sittard die maandag 
22 april de volgende wedstrijd 

wachtte tegen en in Aalsmeer. 
Een bijzonder tre�en, want de 
twee ploegen zijn ‘zwaar’ aan el-
kaar gewaagd. Om en om wordt 
door één van de twee gewon-
nen. Dit keer konden OCI Lions 
en Greenpark Aalsmeer elkaar fe-
liciteren. De wedstrijd eindigde 
gelijk in 28-28. Opnieuw was Tim 
de topscoorder voor Aalsmeer: 
7 doelpunten. Erik (5), Samir (4), 
Robin en Vaidas (3), Nils, Rob en 
Quinten (2).

Greenpark Aalsmeer heeft zich 
nu de�nitief geplaatst voor ‘the 
best of three’. Hier komen de he-
ren zo goed als zeker opnieuw te-
genover OCI Lions te staan. De 
derde ploeg is waarschijnlijk Vo-
lendam dat op tweede Paasdag 
won van Bevo met 31-23 en hier-
door nu derde staat.
Voorzitter Mike van der Laarse 
is uiterst tevreden over de beide 
wedstrijden van ‘zijn’ handbalhe-
ren. “Met nog twee wedstrijden 
te gaan heeft Green Park Handbal 
Aalsmeer zich verzekerd van een 
�naleplaats om het landskampi-
oenschap. Wij zijn mega-trots.”
Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdagavond is na de wedstrijd tegen Volendam afscheid genomen 
van een viertal spelers van Greenpark Aalsmeer. Robin Boomhouwer, 
Remco van Dam, Erik Blaauw en Quinten Ouderland verlaten het eerste 
Herenteam van Aalsmeer na dit seizoen. Op de foto geheel links trainer 
Peter Tier en geheel rechts teammanager Gera van Dam.

13.30 uur van het parkeerterrein 
van het zwembad aan de Dreef 
en de �etstocht gaat dit keer rich-
ting Leimuiden. De route kan zo-
wel in individueel als in de groep 
ge�etst worden. De route kan op-
gehaald worden bij de start, bij 
de rust ontmoet men elkaar weer.
Lidmaatschap van de OVAK is ver-
plicht.

Activiteiten in de meivakantie
Kom in beweging in het 
zwembad en de sporthal
Aalsmeer - Lekker sportief bezig 
zijn in de meivakantie? Dat kan! 
In de sporthallen en in het zwem-
bad worden diverse activiteiten 
georganiseerd voor kinderen.

Sport- en spelinstuiven
Maandag 29 april is er een Sport- 
en Spelinstuif in De Proosdijhal. 
Alle kinderen van 4 tot en met 
12 jaar zijn welkom om te ko-
men springen, klimmen en klau-
teren. De instuif is van 9.30 tot 
12.00 uur, entree is 4 euro (bege-
leiders gratis). De horeca is open 
voor ko�e, thee, fris en natuur-
lijk wat lekkers. De andere Sport- 
en Spelinstuif vindt plaats op 
woensdag 1 mei in Sportcentrum 
De Waterlelie. Deze instuif is voor 
kinderen vanaf 4 tot en met 12 
jaar. Je kunt komen springen, ren-
nen, spelen en klimmen. De in-

stuif duurt van 9.30 tot 12.00 uur, 
entree is 4 euro (begeleiders gra-
tis). De horeca is uiteraard open. 

Combi-ticket
In Sportcentrum De Waterlelie 
kun je op woensdag 1 mei mee-
doen aan de Sport- en Spelinstuif 
en vrijzwemmen voor slechts 6 
euro. Dit speciale combi-ticket is 
alleen geldig deze dag. Je kunt 
tussen 09.30 en 12.00 uur spor-
ten en tussen 10.30 en 15.30 uur 
zwemmen. 

Elke dag vrijzwemmen
Tijdens de meivakantie tot en 
met 5 mei) is er dagelijks vrij-
zwemmen in Zwembad De Wa-
terlelie. Kijk de tijden en meer in-
formatie op de website, op face-
book en de advertentie elders in 
deze krant.

