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LET OP
DEZE WEEK UW 
ARTIKELEN EN 
ADVERTENTIES 
EERDER STUREN!

I.v.m. BEVRIJDINGSDAG
wordt onze krant een dag eerder 
gedrukt, (drukker werkt niet) dus 
ook een dag eerder opgemaakt!

TEKSTEN EN FOTO’S 
kunnen tot uiterlijk dinsdagochtend 
10.00 uur gemaild worden naar: 
redactieaalsmeer@meerbode.nl

ADVERTENTIES
kunnen tot uiterlijk dinsdagochtend 
10.00 uur gemaild worden naar: 
info@meerbode.nl

DEZE WEEK UW 

ADVERTENTIES 

Ap Eigenhuis en Dirk Jongkind zijn 
gekroond tot Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau. Eigenhuis voor zijn 
verdiensten voor Stichting de Boven-
landen en het Crown Theater, het 
organiseren van straatactiviteiten in 
de Wilgenlaan en Ap is medeorgani-
sator van het bekende evenement in 
september: Vuur en Licht op het 
Water. Jongkind kreeg de versierselen 
opgespeld door burgemeester Gido 
Oude Kotte voor zijn inzet vele jaren 
lang voor (tuinbouw)onderwijs instel-
lingen en voor zijn vrijwilligerswerk 
voor de Open Hofkerk, Stichting 
Historische Tuin (secretaris) en Stich-
ting Oud Aalsmeer (voorzitter). 

EHBO en Participe
Tien inwoners zijn benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Thea 
Jongkind-Jansen voor haar vele en 
ruime inzet voor de EHBO-vereniging, 
Ineke Hoogeveen-Jansen voor haar 
vrijwilligerswerk voor de Stichtingen 
Brentano en SAM en bij Participe Aals-

meer en Cor Hermanns werd Konink-
lijk bedankt voor zijn functie als voor-
zitter van het kerkbestuur van de 
Karmelparochie en zijn actieve deel-
name voor Team Hollander Roparun. 

Westeinder en Zonnebloem
Elsbeth Huis-Kuite mocht de onder-
scheiding in ontvangst nemen voor 
haar bestuurslidmaatschap van Stich-
ting Aalsmeer Westeinder Promotie 
en voor coördinator van de Moeder-
verwendag, Leni Rondema-Bos voor 
haar vrijwilligerswerk bij de Zonne-
bloem en de Wereldwinkel, Marie 
Kluinhaar-Bos voor haar inzet in het 
Kloosterhof en bij Stichting SAM, 
Peter van Leeuwen voor zijn voorzit-
terschap van de Levend Evangelie 
Gemeente en medeoprichter van 
Aalsmeer over Hoop en Cor 
Kortenoeven voor zijn vrijwilligers-
werk voor de Hervormde kerk en in 
zorgcentrum Aelsmeer. Bijzonder 
lovend waren de woorden bij de 
onderscheidingen voor de twee 

‘buitenlandse’ Aalsmeerders, Grazyna 
Keessen-Showronski en Gregor 
Skalski. Beiden mochten de Konink-
lijke speld in ontvangst nemen voor 
vrijwilligerswerk op diverse basis-
scholen en bij kinderopvangcentra en 
allebei zijn ze ondersteuner bij het 
politiewijkteam Aalsmeer-Uithoorn. 
De lintjesregen werd bezegeld met 
oranje champagne. Uiteraard volgden 
daarna vele felicitaties van familie en 
vrienden en terecht, de onderschei-
dingen hebben alle twaalf meer dan 
verdiend!

Feestweek en politiek
De lintjesregen was in Aalsmeer overi-
gens al voor het weekend opgestart. 
Afgelopen vrijdag 22 april mocht 
René Martijn een Koninklijke onder-
scheiding in ontvangst nemen. In 
bijzijn van familie en bestuursleden 
van de Feestweek kreeg hij de versier-
selen opgesteld door burgemeester 
Gido Oude Kotte. De Koninklijke 
waardering kreeg René ook voor zijn 
jarenlange politieke inzet. De inwoner 
kreeg net als de twaalf onderscheiden 
inwoners een prachtig boeket 
bloemen.

Twaalf inwoners in Koninklijk 
zonnetje gezet!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Ridder Ap Eigenhuis

Aalsmeer - Zes mannen en zes vrouwen zijn afgelopen dinsdag 26 april in het 
Koninklijke zonnetje gezet in het Raadhuis voor hun vele vrijwilligerswerk 
voor verenigingen, instellingen en organisaties in Aalsmeer en Kudelstaart. 

Wij zijn met op zoek 
naar algemene 

BEZORGERS/STERS

Voor meer informatie: 
Tel. 0251-674433

info@verspreidnet.nl 
www.verspreidnet.nl

Kudelstaart – Een automobiliste is 
donderdag 21 april rond vier uur in de 
middag op een bijzondere plek te water 
geraakt. Ze reed met haar auto, volgens 
omstanders, het Corry Vonkpad op en 
belandde door nog onbekende oorzaak 
in de naast het � ets- en voetpad 
gelegen sloot. De automobiliste is door 

de brandweer uit het voertuig gehaald 
en nagekeken door ambulanceperso-
neel. Ze liep licht letsel op, maar hoefde 
niet naar het ziekenhuis vervoerd te 
worden. De politie doet onderzoek naar 
de exacte toedracht van het ongeval. 
Een berger heeft later in de middag de 
auto uit de sloot getrokken.

Auto in sloot naast Corry Vonkpad

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

Ridder Dirk Jongkind
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AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 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
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

134e jaargang

Oplage: 17.600

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

KERKDIENSTEN
ZONDAG 1 MEI

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

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

diensten om 10u. en 16.30u. met 
ds. Sj. Maliepaard uit Barneveld. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met br. T. Boer uit 
Veenendaal.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met ds. Paul F. Thimm. 
Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst. Info: http://
pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. . 

Zondag 10u. dienst met dhr. 
Theo Maarsen. Organist: Joshua 
Prins. Om 18.30u. zangdienst 
m.m.v. Haarlemmermeers 
mannenkoor o.l.v. Hans van 
Noord. Zie: hervormdaalsmeer.
nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269. 
Zondag 10u. dienst met dhr. D. 
Vollmuller. Organist Theo 
Griekspoor. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Zondag 10u. samenkomst. 
Spreker: Pieter-Jan van der Wolf. 
Info: www.leg.nl. Om 19u. Baan7 
jongerendienst.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 17u. 
Woordcommunieviering, voor-
ganger B. Dullens. In Karmelkerk: 
Zondag om 9.30u. Viering en 
14u. Poolse dienst met Krzysztof 
Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

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

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met mw. 
Gretha Bregmans-Hoving. Info: 
www.kerkdienstgemist.nl.

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

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

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

Zondag 11u. Eucharistieviering 
m.m.v. dames- en herenkoor 
Info: stjangeboortesecretariaat@
live.nl

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 

2 mei om 20u. in gebouw Irene, 
Kanaalstraat. Info: www.
begraaalsmeer.nl.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Aalsmeer - Zondag 1 mei vindt er, na 
ruim twee jaar, weer een zangdienst 
plaats met medewerking van een 
koor in de Dorpskerk in de Kanaal-
straat. Er wordt deze avond mede-
werking verleend door het Interker-
kelijk Mannenkoor Haarlemmermeer 
dat onder leiding staat van Hans van 
Noord. Het is voor het koor het eerste 
optreden sinds zeer lange tijd, dus 
ook voor hen is het een avond om 
naar uit te kijken. Het koor zal een 

aantal nummers ten gehore brengen 
en ook de samenzang zal uiteraard 
niet ontbreken, begeleid door de 
heer Van Noord op het prachtige 
Knipscheer orgel van de Dorpskerk. 
De dienst staat onder leiding van de 
predikant van de Oosterkerk, 
dominee Zandbergen. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom om 
zondag vanaf 18.30 uur mee te 
komen zingen en/of te luisteren. De 
toegang is zoals gebruikelijk gratis.