Handboogschieten
Paaswedstrijd bij Target
Kudelstaart - Donderdag 18 april 
werd bij Handboogvereniging 
Target de jaarlijkse Paaswedstrijd 
verschoten. Zoals bijna elk jaar 
had wedstrijdleider Peter Bouw-
meester al zijn creatieve vaardig-
heden in de strijd geworpen om 
zijn op Pasen gerichte blazoenen 
te maken. De dessins waren uiter-
aard paasgerelateerd met de be-
kende kuikentjes, eitjes en paas-
hazen in alle maten en kleuren. 
Hoe kleiner de afbeelding, des 
te hoger de punten. Deze wed-
strijd valt in de categorie ‘fun-
wedstrijd’ waarvan er elk jaar en-
kele georganiseerd worden; dit 
soort wedstrijden mag ook door 
leden worden georganiseerd. Bij 
deze wedstrijden komen de le-
den op dinsdagavond of op don-

derdagavond schieten samen 
en dit bracht een gezellige druk-
te teweeg. Deze editie waren er 
ook veel jeugdleden die normali-
ter op de woensdagavond schie-
ten en ook van de beginnerscur-
sus waren er enkele deelnemers. 
Het was een grote groep schut-
ters en wie er wint is niet belang-
rijk, het gezellig samenzijn voert 
de boventoon. 
Aan het aantal nieuwe leden en 
de inschrijvingen voor de begin-
nerscursussen is te merken dat 
de handboogsport populair is. 
Ook van andere verenigingen ko-
men berichten dat er momenteel 
grote interesse is voor de hand-
boogsport in het algemeen. Meer 
weten? Kijk dan op de website 
www.hbvtarget.nl

Zes bekers: Goud, zilver en brons
Succes voor Wassanim 
op NK Koreaans Karate 
Aalsmeer - Zaterdag 6 april wa-
ren er weer Nederlandse kampi-
oenschappen Koreaans karate 
(Tang Soo Do) in Hendrik Ido Am-
bacht. Er was een groot deelne-
mersveld van scholen uit heel Ne-
derland en België.
Karate wordt in diverse delen van 
de wereld intensief beoefend en 
is in Europa ook een populaire 
sport, al krijgt kickboksen op dit 
moment meer aandacht op tele-
visie en in de pers. Kickboksen is 
ook ontstaan vanuit karate, maar 
is harder en gevaarlijker. De beste 
vechters hebben eerst intensief 
karate geleerd voordat zij zich in 
andere avonturen stortten.
Bij Tang Soo Do karate, vooral be-
langrijk bij de jeugd, leert men 
zich goed te verdedigen en te 
beheersen in ongewenste situa-
ties. Vooral kinderen die gepest 
worden hebben hier veel baat 
bij. Zij worden zelfverzekerder 
waardoor angsten verdwijnen en 
schoolprestaties beter worden. 
Niet dat er nu geleerd wordt om 
zomaar links en rechts klappen 
uit te delen, maar juist om zon-
der angst te kunnen leven. Het 
geleerde mag alleen in de sport-
school beoefend worden en wan-