Zangdienst met mannenkoor 
Haarlemmermeer in dorpskerk

Aalsmeer - Participe, Mantelzorg & 
Meer en Aalsmeervoorelkaar zijn 
samen een initiatief gestart waarbij 
inwoners van Aalsmeer en Kudel-
staart via één punt het volledige 
aanbod voor ondersteuning thuis 
kunnen vinden. Dit project: ‘Vrijwil-
lige inzet in de thuissituatie’ is vooral 
bedoeld voor volwassen inwoners 
zonder sociaal netwerk, die wel 
behoefte hebben aan sociaal contact 
en ondersteuning. Ondersteuning is 
onder andere mogelijk bij een 
inwoner met dementie of eenzaam-
heid, voor een gezin waarbij een kind 
een beperking heeft en/of hulp 
bieden bij het doen van een klusje. 
Om die hulp en ondersteuning te 
kunnen geven worden vrijwilligers 

gezocht in Aalsmeer en Kudelstaart 
voor: Samen �etsen, een praatje 
maken, een boodschap doen en het 
zijn van een ‘maatje’. Denk aan een 
spelletje, een bezoekje aan het tuin-
centrum, hulp bij het schrijven van 
een brief, een afspraak maken voor 
een vaccinatie, mee naar de huisarts. 
Vrijwilligers krijgen een training en 
ondersteuning via contact-
momenten en themabijeenkomsten. 
Neem voor meer informatie over het 
vrijwilligerswerk of voor het indienen 
van een hulpvraag contact op met 
Renate Joon: rjoon@vrijwilligerscen-
trale-amstelland.nl. Of bel voor een 
oriënterend gesprek: 06-86817785. 
Renate is bereikbaar op werkdagen 
van 9.00 tot 12.00 uur.

Eén punt voor ‘vrijwillige inzet 
in de thuissituatie’

Rijsenhout - De herdenking van de 
gevallenen en de viering van onze 
vrijheid vindt dit jaar weer normaal 
plaats. Het Crash Luchtoorlog- en 
Verzetsmuseum ’40-’45 herdenkt en 
viert de Tweede Wereldoorlog gedu-
rende de mei maand. Dit jaar doet 
Crash dat in samenwerking met de 
Dorpsraad Rijsenhout en de stichting 
Zorgzaam Rijsenhout.

Herdenking en bevrijding
Als eerste worden de gevallenen 
herdacht op woensdag 4 mei om 
20:00 uur bij het ’Missing Man Salute’ 
monument op het terrein van het 
Fort bij Aalsmeer. Op donderdag 5 
mei wordt de vrijheid in en om het 
museum gevierd en in dorpshuis de 
Reede in de Schouwstraat. Om 11.00 
uur geeft Joost de Raaf (veteraan) 
een lezing over zijn uitzending naar 
Afghanistan. Om 12.00 uur is er een 
vrijheidslunch in dorpshuis de Reede. 
De lunch is gratis, maar exclusief 
consumpties. Vooraf aanmelden is 
wel een vereiste en dit kan via Zorg-
zaam Rijsenhout. Bel 0297-348745 of 
stuur een mail naar zorgzaamrijsen-
hout@gmail.com. Reserveer op tijd, 
want vol is vol. Het ’Vrijheidsvuur’ 
komt om 12.00 uur uit Wageningen 
in Rijsenhout aan in aanwezigheid 
van de burgemeester van Haarlem-
mermeer, Mevrouw Schuurmans. Het 
bevrijdingsvuur zal worden binnen 

gebracht door circa 30 lopers via de 
Blauwe Beugelstraat. Dan wordt ook 
de uitslag van de fotowedstrijd 
’Verbinden zonder Pleisters’ bekend 
gemaakt. Om 15.00 uur geeft Joost 
de Raaf dezelfde lezing in het Crash 
museum.

Vrijheidsconcert en plaquette
Op zaterdag 7 mei begint om 20.00 
uur begint het Vrijheidsconcert van 
Rob van Dijk met een koor in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf. De 
toegang is 2,50 euro per persoon 
inclusief 1 consumptie. De zaal is om 
19.30 open. Kaarten kunnen gekocht 
worden via: vrijheid@pknrijsenhout.
nl. Op zaterdag 14 mei tot slot is de 
onthulling van de plaquette ‘Schijn-
vliegveld’ door burgemeester 
Schuurmans op het Schenkeveld 
terrein. 

Meidagen bij Crash, Dorpsraad 
en Zorgzaam Rijsenhout

Kof e inloo  de S il
Kudelstaart - Op woensdag 4 mei 
houdt de SOW gemeente haar maan-
delijkse ko�e inloop in gebouw de 
Spil aan de Spilstraat 5, zijstraat van 
de Bilderdammerweg. Vanaf 10.00 
tot 11.30 uur is iedereen welkom en 
de toegang is gratis. Er zijn mogelijk-
heden om een kaartje te schrijven 
aan zieke mensen of om een gesprek 
van mens tot mens te hebben. Kom 
ook en neem gerust iemand mee.

Tai ebed bij Kar el
Aalsmeer - Op vrijdag 29 april wordt 
een Taizégebed gehouden in de 
Karmelkapel aan de Zwarteweg 36. 
Zoals gebruikelijk in de oecumeni-
sche broederschap van Taizé zullen 
eenvoudige liederen, gebed, Bijbel-
tekst en stilte elkaar afwisselen. De 
meditatieve viering begint om 20.30 
uur. Daarna is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten. Aardig 
misschien om eens mee te vieren!

Nationale herdenking 4 mei in 
Centrum, Oost en Kudelstaart
Aalsmeer - Op 4 mei vindt elk jaar de Nationale Herdenking plaats. In 
Nederland zijn het hele jaar herdenkingen van verschillende groepen 
oorlogsslachto�ers, maar tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei 
wordt gezamenlijk alle slachto�ers herdacht. Voor al diegenen die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord en allen die zijn 
omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede 
Wereldoorlog wordt twee minuten stilte in acht genomen. De herden-
kingen in de gemeente Aalsmeer zijn op woensdag 4 mei bij het monu-
ment in het Raadhuis in het Centrum, bij de propeller in de Schweitzer-
straat in Kudelstaart en bij de Hells Fury in de H. Buismalaan in Nieuw-
Oosteinde. Alle drie beginnen om 19.30 uur. Om 20.00 uur wordt twee 
minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslachto�ers. 
Thema dit jaar Vrijheid in Verbondenheid. Inwoners die niet in de gele-
genheid zijn om een plechtigheid bij te wonen, worden verzocht in elk 
geval om 20.00 uur twee minuten stilte in acht te nemen.
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

Nieuwe 
voorraad 

westerns en 
elektrische 

gitaren!

AGENDA

DONDERDAG 28 APRIL:
* Expositie schilderijen van Carry 

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

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

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

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

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

* Tentoonstelling ‘Polen door de 
ogen van het Poolse kind’ in 
bibliotheek, Marktstraat. 

VRIJDAG 29 APRIL:
* Kaartavond BV Hornmeer in 

buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

ZATERDAG 30 APRIL:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 

Aalsmeerderbrug open van 
10.30 tot 16.30u. Expositie over 
luchtstrijd tijdens meidagen van 
1940. T/m 30 oktober.