neer men op straat aangevallen 
wordt, dan mag je jezelf uiter-
aard verdedigen. De wedstrijden 
van 6 april waren weer succesvol 
voor karateschool Wassanim uit 
Aalsmeer, zes bekers konden mee 
naar huis genomen worden. Kay-
lee Buys werd 1e met sparren, Ga-
vin Luyendijk 1e met sparren en 
2e met breektesten, Jaheim Aar-
on werd ook 1e met sparren. Lu-
lu Jiang werd 3e met sparren bij 
de leeftijd boven 16 jaar, even-
als Peter Bartels die 3e werd met 
sparren. Helaas geen prijs in de-
ze categorie voor Nienke Smit. 
Zij heeft goed gevochten, maar 
de tegenstand was te groot. Zij 
vocht voor het eerst in de catego-
rie boven de 16 jaar, dus doet nu 
vooral meer ervaring op.
De trainingsavond bij Tang Soo 
Do Wassanim is op donderdag 
van 19.00 tot 21.00 uur in de 
gymzaal in de Rozenstraat. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom en een proe�es behoort tot 
de mogelijkheid. Meer informatie 
is te vinden op de website www.
wassanim.nl of neem contact op 
met leraar Johan van der Nald 
via 06-46827613 of met assistent 
Kees Steegman via 06-53114752.
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Voetbal
RKDES thuis onderuit 
tegen sterk DIOS
Kudelstaart - RKDES heeft zich-
zelf op tweede Paasdag een wel 
heel slechte dienst bewezen door 
met 1-3 te verliezen tegen DIOS. 
Ook naaste concurrent ASC ver-
loor van DONK, zodat het verschil 
2 punten bleef in Kudelstaarts 
voordeel. De plaatselijk FC deed 
zichzelf de das om door twee gro-
te verdedigingsfouten die DIOS 
ook gelijk afstrafte, de drie paas-
eieren gingen dan ook terecht 
mee naar Nieuw-Vennep.
Al na 4 minuten had RKDES wak-
ker geschud moeten zijn toen de 
linkerspits alleen op keeper Wil-
bert Klijmij mocht afstevenen, 
maar deze inzet trof nog geen 
doel. Maar 1 minuut later wel, 
verkeerde terugspeelbal en ver-
der geklungel in de verdediging 
van RKDES en de 0-1 stond op 
het bord. Mano van Veen had de 
stand een minuut later weer ge-
lijk kunnen zetten, maar zijn har-
de schot ging rakelings over. 
In deze fase wisten de mannen 
van de Afas/Nieuwendijk de ver-
dediging van DIOS nog regel-
matig in verlegenheid te bren-
gen, een schot van Roy Endho-
ven trof de keeper. Even later een 
prima voorzet van Troy Zwanen-
berg, laag en hard voor de goal 
maar de schoen van Roy Endho-
ven was net te klein. Halverwege 
de eerste helft werd het dan toch 
terecht gelijk. Wederom was het 
Troy Zwanenberg die vanaf links 
de bal hard voorgaf en de schoen 
van goudhaantje Indy van Koert 
was wel lang genoeg: 1-1. Maar 
na ruim een half uur keek de 
plaatselijke FC weer tegen een 
achterstand aan en wederom 
werd er niet goed verdedigd. Een 
hoge bal stuiterde over Erik Over-
vliet heen en de DIOS spits kon 
vrij inkoppen: 1-2. Het werd zelfs 
1-3 voor de Nieuw-Vennepnaren, 
een lange bal kwam bij de geheel 
vrij staande links buiten en die 
kon alleen op de RKDES goalie af-

gaan en hij faalde niet. Dat er een 
luchtje van buitenspel aan zat 
volgens de Kudelstaartse vlagger 
deerde de scheidsrechter niet, hij 
bleef bij zijn beslissing. Tot over-
maat van ramp moest ook Robin 
van der Steeg zich nog voor rust 
laten vervangen met een knie-
blessure. In de tweede helft 
kwam ook de RKDES topscoor-
der Indy van Koert niet terug. Hij 
liep bij het juichen een enkelbles-
sure op en ja dat maakt het wel 
erg lastig voor de rood/zwarte. Ei-
genlijk is RKDES in tweede helft 
niet meer in het spel gekomen 
en dat is natuurlijk ook een ver-
dienste van DIOS. De ploeg bleef 
toch vrij makkelijk overeind in de-
ze tweede helft, sterker nog ze 
heeft de beste kansen gehad. Tot 
twee keer aan toe wist DIOS de 
lat te raken, terwijl RKDES via een 
kopbal van Erik Overvliet de paal 
wist te raken. Tot drie keer aan 
toe claimde DIOS nog een straf-
schot, na ook drie keer onderuit 
halen van een speler van DIOS, 
maar de scheidsrechter zag in al-
le keren niets. In de tweede helft 
is niet meer gescoord. RKDES ver-
loor met 1-3. De Kudelstaarters 
hebben de hele wedstrijd achter 
de feiten aangelopen en zijn niet 
in staat geweest de wedstrijd in 
handen te nemen. Het is niet an-
ders, over twee weken naar Slik-
kerveer. Daar moet dan wel echt 
gewonnen worden. Ook de laat-
ste twee wedstrijden worden 
nog klappers, zoals dat er nu uit-
ziet wordt het eerst tegen de op 
de derde plaats staande en met 
een opmars bezig zijnde DONK 
en dan de allerlaatste wedstrijd 
tegen de nu op de tweede plaats 
staande ASC. Wordt nog bijzon-
der spannend. Overigens kun-
nen de supporters weer met de 
bus mee naar Slikkerveer in Rot-
terdam, vertrek 11.30 uur op zon-
dag 12 mei.
Eppo

Voetbal
FC Aalsmeer zaterdag 
blij met gelijk spel: 2-2
Aalsmeer - FC Aalsmeer haalde 
afgelopen zaterdag 20 april na 95 
minuten opgelucht adem na het 
gelijk spel (2-2) tegen het Amster-
damse W.V.H.E.D.W. dat eveneens 
nog voor nacompetitie strijdt 
(promotie/degradatie). De wed-
strijd voor ruim 300 toeschou-
wers was nog geen minuut op 
het scorebord of het stond al 0-1 
voor W.V.H.E.D.W. Na een afgesla-
gen aanval van Aalsmeer werd 
Mick van Moerkerk de diepte in-
gestuurd. De Aalsmeer defensie 
zag alleen zijn hielen nog en ook 
invaller doelman Jeremaih Veld-
man kon de 0-1 niet voorkomen. 
Geen begin waar je van droomt. 
Het technisch betere W.V.H.E.D.W. 
bouwde een groot overwicht en 
kreeg kansen. Vooral Mark Rues-
sink had het moeilijk met de snel-
le Mick van Moerkerk, maar waar 
bleef zijn rugdekking! Interim 
coach Tersteeg heeft ook wel een 
voorhoede die je om doelpun-
ten kunt sturen. Mick van Moer-
kerk, Tim Correia, Joost Hey en 
Damien de Vegt hebben er al 44 
op hun naam staan. De FC 31. 
Een vrije trap van Burak Sitil in 
de 9e minuut werd onhoudbaar 
voor Jordy Heimens in de rech-
ter benedenhoek geknald: 1-1. 
Het gaf de FC weer een stoot-
je in de rug. Aan ‘werken’ lag het 
niet bij het team. Kansen kreeg 
W.V.H.E.D.W. genoeg, Damien de 
Vegt in de 15e minuut en Mick 
van Moerkerk in de 25e minuut. 
Zijn schot werd door Sergae Ko-
geldans van de lijn gehaald. Een 
corner in de 31e minuut zorgde 
voor paniek bij Aalsmeer, maar 
hij werd van de doellijn gehaald. 
De defensieve taken bij Aalsmeer 
werden sowieso slecht inge-
vuld. Er is niemand die de leiding 
neemt op zulke momenten. Op 
slag van rust kreeg Aalsmeer nog 
een goede kans uit een corner, 
maar de kopbal van Eder Medi-
na leverde geen doelpunt op en 

de goed leidende scheidsrech-
ter Robin Punt �oot na 45 minu-
ten af voor een verfrissing. On-
gewijzigd begon FC Aalsmeer 
aan de tweede helft. Mick van 
Moerkerk kreeg in de 46e mi-
nuut vrij baan naar het Aalsmeer 
doel. Voor Jeremail Veldman ge-
komen schoot hij voor langs. Er 
gebeurde weinig in deze perio-
de. Aalsmeer kwam niet onder 
de druk van W.V.H.E.D.W. uit. De 
kansen die zij creëerden werden 
niet benut en Aalsmeer hoop-
te op een moment van onacht-
zaamheid bij W.V.H.E.D.W., echter 
zij gaven niet veel weg. Vooral de 
linksback Daan Walraven speel-
de een goede wedstrijd. Wissel 
61e minuut: Thomas Harte voor 
Junior Tiller. Aalsmeer ontsnap-
te in de 66e minuut aan een te-
gendoelpunt bij een vrije trap. Je-
remaih Veldman voorkwam een 
doelpunt. Wissel 67e minuut: Jor-
dy de Groot voor Daan Vaneman. 
Zelfs een misser van Burak Sitil le-
verde W.V.H.E.D.W. geen doepunt 
op. Een doorlopende aanval in de 
71e minuut van W.V.H.E.D.W. werd 
door Joost Hey goed afgemaakt, 
1-2. Een verdiende voorsprong 
voor W.V.H.E.D.W. Een cadeau-
tje van doelman Jordy Heimens 
bracht de FC nog onverwacht op 
2-2. Een knal op de lat van Cal-
vin Koster in de 76e minuut werd 
door de doelman zelf in het doel 
gefrommeld. Aalsmeer perste er 
nog een o�ensie�e uit in de laat-
ste minuten, maar de grootste 
kans was toch voor W.V.H.E.D.W.. 
In de 92e minuut tikte Jeremaih 
Veldman een vrije trap van Ash-
raf Azzouz uit de bovenhoek en 
haalde FC Aalsmeer op het tand-
vlees een punt binnen. Komende 
twee weken geen competitie. De-
ze start weer op zaterdag 11 mei 
met de wedstrijd tegen Victoria 
uit in Loosdrecht. Locatie: ’t Ja-
gerspaadje 26, Loosdrecht. 
Jack van Muijden