* Poppenkastvoorstellingen door 
Gerard Zelen, ‘Spookkist’, op 
Molenplein om 13, 13.45, 14.30, 
15.15 en 16u.

* Opening nieuwe expositie 
‘Nieuwe Nederlanders’ in Oude 
Raadhuis, Dorpsstraat om 15u.

* Back in Time, dance classic party, 
in The Beach, Oosteinderweg 
247a vanaf 21u.

* Optreden Hein Meijer Blues 
Band in café Joppe, Weterings-
traat vanaf 21.30u.

ZONDAG 1 MEI:
* Vogels kijken (lezing en wande-

ling) met Remco Daalder in 
Historische Tuin v/a 14.30u.

* Uurtje met je Buurtje op Polder-
meesterplein, 15 tot 16u.

* Zangdienst in Dorpskerk, 
Kanaalstraat met mannenkoor 
Hoofddorp vanaf 18.30u.

MAANDAG 2 MEI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

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

* Speelavond Allen Weerbaar in 
het Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

DINSDAG 3 MEI:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

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

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

WOENSDAG 4 MEI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

lingen in Raadhuis van 10 tot 
12u. Elke woensdag.

* Ko�e-inloop in De Spil, Kudel-
staart van 10 tot 11.30u.

* OVAK Soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 13.30u.

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

* Dodenherdenking bij oorlogs-
monumenten Centrum, Kudel-
staart en Oosteinde om 20u.

DONDERDAG 5 MEI:
* Bevrijdingsdag.

VRIJDAG 6 MEI:
* Concert Lynne Hanson & The 

Good Intentions in De Oude 
Veiling, Marktstraat vanaf 20u.

ZATERDAG 7 MEI:
* Geraniummarkt op Raadhuis-

plein en braderie in Centrum.
* Vrijheidsconcert door Rob van 

Dijk in Ontmoetingskerk, Rijsen-
hout vanaf 20u.

* Cabaret door Margriet Bolding, 
‘Familie te koop’, vanaf 20.30u. in 
Bacchus, Gerberastraat.

ZONDAG 8 MEI:
* Philippe Elan en Thérèse Stein-

metz bij Bob & Gon in Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 15.30u.

Joke van der Zee

Aalsmeer - Cabaretier Max van den 
Burg zag een volle zaal voor zich 
afgelopen zaterdag in Bacchus. In zijn 
vrolijke strandout�t kwam hij in 
eerste instantie over als iemand die 
weinig opheeft met ‘cultureel 
erfgoed’, de titel van zijn show. Hij 
voorspelde zelfs dat generaties ver na 
ons een nieuw volkslied krijgen: 
eentje dat een nazaat van André 
Hazes zou schrijven. Het alter-ego 
Max de cabaretier liet verder weten 
niets op te hebben met vegans (“je 
moet lekker in de slagerswinkel 
vragen of ze het zélf geschoten 
hebben”), maar gaf schoorvoetend 
toe dat “ze gewoon gelijk hebben.” 
Max neemt velen van ons op de 
maat: woninghuurders, wappies en 
kleine kinderen (“Wist je dat het 

jengelen dat ze doen ergernis 
nummer 1 is?”), maar dat is nu 
eenmaal iets wat een cabaretier doet! 
Je vereenzelvigt je al gauw met hem 
en moet daarom nog harder lachen. 
Ieder voelt zich wel op een bepaald 
thema aangesproken. Het publiek 
zaterdag vermaakte zich (daarom) 
opperbest. Het was een try-out die 
Max presenteerde dus is het voor 
hem zaak om te kijken welke stukken 
hij in de show laat en welke hij 
vervangt. Dat zal nog geen eenvou-
dige klus worden, afgaande op het 
applaus en gelach van het publiek. 
Toch waren er wel clichés die ‘langs-
kwamen’, zoals wonen in Almere en 
het ouderschap van jonge kinderen. 
De strandscène: krijsende kinderen 
en een vader die de wegwerptent 
niet meer in elkaar krijgt, daarbij door 
alle omstanders meewarig gadege-

Max maakt gehakt van vegans, 
maar: ‘ze hebben gewoon gelijk’

Max van den Burg in zonnige out�t in 
Bacchus. Foto: Leomiek Tesselaar

Door Janna van Zon

Aalsmeer - “Een vrouw met allure “, zo 
werd de zangeres Laura Fygi  zondag 
24 april aangekondigd door Bob & 
Gon. De bovenzaal van De Oude 
veiling zat bomvol en wat had het 
publiek zich verheugd om deze spon-
tane wereldwijd optredende zangeres 
in levende lijve te ontmoeten. Dat 
feestelijke gevoel werd vrolijk beant-
woord want op het podium stond een 
vrouw die zoveel lol in haar vak heeft 
en zo blij was dat het optreden einde-
lijk weer mocht. Begeleid door haar 
vaste band zong zij een repertoire 
waarmee zij haar publiek in de 
zevende hemel wist te brengen. Haar 
grappen en grollen werden met 
gejuich ontvangen. Het publiek vond 
het allemaal heerlijk hoe zij zong en 
wat zij zei. “Ik ben ontdekt in 1990”, en 
weer volgde er een smakelijk verhaal 
dat het publiek deed smullen. Dat zij 
met pianist Vincent Grit kan lezen en 
schrijven maakte het theateroptreden 

zo spontaan als maar mogelijk is. “Dit 
is toch de reïncarnatie van Pim 
Jacobs?” En gelijk had zij. Maar ook 
Rafaël de percussionist en drummer 
en Hans de bassist lieten zich niet 
onbetuigd wat een goede musici. Het 
was zowel voor als na de pauze één 
groot muzikaal feest. “Wat word ik 
hier blij van”, glunderde een trouwe 
bezoeker. En zelfs in de pauze bleef 
het feest, want het vertrekkende echt-
paar Tom en Moniek trakteerde op 
hun beroemde bitterballen. Laura 
Fygi had deze middag haar droompu-
bliek dat zij om haar vinger wist te 
winden het zong mee, knipten met de 
vingers, klapten de handen blauw, 
gaven geestig commentaar en op het 
podium stond een vrouw in een vlam-
mend rode blouse die haar armen 
spreidde en de emotionele woorden 
sprak: “Ik blijf zingen tot ik er bij 
neerval.”

Afsluiting seizoen 
Er zijn nog maar een paar kaarten 

Stralende Laura Fygi bij Bob & Gon

voor de volgende Bob & Gon theater-
middag op zondag 8 mei. En ook dat 
zal een geweldige middag worden 
met Thérèse Steinmetz. Achttien jaar 
was Bob van den Heuvel toen hij een 
gesigneerde Elpee kocht van deze ‘for 
ever young’ zangeres. Zij zingt samen 
met een andere favoriet van Bob & 
Gon, de Franse zanger Philippe Elan. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij wijn-
handel Wittebol in de Ophelialaan en 
kosten 25 euro per stuk De zaal gaat 
open om kwart voor drie en om half 
vier begint deze feestelijke Bob & Gon 
seizoenafsluiting. 

slagen was dan wel weer beeldend 
en goed voor lachsalvo’s. De gitaar- 
en zangintermezzo’s vonden 
sommigen een welkome afwisseling 
om te luisteren. Soms luidruchtig en 
gek maar zeker het laatste liedje, een 
Bach-uitvoering waarop Max als een 
ware tenor de toekomst van ons 
culturele erfgoed bezingt, mag echt 
wel in zijn show blijven!