Drakenzeilers genieten op Westeinder
Jan Bakker winnaar van 
Grand Prix Aalsmeer
Aalsmeer - Het jaarlijkse Draken-
zeilseizoen in Nederland begint 
traditioneel op de Westeinder 
met zeilwedstrijden voor Draken 
tijdens drie weekenden, de zoge-
naamde Grand Prix Aalsmeer. De 
WV Aalsmeer is daarbij gastver-
eniging en de WZW verzorgt de 
wedstrijden.
Het wordt door de Draakzeilers 
buitengewoon gewaardeerd dat 
een vereniging haar faciliteiten 
ter beschikking stelt en dat de le-
den van de WVA zich op allerlei 
wijzen hebben ingezet voor het 
evenement. De parkeerbegelei-
ders, het kraan- en haventeam, 
de vrijwilligers in de keuken en 
achter de bar en de vrijwilligers 
die deel uitmaken van het wed-
strijdcomité. Ook bese�en de le-
den van de Drakenklasse dat de 
invasie van Draken en trailers een 
impact heeft op de leden van de 
vereniging die ook door het uit-
zonderlijk mooie voorjaarsweer 
geprikkeld worden het water op 
te gaan.

Drakenprijs voor Bastiaan
Tijdens zijn dankwoord heeft Phi-
lip de Koning Gans, de nationa-
le secretaris van de Internationa-
le Drakenklasse, daar namens de 
klasse nog eens de nadruk op ge-
legd. WVA-lid en bestuurslid van 
de Drakenklasse Jan Bakker heeft 
daarbij WVA-lid Bastiaan van der 
Wal in het bijzonder in het zon-
netje gezet en een Drakenprijs 
aan hem overhandigd. Bastiaan is 
naast zijn zeiltochtjes in zijn Jean-
neau al ruim zes jaar een trouwe 
vrijwilliger van het wedstrijdco-
mité in zijn rol als redder, contra 
startschip en boeienlegger.

Vijf verschillende landen
De totale serie bedroeg 21 wed-
strijden met totaal 27 deelne-
mers uit vijf verschillende landen. 
De eerste serie was eind maart, 
de tweede serie begin april en de 
derde serie gedurende het Paas-
weekend. Het weer was tijdens 
alle wedstrijddagen boven ver-

wachting met een zeer zomers 
Paasweekend als uitsmijter. Met 
een thermische wind die mee-
draaide met de stand van de zon 
en sterker was dan de gebruike-
lijke zeewind op de Westeinder 
in de namiddag, werden de laat-
ste twee wedstrijden tot ieders 
genoegen met 12 tot 14 kno-
pen oostelijke wind gevaren. Met 
bolle spinnakers en grote witte 
snorren rond de boegen stoven 
de Draken met meer dan 8 kno-
pen voor de wind over de Poel. 
Daarmee was de vloot ruim op 
tijd binnen om de boten weer te 
kranen en gereed te maken voor 
transport voor wedstrijden in an-
dere oorden.

Cor Groot Trofee
Aalsmeerder Jan Bakker met zijn 
zonen Olivier en Dominic was 
ook dit jaar weer de winnaar van 
de Grand Prix Aalsmeer en daar-
mee van de Cor Groot Trofee. Een 
zilveren beker van de Drakenklas-
se sinds 1937. De Aalsmeerder en 
Olympische zeiler in de Draken-
klasse, Cor Groot, won deze trofee 
permanent in de jaren zestig. Zijn 
zoon Dirk Groot heeft deze beker 
in 2015 opnieuw geschonken aan 
de klasse met als voorwaarde dat 
er op de Westeinderplassen moet 
worden gezeild vanuit Aalsmeer. 
Tijdens de prijsuitreiking is op ge-
paste wijze stilgestaan bij het re-
cente overlijden van Dirk Groot 
als gewaardeerd oud lid van de 
WVA en van de Drakenklasse. Dirk 
Groot was ook oud-Nederlands 
kampioen van de klasse.