Door Irene van Gelder

Aalsmeer - Geen Weihnachtsorato-
rium, veel Zoom-repetities, maar wel 
eindelijk op 23 april het Koningsdag-
concert. De Aalsmeerse Christelijke 
Oratorium Vereniging met dirigent 
Danny Nooteboom, kon zichzelf en 
het publiek blij maken met een 
prachtig psalm-programma voor een 

volle Open Hof kerk. De Engelse en 
Latijnse liederen, waarvan de tekst in 
het Nederlands beschikbaar was, 
waren veelal lo�iederen op de Heer 
en de Koning. Psalm 90, a capella, 
wordt wereldwijd gezongen bij 
herdenkingsdiensten. Vivaldi’s 
Laetatus Sum (ik ben blij)werd door 
pelgrims gezongen bij het binnen-
gaan van de stad Jerusalem. Prachtig 

Koningsdagconcert ACOV: Feestje!

gezongen, vooral de mannenpartij. 
Soliste Wies de Greef zong een aria 
uit Händels Alcina, voor een alt veel 
hoge noten, maar moeiteloos 
bereikt. De sopraan Tessa Maalcke, 
een kleine verschijning maar ze was 
met haar stem zeer aanwezig in 
Händel’s ‘Se Pieta’. Jammer dat er 
geen belichting stond op deze 
solisten. En dan voor de voetballief-
hebbers: Zadok the Priest, een vier-
stemmig Kroningshymne van 
Händel, ook bekend als de tune van 
de Champions League, sterk en blij 
gezongen door het ACOV-koor. Het 
duet Sound the Trumpet, mooi bege-
leid door organist Arjen Leistra, klonk 
zeer feestelijk. Vivaldi’s Gloria in D is 
onderdeel van de Heilige Mis in de 
RK kerk. Veel afwisselend koorwerk, 
juichend, berustend, met aria’s voor 
sopraan en alt en met mooie hobo 
en cello begeleiding. Het Tarisio 
ensemble ondersteunde heel zorg-
vuldig in deze prachtige compositie. 
Tenslotte het Hallelujahkoor uit 
Händels Messiah, een beroemd koor-
werk waarin de prachtige koorklank 
van de ACOV goed tot uiting kwam. 
Na het gezamenlijk zingen van het 
Wilhelmus (en een oranjebittertje) 
kwam er een einde aan dit feestcon-
cert. Hopelijk volgen er nog velen!

De Kwakel - Toneelvereniging Gene-
sius mag de planken weer op en trak-
teert op de komedie ‘De ideale man’ 
op vrijdag 29 en zaterdag 30 april in 
dorpshuis De Quakel. Shirley heeft 
een experiment bedacht om de ideale 
man naar eigen wens te vormen. 
Doelwit van dit experiment, Martijn, is 
bezig met een heel ander experiment, 
met als gevolg een reeks van dolkomi-
sche misverstanden. ‘De ideale man’ is 
geschreven door Jurgen Baumgarten. 

Regisseur is Floortje Broos. Spelers: 
Linda Zwaan, Erik Zaal, Irene van der 
Meer, Simone Bon, Stef Hoogervorst, 
Truus Zeldenthuis en Hans Voorn. Zin 
in een avondje lachen? Kaarten zijn te 
koop via ww.genesius-dekwakel.nl, 
telefonisch te bestellen bij Simone 
Bon: 06-22764727 en, indien nog 
voorradig, op de avond zelf verkrijg-
baar aan de deur. De voorstellingen 
vrijdag en zaterdag beginnen om 
20.15 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Genesius speelt ‘De ideale man’



weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. Vergeet u niet 
het bezwaarschrift te ondertekenen en een kopie van het besluit 
mee te sturen?

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

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

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

GEWIJZIGDE DIENSTVERLENING KONINGSDAG

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

GEMEENTE AALSMEER - ONTWERP OMGEVINGSVER-
GUNNING STOMMEERKADE AALSMEER (Z21-075784)

Het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt, ingevolge artikel 3.10 van de Wabo, bekend dat zij voor-
nemens is in afwijking van het bestemmingsplan ‘Parkmeer 2021’ 
een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een 
appartementengebouw met 17 wooneenheden geschikt voor 
starters aan de Stommeerkade te Aalsmeer. De ontwikkeling 
past niet in het vigerende bestemmingsplan. Met toepassing van 
artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet algemene be-
palingen omgevingsrecht wordt het mogelijk gemaakt bovenge-
noemd plan te realiseren. Burgemeester en wethouders van Aals-
meer maken eveneens bekend dat in procedure wordt gebracht 
het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid in verband met 
het voornoemde ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Ter inzage
Met ingang van 29 april 2022 ligt de ontwerpomgevingsver-
gunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid 
gedurende 6 weken met de daarbij behorende stukken, op de 
volgende wijzen ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl on-

der planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.OIAVHB07xS-OW01,
- via de gemeentelijke website, link: http://0358.ropubliceer.nl 
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aalsmeer, 

Raadhuisplein 1.;
- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-

stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1.

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder een zienswij-
ze betre�ende de ontwerpbeschikking inzake de omgevingsver-
gunning (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van burgemees-
ter en wethouders (postbus 253, 1430 AG Aalsmeer) kenbaar 
maken of digitaal via fu-so@amstelveen.nl onder vermelding 
van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Stommeerkade, 
Z21-075784”. Zienswijzen kunnen naar keuze ook mondeling 
naar voren worden gebracht. Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze dient u via het centrale nummer 0297-387575 
een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar.

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 dossiernummer. In een la-
ter stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of 
een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 6, 1431 AN, (Z22-028930), het splitsen van de wo-

ning (legalisatie) 
- Oosteinderweg 313a, 1432 AW, (Z22-028780), het bouwen 

van een woning 
- Dreef 3, 1431 WC, (Z22-028776), het plaatsen van een vijftal 

(auto)wasboxen 
- Zijdstraat 46A, 1431 ED, (Z22-028645), het transformeren van 

een kantoorgebouw naar 8 woningen 
- Zoete Veenstraat 1, 1432 LG, (Z22-028429), het plaatsen van 

een dakkapel aan de linker zijgevel van de woning 
- Korianderhof 3, 1431 DZ, (Z22-028340), het plaatsen van een 

�etsenstalling met overkapping in de voortuin 
- Uiterweg 363 ws3, 1431 AK, (Z22-028034), het vervangen 

van de recreatieark 
- Ampèrestraat 53, 1433 KX, (Z22-027947), het plaatsen van 

een afvalcontainer voor de woning op de straat i.v.m. een 
tuinrenovatie van 29 april t/m 6 mei 2022 

- Midvoordreef naast nr. 45 en Linksbuitenstraat, (Z22-
027810), het plaatsen van een hoogwerker en schaft-/toilet-
wagen op parkeerplaatsen tot 1 juli 2022 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning is/zijn 
ingetrokken:
- Jan Lunenburg Oever 9, 1433 HW, (Z22-026526), het plaatsen 

van een vlaggenmast van 8 meter hoog. Verzonden: 22 april 
2022

- IJsvogelstraat 26, 1431 VS, (Z22-024565), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
18 april 2022

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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ont-
werp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schrifte-
lijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit 
naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze wordt inge-
diend bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die 
buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan con-
tact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en 
Handhaving via tel. 020-5404911.

O�ciële Mededelingen
28 april 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AFSPRAKEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 0297-387511. Voor een afspraak met een van 
de wethouders: tel. 0297-387512. Raadpleeg voor de porte-
feuilleverdeling www.aalsmeer.nl.