Dragon Gold Cup
De Nederlandse Drakenclub be-
reid zich thans voor op de jaar-
lijkse internationale Dragon Gold 
Cup die dit jaar van 9 tot 14 juni 
wordt gehouden in Medemblik. 
Er worden aldaar ruim 100 Dra-
kenteams uit zestien landen ver-
wacht. Kijk voor meer bijzonder-
heden op: www.dragonclass.nl 
en Face Book Nederlandse Dra-
kenclub.

Winnaars competitie: Corrie, Arie en Han

Geweldige opkomst bij 
laatste kaartavond FCA

voor Robert van Leeuwen en Tom 
Schrama met 3484 punten. De-
ze avond was ook de uitslag van 
het gehele jaar van de harten-
jagers en klaverjassers en echte 
verrassingen waren daar niet bij. 
Het is nu eenmaal zo dat degene 
die het vaakst komen de mees-
te kansen hebben op een hoge 
plaats. Doordat Hennie Spaar-
garen en Wim Ruts een zwakke 
start hadden en daardoor toch te 
veel achterstand opliepen bij Cor-
rie Feenstra en Arie Brouwer wer-
den zij de terechte overwinnaars 
van een mooie en spannende 
kaartcompetitie. Totaal behaal-
den Corrie en Arie 51.362 punten. 
De nummers twee Hennie Spaar-
garen en Wim Ruts totaal 50.531 
punten en de nummers drie Ber-
rie en Peter Springintveld totaal 
49.381 punten. Bij het hartenja-
gen was het Good Old Han Ho-
gervorst die met 9 punten ver-
schil de eerste prijs binnen sleep-
te en toch vrij verrassend zich 
dit jaar de beste hartenjager van 
FC Aalsmeer mag noemen (to-
taal 1885 punten). Op twee Mar-
cel Schijf met1894 punten en op 
drie Victor Hogervorst  met 1960 
punten. Tot slot won Paulien Mil-
tenburg een hele mooi prijs van 
de 22 personen die meededen 

met de poedelprijs. Een prach-
tige opgezette levensmiddelen 
pakket met nog wat extra spulle-
tjes erbij, was zeker geen verkeer-
de prijs. Bedankt worden Jos, zijn 
maat Wim en de barmensen Kees, 
Jan, Tanja en Esmee voor hun ge-
weldige bijdrage voor dit we-
derom prima verlopen competi-
tieseizoen. In september wordt 
duidelijk hoe de competitie ver-
der ingevuld gaat worden Zon-
dag voorzitter Rob bedankte Wim 
en Jos voor hun vele werk wat ze 
voor kaartliefhebbers(sters) el-
ke 14 dagen weer organiseren en 
namens alle deelnemers kregen 
ze een cadeaubon uitgereikt. 

Aalsmeer - De mannen hebben 
lang moeten wachten, maar daar 
waren ze ineens: Barry Kunst en 
Rob de Vries. Veelal eindigen de 
twee in de middenmoot en heb-
ben ook wel eens de poedelprijs 
uitgereikt gekregen, maar nu de 
hoogste eer behaald. Met een 
puntentotaal van 5422 punten 
werden ze de onbetwiste win-
naars van deze avond en dat werd 
door iedereen gegund. Ja en dat 
waren er wel een paar, 44 klaver-
jassers en 16 hartenjagers waren 
op deze laatste kaartavond geko-

men om op een gezellige wijze af-
scheid van dit seizoen te nemen. 
Marcel Schijf deed dat bij het har-
tenjagen met de eerste plaats met 
171 punten, gevolgd door Esther 
van der Hoorn met 188 punten en 
Mariska Bus met 193 punten. De 
poedelprijs was voor Petra de Bok 
met 259 punten. Bij het klaverjas-
sen is de tweede plaats behaald 
door Berry en Peter Springint-
veld met 5394 punten en plaats 
drie was voor Stefan Romkema 
en Jan Egbert van Zelderen met 
5364 punten. De poedelprijs was 