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. De 
inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de raads-
leden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragen-
ronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een raads-
vergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds 
ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als inspreker 
bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-
387584/387585 tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aange-
vraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren 
over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt op 
meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevings-
vergunningen 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 mobiele 
telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via uw te-
lefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar voor 
iPhone en iPad in de Apple Appstore en voor Android-smart-
phones 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 Bou-
wen & Vergunningen op het gemeentehuis alle omgevings-
vergunningen 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 ver-
huizing heeft de bewoner(s) de wettelijke plicht binnen een vas-
te termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat worden. Niet 
iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. 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 verhuismutatie. Dat betekent 
dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om de desbetre�ende 
persoon op de hoogte te stellen van zowel het voornemen als 
het besluit van zo’n statuswijziging, wordt dit v.a. 20 januari 2016 
o�cieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de 
kans om eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand 
naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken 
meer maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorg-
toeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum voornemen

Brylska M.E. 03-11-1972 19-04-2022
Brylski D.J. 03-07-1971 19-04-2022
Leśniewicz K.M. 29-12-1985 19-04-2022
Wojtaszek S. 10-12-1990 20-04-2022

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven. Een eventuele ambtshalve 
wijziging kan gevolgen hebben voor het ontvangen van voor-
zieningen van de overheid en het aanvragen van documenten. 
Wij verzoeken een ieder, die op de hoogte is van de verblijfplaats 
van bovengenoemde perso(o)nen, contact op te nemen met 
de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook 
mogelijk om tijdens openingstijden van de afdeling burgerzaken 
langs te komen. Indien wij binnen vier weken geen reactie heb-
ben ontvangen, zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare 
beslissing.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar zij 
volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. 
Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. Het col-
lege van burgemeester en wethouders heeft besloten de per-
soonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij te hou-
den. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer staan 
ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum 
datum beschikking

Hoekstra A.C. 06-04-1995 21-04-2022
Jasiński R. 11-04-1995 21-04-2022
Kawińska K.S. 30-05-2000 21-04-2022
Kotasiński A.T. 22-05-1972 21-04-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester 
en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische 
Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes 

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:
- Hornweg 91, 1432 GE, (Z22-005802), het renoveren van de 

schuur. Verzonden: 19 april 2022
- Hortensialaan, nabij 53-01 t/m 53-17 en Hortensialaan 55, 55-

01 t/m 55-03, (Z22-013486), het inrichten van een bouwplaats 
i.v.m. nutswerkzaamheden en de voortgang van bouwwerk-
zaamheden tot juni 2022. Verzonden: 19 april 2022

BUITEN BEHANDELING GESTELDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de 
volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten behandeling 
is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Hoe u dat 
kunt doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Marconistraat 50, 1433 KL, (Z22-019221), het plaatsen van 

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

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
REGULIERE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht besloten is de volgende omgevingsvergunning(en) te 
verlenen. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u be-
zwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader 
aan de onderkant van deze advertentie:
- Linnaeuslaan 18, 1431 JV, (Z22-026748), het vervangen van 

de bestaande garagedeur door een HSB-wand en een nieuw 
kozijn met zijlicht en het verwijderen van de bestaande loop-
deur. Verzonden: 22 april 2022

- Zwarteweg 153, 1431 VL, (Z22-011692), het maken van een 
uitbouw aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 21 
april 2022

- Braziliëlaan 8 (voorheen kad. perc. B 10495, 10497 en 6955, 
(Z21-092973), het bouwen van een distributiecentrum met 
bijgebouw, het plaatsen van een erfafscheiding en vlaggen-
masten en het aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 19 
april 2022

- Stommeerkade 81 (voorheen Stommeerkade kavel 02), (Z21-
056835), het bouwen van een woning. De omgevingsver-
gunning is van rechtswege toegekend. Verzonden: 12 april 
2022

TER INZAGE

t/m 28-04-22 het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park 
Aalsmeer DG2 West’ , ontwerp exploitatie-
plan ‘Green Park Aalsmeer DG2 West’ met bij-
behorende stukken en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde

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

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

t/m 02-06-22 besluit met de kaart en de lijst van voorlo-
pig aangewezen gronden vestiging voorlopig 
voorkeursrecht toekomstig Oosteindedrie-
hoek

t/m 10-06-22 ontwerp omgevingsvergunning Stommeerka-
de Alsmeer (z21-075784) en het ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarden geluid 
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Excursie naar Friesland met Maarse & Kroon bus 73
Regio - Op zaterdag 7 mei organiseert de 
Stichting Veteraan Autobussen, regio 
Noord-Holland (voorheen Maarse en 
Kroon) een excursie naar de opening van 
het museum ‘Openbaar Vervoer Collectie 
Nederland’ in Sonnega. De rit naar Fries-

land gaat met busnummer 73, de 
Leyland/Verheul uit 1960. De bus heeft 
vele jaren in en rond Aalsmeer en Haar-
lemmermeer diensten gereden. Tijdens 
deze feestelijke dag zijn er goede binnen- 
en buitenvoorzieningen. Verder is er een 

markt met diverse kramen. Het wordt een 
dag vol feestelijkheden en vooral 
oldtimer bussen. Bus 73 vertrekt om 9.00 
uur vanaf de Lucas Bolsstraat 7 in Nieuw 
Vennep (bij het Transport Museum) en 
rond 18.30 uur eindigt hier de excursie 

BOB IN DE BOVENLANDEN

Aalsmeer - De bomen hebben 
gewacht op een warme zonnige 
week en het lijkt wel of zij afge-
sproken hebben om tegelijk hun 
knoppen te tonen aan de wereld. 
De eigenwijze eiken en een paar 
bevriende stoere bomen trekken 
zich er niets van aan en bepalen 
zelf hun moment om de lente 
welkom te heten. Het is een 
zonnige donderdag en ik vaar de Poel in alle rust over. Een groep 
kinderen krijgt les in de kleine zeilbootjes, maar verder zijn er niet veel 
boten te zien. Op deze doordeweekse aprildag zijn nog niet alle plezier-
vaartuigen uit de winterstalling. 

Rode beuk
Via de Kleine-Brug vaar ik richting Topsfoort. Het door Stichting De 
Bovenlanden aangekochte land ondergaat een metamorfose, van serin-
gencultuur naar natuur. Op de kop van het gebied staat een imposante 
rode beuk. De rode beuk is zeldzaam op de eilanden van de Westeinder-
plassen. Als doorgewinterde Poelbezoeker weet ik geen tweede te 
vinden. De oude rode beuk kun je nu nog goed zien vanaf het water: de 
omringende bomen staan nog niet vol in het blad. Ik hoop dat het plan 
om de beuk ruimte te geven door bomen eromheen weg te halen 
binnenkort wordt uitgevoerd. Een mooie doorkijk naar Topsfoortland en 
een eikpunt voor veel watersporters zal dan gerealiseerd zijn.

Moeraspad van riet
Aan de buitenzijde van Topsfoort ligt een moerasbos: een uitgestrekt 
gebied van rietsuddes met kort gedrongen bomen, grassen, mossen en 
bijzondere waterplanten in het water tussen de rietbonken, kortom een 
variëteit aan planten. Een paradijs voor vogels, vissen en insecten. De 
stichting heeft een wandelpad van rietbossen aangelegd. Je waant je in 
een andere wereld als je daar loopt. Het toegankelijk maken van het 
moerasbos voor excursies en educatie is een mooi plan. Medewerkers van 
de stichting hebben al verschillende schoolklassen ontvangen in dit 
bijzondere bos waarvan de kinderen onder de indruk waren.

De poortwachter
In mijn boek ‘Bob in De Bovenlanden’ beschrijf ik een droom die ik had 
om verschillende dodenakkers te creëren op eilanden van de Westeinder-
plassen: natuureilanden in een stiltegebied, waar je een boom kunt 
kopen om erbij de as van een geliefde een plek te geven. Ik kreeg veel 
positieve berichten: Wat een mooi plan! Wie wil er nou geen laatste rust-
plaats op zo’n plek, was een veelgehoorde reactie. Stichting De Boven-
landen heeft de droom omarmd en werkt aan een plan om het eventueel 
te kunnen realiseren. Wat zou de rode beuk een mooie poortwachter zijn! 
Het zou toch fantastisch zijn als mijn droom uitkomt.

Het Topsfoortgebied heeft al heel 
veel te bieden: moerassen met 
kleine meertjes, grote voormalige 
seringenakkers met een oude 
schuilhut en statige bomen, waar-
onder de rode beuk. Na de 
�ora-fauna-herstel-werkzaam-
heden zal Topsfoortland nog 
dichter bij de natuur komen. In 
gedachten wandel ik over de brug-
getjes, langs de eilanden, over de 
dodenakker vol bomen en vind via 
het moeraspad mijn weg terug 
naar de steiger waar de sloep ligt te 
wachten die mij van deze ‘groene 
oase’ terugvaart naar Kudelstaart.
Reageren? 
bob.plaswijck@planet.nl

De groene oase

weer. Het vertrek uit Sonnega is gepland 
om circa 16.00 uur. De kosten voor deel-
name aan de excursie is 15 euro per 
persoon, contant te betalen in de bus aan 
de chau�eur. Het maximaal aantal deel-
nemers is veertig. Snel aanmelden is dus 
een aanrader en kan door een mail te 
sturen naar: sytse1950@hotmail.com

Aalsmeer - Zaterdag 7 mei brengt 
Margriet Bolding de cabaretvoorstel-
ling ‘Familie te koop’ in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat. 
Margriet Bolding wordt geroemd om 
haar eigenzinnige humor en mooie 
liedjes en snijdt in haar theaterwerk 
zeer herkenbare thema’s aan. In 
‘Familie te koop’ vraagt zij zich af of  
mensen wel hun hele leven aan 
dezelfde familie vast willen zitten? 
Verkoop ze en kijk of er misschien 
nog wat leukers in de aanbieding is. 
Er staat vast nog wel een �jne 
Brabantse familie op familieplaats.nl. 
Eindelijk die bourgondische moeder 

met die hartelijke lach waar je altijd 
van gedroomd hebt. En koop dan 
gelijk ook een broer met oprechte 
interesse. En neem vanavond dat ene 
familielid waar je vanaf wilt gewoon 
eens mee naar deze voorstelling. 
Ruilen mag altijd. Margriet is niet 
alleen een cabaretière, maar ook een 
organisatiepsycholoog en deze 
combinatie vormt een onuitputte-
lijke bron van inspiratie voor haar 
cabaretvoorstellingen en staat garant 
voor hilariteit! De voorstelling 
‘Familie te koop’ begint op 7 mei om 
20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur.
Kaarten zijn te bestellen via de ticket-

KCA cabaret ‘Familie te koop’

Cabaretière Margriet Bolding. 
Fotograaf: Marloes van Dijken

shop op de website van stichting 
KCA.

Aalsmeer – Spiderman, Lucky Luck, 
Suske en Wiske en Donald Duck 
zouden zo maar eens gespot kunnen 
worden in Aalsmeer op de tweede 
zaterdag in september. Afgelopen 
vrijdag 22 april zijn tijdens een druk 

bezochte feestavond de thema’s van 
de Juniorrace en de Pramenrace 
bekend gemaakt door het SPIE-
bestuur en thema van de ‘grote race’ 
is ‘Cartoons’. Vast en zeker dat de 
teams zich volop gaan inzetten om 

‘Cartoons’ thema Pramenrace!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

hun striphelden in de schijnwerpers 
te zetten.

Junioren op ruimtereis
De deelnemers aan de Juniorrace 
gaan op reis, naar planeten, sterren 
en de maan. Thema van dit kinder-
doefeest op het water is namelijk ‘De 
ruimte in’. Na de bekendmaking van 
de thema’s klonk applaus. ‘Cartoons’ 
en ‘De ruimte in’ hebben goedkeu-
ring gekregen. Het SPIE-bestuur en 
de teams kunnen aan de slag met de 
verdere uitwerking. Er is tot in de late 
uurtjes gekletst, gefeest en gedanst 
op de muziek van dj Kees Markman. 
Het mocht eindelijk weer! Er wordt 
teruggekeken op een gezellige 
avond. De Juniorrace wordt gevaren 
op 18 juni, deelnemers aan de 
Pramenrace mogen de Penta starten 
op 10 september.

Aalsmeer - In het jaar 2006 kwamen 
drie heren, Cees van der Schilden, 
Meindert van der Zwaard en Ruud 
Vismans bij elkaar om plannen te 
smeden voor een leuke feestavond 
voor 30 plussers. Voor jeugd en 
jongeren waren er toen genoeg 
uitgaansgelegenheden, maar voor 
de iets oudere leeftijdscategorie was 
er vrijwel niets te beleven in Aals-
meer en omstreken. De heren 
zouden in eerste instantie drie 
avonden organiseren, om daarna te 
kijken of het een succes zou zijn. 

Uiteindelijk zou de feestavond 10 jaar 
lang, elke derde zaterdagavond van 
de maand, onder de naam ‘Back in 
Time’, plaatsvinden in The Beach.
Tijdens die feestavonden stond de 
muziek en gezelligheid centraal. 
Bekende en minder bekende hits uit 
de jaren zeventig tot negentig 
passeerden de Back in Time-revue. 
Het werden de bekendste Dance 
Classics Discofeesten in de omge-
ving. Op het moment dat de laatste 
‘Back in Time’ plaatsvond in 2016, 
was het feest inmiddels door velen 

Zaterdag dance classics feest 
‘Back In Time’

Smartlappenkoor zoekt dirigent
Aalsmeer - Het Aalsmeers Smartlap-
penkoor Denk aan de Buren zoekt op 
zeer korte termijn een nieuwe 
dirigent(e) die enthousiast en kundig 
met liefde voor smartlappen het koor 

wil dirigeren. Kijk voor meer infor-
matie of aanmelding op de website: 
www. denkaandeburen.nl of stuur 
een mail naar: 
denkaandeburen@gmail.com.

gekopiëerd en werd door de heren 
besloten om een lange pauze in te 
lassen. De roep om weer eens een 
Back in Time feestavond te organi-
seren werd na de coronatijd steeds 
groter. Dus werd er uitgekeken naar 
een geschikte datum en die werd 
gevonden: zaterdag 30 april. De 
avond begint om 21.00 uur en de 
Dance Classics Party is voor iedereen 
toegankelijk, ook als je vroeger niet 
geweest bent. Een unieke kans dus 
om weer eens te genieten van een 
avondje uit en van de (dansbare) 
muziek uit de jonge jaren van toen. 
The Beach is gevestigd aan de Oost-
einderweg 247a. De toegang is 
gratis. 
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Aalsmeer - Bioloog en schrijver 
Remco Daalder is een echte vogelaar. 
Hij reist stad en land af om bijzondere 
(en gewone) vogels te spotten en kan 
daar aanstekelijk over vertellen. 
Zondag 1 mei vertelt Remco Daalder 
in de Historische Tuin over zijn passie. 
Om 14.30 uur begint zijn lezing in de 
veilingzaal van het museum. Aanslui-
tend worden zijn boeken verkocht en 
zal de auteur signeren. Daarna 
kunnen bezoekers met de vogelspe-
cialist een wandeling maken over de 
Tuin, waarbij het doel is om zoveel 
mogelijk vogelsoorten te ontdekken.