Bets en Huub 
winnen Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur Op 
donderdag 18 april is het joke-
ren gewonnen door Jopie de 
Grauw met 296 punten. Op twee 
is Riet Pothuizen geëindigd met 
466 punten en op drie Bets Teu-
nen met 493 punten. Bij het kla-

verjassen was deze week Regi-
na Geleijn met 5087 punten ver-
uit de beste! Tini Buwalda werd 
met 4996 punten tweede en Ri-
ta Moeke met 4798 punten der-
de. De poedelplaats mocht Nic de 
Jong met 3359 punten deze week 
in ontvangst nemen. De soos 
hoopt nieuwe kaarters te mo-
gen verwelkomen. Zowel klaver-
jassers als jokeraars kunnen di-
rect aanschuiven. Voor wie eerst 
meer informatie wil hebben. Bel 
mevrouw R. Pothuizen via 0297-
340776.

Laatste competitieavond sjoelen
Hoogste score van seizoen 
voor Leo van Faassen
Rijsenhout - In dorpshuis De 
Reede was het duidelijk te mer-
ken dat het buiten mooi was op 
donderdag 18 april. Hierdoor is 
de totale uitslag ook anders ge-
eindigd dan vooraf voorzien was. 
Ook op deze laatste competitie-
avond van sjoelclub Rijsenhout 
is Thomas van Brakel met 1905 
punten op de eerste plaats ge-
eindigd. Met maar slechts vijf 
punten verschil tussen de num-
mer twee en drie is Rien Ravens-
bergen tweede geworden met 
1731 punten. Lineke van Brakel 
behaalde deze avond 1726 pun-
ten. In de A-klasse heeft Leo van 
Faassen zijn hoogste score van dit 
seizoen gegooid. Met 1718 pun-
ten staat hij daarom deze avond 
welverdiend op nummer één. 
In het midden staat Hans Schijf. 
Hij behaalde 1644 punten. Hier-
mee heeft hij het net gewonnen 

van Riet Schijf die met 1623 pun-
ten derde is geworden. Omdat er 
maar drie mensen aanwezig wa-
ren die dit seizoen in de B-klasse 
hebben gespeeld, was de top drie 
voor deze avond niet moeilijk te 
bepalen. Plonie Verdel werd eer-
ste met 1547 punten. De tweede 
positie is voor Willem Romijn met 
1516 punten. Met 1498 punten is 
Brigitte Hoogeboom derde ge-
worden. Door de afwezigheid van 
Bertus Baas is er een verrassende 
top drie ontstaan in de C-klas-
se. Zo is Henny van der Neut op 
de eerste plaats geëindigd met 
1434 punten. Mahjan Yari wist 
met 1390 punten tweede te wor-
den en de derde plek was voor 
Truus Arendse. Zij haalde op de-
ze laatste competitieavond 1369 
punten. Vanavond, donderdag 25 
april, is de prijsuitreiking van de 
competitie in De Reede. 

Els, Peter, Corrie en Bert 
winnen keezenavond
Kudelstaart - Afgelopen don-
derdagavond 18 april heeft een 
groot aantal liefhebbers weer een 
enorm gezellige keezenavond 
beleefd. 
En ondanks dat gezelligheid troef 
is, komen er aan het einde van de 
avond ook altijd een paar prijs-
winnaars uit de bus rollen. De 
eerste prijs ging naar het duo Els 
van der Weijden en Peter Kroon. 
De tweede prijs was voor het duo 
Corrie Durieux en Bert van der Ja-
gt. Uiteraard hadden de prijzen 
het thema ‘Pasen’.

De volgende keezenavond is op 
donderdag 23 mei in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Opgeven 
kan al door te mailen naar kee-
zeninkudelstaart@gmail.com.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 
26 april is er weer gewoon kaar-
ten bij buurtvereniging Horn-
meer. Klaverjassen en jokeren 
staan op het programma. Ieder-
een is natuurlijk van harte wel-
kom. De zaal is open vanaf 19.30 
uur voor ko�e, thee en inschrij-
ving. Het kaarten start om 20.00 
uur in het buurthuis aan de Dreef 
1. Het koppelkaarten op 19 april 
is gewonnen door Gerard Pouw 
en Siem Burgers met 5402 pun-
ten. Op twee Miep Bloemen en 
Mia Huijkman met 5285 punten 
en plaats drie voor Chris van Wij-
he en Theo Nagtegaal met 5270 
punten. De poedelprijs was voor 
het koppel Plony de Langen en 
Paolo met 3871 punten.