Fanatieke vogelaar
Remco Daalder (1960) werkt als 

stadsbioloog bij de gemeente 
Amsterdam. Sinds 2003 publiceerde 
hij diverse boeken over vogels en 
natuur. Onlangs verscheen zijn 
nieuwste boek ‘De soortenjager’ bij 
uitgeverij Atlas Contact. Hierin laat 
Daalder zien hoe het is om een fana-
tieke vogelaar te zijn. Met humor, 
kennis van zaken en veel inlevings-
vermogen laat Daalder zien dat soor-
tenjagen van alle tijden is en hoe 
verslavend het is om lijstjes bij te 
houden. 
Kaarten voor de lezing en wandeling 
zijn verkrijgbaar via https://www.
historischetuinaalsmeer.nl/bezoek/
agenda/. Kosten voor deze middag 
zijn 3,50 euro plus de gebruikelijke 

Vogels ontdekken met Remco 
Daalder in de Historische Tuin

Remco Daalder. Foto: Fjodor Buis

museumentree. Museumkaarthou-
ders en donateurs van de Historische 
Tuin betalen alleen 3,50 euro voor de 
lezing (op vertoon pas). De Histori-
sche Tuin organiseert deze activiteit 
in samenwerking met Boekhuis 
Aalsmeer.

Lynne Hanson & The 
Good Intentions
Aalsmeer - De Canadese Lynne 
Hanson komt na vijf jaar weer terug in 
De Oude Veiling. Met haar band The 
Good Intentions geeft zij hier een 
concert op vrijdag 6 mei. Onder andere 
neemt Lynne de bekende MJ Dande-
neau op bas en vocalen mee naar 
Nederland. Zij was eveneens al vaker in 
Aalsmeer met onder andere de 

befaamde Canadese dames formatie 
Oh My Darling. Op leadgitaren vocalen  
laat Blair Hogan van zich horen. Tijdens 
deze toer, die ook al eerder vanwege 
corona werd uitgesteld, promoot 
Lynne haar nieuwe CD. Deze avond 
staat ook in het teken van Bevrij-
dingsdag. Het concert wordt onder-
steund door de Stichting 4 en 5 mei. 
Het optreden begint om 20.00 uur en 
de toegang is 15 euro. Kaarten reser-
veren via scr@pietergroenveld.com.

Uithoorn - Zondag 1 mei staan de 
vrijwilligers van tuin Bram de Groote 
om bezoekers te ontvangen in deze 
schitterende natuurtuin aan de Boter-
dijk. Het is al volop lente in de tuin. 
De sneeuwklokjes en de krokussen, 
die er altijd als eerste bij zijn, hebben 
plaats gemaakt voor andere bollen, 
zoals driekantig look, narcissen, 
sneeuwroem en wilde hyacinten. 
Verder bloeien bosanemonen, helle-
borussen, sleutelbloemen en speen-
kruid volop. Ook de magnolia, de 
stermagnolia en de fruitbomen 
bloeien nu heel mooi. De tuin omvat 
onder meer een boomgaard, een 
bloemenweide, een moerasbos, een 
�ink aantal borders en een weide, 
waar in de zomer kal�es grazen. Hoor 
het boeiende verhaal over Bram de 

Groote die zijn woonboot steeds iets 
verlegde om er een bijzondere tuin 
aan te leggen. De tuin ligt in Uithoorn 
op de hoek van de Boterdijk en Elzen-
laan en is aanstaande zondag open 
van 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is 
gratis. Fietsen kunnen worden 
gestald bij de werkschuur. Meer info 
via www.gaatumee.nl. 

Open middag tuin Bram de Groote

Aalsmeer - Aanstaande zondag 1 
mei organiseren Participe en Gro-up 
Buurtwerk gezamenlijk het Uurtje 
met je Buurtje voor jong en oud op 
het Poldermeesterplein. Jongeren-
werker Lizanne Eveleens van Gro-up 
Buurtwerk en buurtverbinder Dyane 
Stam van Participe vonden het tijd 
voor wat meer verbinding tussen 
jong en oud op het 
Poldermeesterplein. 
In de avond wordt het Poldermees-
terplein door een aantal jongeren uit 
de buurt gebruikt als plek om met 
elkaar te chillen en dit wordt af en 
toe als overlast ervaren. “Wederzijds 

begrip begint bij ontmoeting”, aldus 
Lizanne Eveleens. “Vroeger werd 
door jongeren het bruggenfestival 
georganiseerd, hopelijk draagt dit 
uurtje ook bij aan het bouwen van 
bruggen tussen jong en oud.” Bij het 
Uurtje met je Buurtje is iedereen 
welkom. 
Van 15.00 tot 16.00 zijn zondag de 
jongerenwerker en buurtverbinder 
aanwezig op het Poldermeesterplein. 
Er is de mogelijkheid tot het spelen 
van een spelletje, maar gewoon 
gezellig kletsen kan natuurlijk ook. Er 
zal ko�e, thee, fris en lekkers 
aanwezig zijn. Wees welkom!

Zondag ‘Uurtje met je Buurtje’ 
op het Poldermeesterplein

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 30 
april verzorgt de Hein Meijer Blues 
Band een optreden in café Joppe. 
Hein ‘Little Boogie Boy’ Meijer is geen 
onbekende in Aalsmeer en ruime 
omstreken. De kwaliteiten van deze 
Aalsmeerse zanger en gitarist 
worden vooral in blueskringen hoog 
aangeschreven. Gezegend met een 
hese, donkere stem en een van 
nature opgewekte uitstraling weet 
Hein Meijer altijd weer mensen voor 
zijn muziek te winnen. Hij leeft voor 
de blues en dat verklaart ook zijn 

vele reizen naar Chicago. Op 
19-jarige leeftijd speelde hij daar al 
met grootheden als Magic Slim, J.W. 
Williams en John Primer. Jong als hij 
destijds was gaf deze laatste hem de 
bijnaam Little Boogie Boy. Een tref-
fende artiestennaam die hij dankbaar 
aan z’n band koppelde. Zin in een 
avondje Chicago en Mississippi 
blues, sappige soul soulballads en 
swingende shu�es? Dan zaterdag 
naar café Joppe in de Weteringstraat 
in het Centrum. De aanvang is rond 
21.30 uur en de toegang is gratis.

Hein Meijer Blues Band in Joppe

Aalsmeer – Sinds een tijdje rijdt in 
Aalsmeer ‘OV-op-Maat’ op proef. 
Deze vraagafhankelijke taxivoorzie-
ning van vervoermaatschappij 
Connexxion brengt inwoners vanuit 
diverse haltes in Aalsmeer van/naar 
Busstation Aalsmeer of de halte Drie 
Kolommenplein (Aalsmeer centrum). 
Een rit kost 1,65 euro en is met 
pinpas te betalen in het voertuig. 
OV-op-Maat is in het leven geroepen 
voor de bushaltes die zijn vervallen 
toen de Burgemeester Kasteleinweg 
eind 2021 in gebruik is genomen. 
Diverse, vooral R-Net buslijnen, rijden 
sinds dat moment via de provinciale 
wegen en de Burgemeester Kaste-
leinweg. OV-op-Maat komt op de 
Aalsmeerse haltes Stommeerkade, 
Seringenpark, Beethovenlaan, 

Mozartlaan, Aalsmeerderweg (142), 
Middenweg en de nieuwe halte 
Vuurdoornstraat en biedt vervoer 
vanaf Busstation Zwarteweg of Drie 
Kolommenplein naar deze haltes of 
andersom. OV-op-Maat biedt ook de 
verbinding tussen Drie Kolommen-
plein en Busstation Zwarteweg. 

Andere oplossingen
Wethouder Robert van Rijn: “De 
gemeente heeft geld geïnvesteerd 
om OV-op-Maat mogelijk te maken 
in Aalsmeer. Het gaat hier in eerste 
instantie om een proef van zes 
maanden met een mogelijke verlen-
ging van zes maanden als er 
voldoende gebruik van wordt 
gemaakt. Op dit moment wordt er 
nog niet veel gebruik gemaakt van 

Nog niet veel animo voor 
OV-op-Maat’ in Aalsmeer

Kudelstaart – Bij een agrarisch 
bedrijf aan de Mijnsherenweg is 

zaterdag 23 april omstreeks half 
negen in de ochtend brand uitge-

Persoon gewond bij brand in 
bedrijf Mijnsherenweg

Foto: Marian Verweij 

deze mogelijkheid. Als dit zo blijft 
gaan wij op zoek naar mogelijk 
andere oplossingen.”

Hoe een rit reserveren?
Reserveren van een rit kan minimaal 
één uur van tevoren. De reservering 
kan telefonisch worden gedaan via 
088 – 6000 987 of via de App ‘OV-op-
Maat’ (te downloaden in de Play 
Store / App Store). Gedurende de 
pilot is rolstoelvervoer helaas niet 
mogelijk. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van het Wmo-
vervoer. Mensen die niet in een 
rolstoel zitten, maar wel minder 
mobiel zijn, kunnen ook gebruik-
maken van ANWB AutoMaatje. Meer 
informatie over deze regeling en het 
rolstoelvervoer is te vinden op www.
connexxion.nl/2022 en www.zorgon-
lineaalsmeer.nl. Voor ANWB Auto-
Maatje kunt u terecht op: https://
www.automaatje-aalsmeer.nl.

broken. Het dekzeil van een inpan-
dige watersilo had vlam gevat. De 
brand ging gepaard met een 
behoorlijke rookontwikkeling. Door 
snel optreden van de brandweer was 
de brand snel onder controle. “Alleen 
de laatste vuurhaard was wat lastiger 
uit te krijgen”, aldus de brandweer. 
Het team van kazerne Aalsmeer 
kreeg bij het blussen hulp van colle-
ga’s uit Hoofddorp, die arriveerden 
met de hoogwerker. Er was korte tijd 
veel rookontwikkeling in het pand. 
“Het ventileren nam enige tijd in 
beslag”, laat de brandweer verder 
weten. “Gelukkig hielp de ventilator 
van de PM hier prima bij.” Een 
persoon van het bedrijf heeft 
verwondingen aan zijn armen opge-
lopen en is ter plekke behandeld 
door ambulance personeel. Naar de 
oorzaak van de brand wordt onder-
zoek gedaan..

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen
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Lezing en veiling bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandagavond 2 mei 
sluit Postzegelvereniging Aalsmeer 
het seizoen af met een lezing over 
door Sjaak Burgers in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat 6. De 
lezing begint om 20.00 uur, maar de 
zaal is al vanaf 19.15 uur open zodat 
er gekeken kan worden wat er op 

Amstelland - De expositie over de 
werkkampen voor Joden in het 
Amsterdamse Bos in de Tweede 
Wereldoorlog is verlengd tot en met 
10 juli. Hij belicht een pijnlijk en 
confronterend onderdeel uit de 
geschiedenis dat tot nu toe onderbe-
licht is gebleven. De tentoonstelling 
is te zien in bezoekerscentrum De 
Boswinkel (geopend woensdag tot 
en met zondag tussen 10.00 en 17.00 
uur). De expositie toont persoonlijke 
verhalen, foto’s, objecten en inter-
views. Kinderen van de gemengd 
gehuwde mannen vertellen, vaak 
voor het eerst, het verhaal over de 
verplichte tewerkstelling van hun 
vader, de vernedering en de 
gevolgen daarvan voor het gezin 
tijdens en na de oorlog. Er is onder 
andere een podcast en wandelroute 

gemaakt, die voeren langs een aantal 
locaties waar de mannen moesten 
werken.

Vervolging
De werkkampen waren onderdeel 
van de Jodenvervolging. Van de 
mannen die tot 1942 in het Bos 
hebben gewerkt is bijna iedereen 
vermoord in de concentratie- en 
vernietigingskampen. Een andere 
groep mannen, die gemengd 
gehuwd waren, moesten in de latere 
oorlogsjaren in het Bos werken. De 
tentoonstelling is gemaakt in samen-
werking met onderzoeker Lion 
Tokkie, het Joods Cultureel Kwartier 
en Stichting De Terugkeer. Adres 
Boswinkel: Bosbaanweg 5 in Amstel-
veen. Meer informatie: www.amster-
damsebos.nl/joodsewerkkampen 

Expositie ‘Joodse werkkampen 
in het Amsterdamse Bos’

Aalsmeer - De �lm van de maand mei 
van Stichting Oud Aalsmeer is samen-
gesteld uit twee �lms: Eén gaat over 
de familie Olijhoek. De familie 
woonde in de Ophelialaan en heeft 
twee zoons verloren in de Tweede 
Wereldoorlog. De eerste beelden zijn 
uit 1937 met opnamen van de familie 
in de toen nog schaars bebouwde 
Ophelialaan. Op de beelden zijn ook 
andere Aalsmeerders te zien en 
opnamen van het KNIL (Koninklijk 
Nederlands Indische Leger) detache-
ment dat toen in Aalsmeer was gele-
gerd. Tweede deel van deze �lm toont 
het huwelijk van één van de dochters 
in 1943. Hierbij beelden van de RK 
kerk aan de Stommeerweg. De �lm is 
gemaakt door Nol van der Steen 
(zwager) en beschikbaar gesteld en 
ingesproken door Henk Olijhoek.

Feestelijkheden
De tweede �lm gaat over het bevrij-
dingsfeest in het dorp na beëindiging 
van de Tweede Wereldoorlog in mei 
1945. Er zijn beelden van de intocht 
van waarnemend burgemeester Van 
der Meer die met paard en wagen 
opgehaald wordt van zijn huis aan de 
Oosteinderweg en naar het gemeen-
tehuis in de Dorpsstraat wordt 
gebracht, vergezeld van veel feestelijk 
vertoon. Vervolgens beelden van de 
feestelijkheden in de straten van het 
centrum. Tenslotte beelden van de 
vrijlating van Canadese militaire uit 
het klooster aan de Stommeerweg 
waar zij gevangen werden gehouden. 
Ook zijn er beelden van het feestelijk 
onthaal wat hen ten deel viel in de 
tuin van dokter Oei die tegenover het 

Hi tori c e fil  an ei o er 
e werel oorlo  en be rij in  

deze avond op de veiling wordt 
aangeboden. Verder zijn er nog de 
stokboeken met zegels voor slechts 5 
cent om in te snu�elen. Hierna gaan 
de 5 cent boeken terug naar de 
inzenders. Er is uiteraard gratis ko�e, 
de overige consumpties mag u zelf 
afrekenen. Er is volop gratis parkeer-
gelegenheid.  Kijk voor meer infor-
matie op www.postzegelvereni-
gingaalsmeer.nl.

Aalsmeer - De dodenherdenking in 
Aalsmeer is op woensdag 4 mei in de 
Burgerzaal in het raadhuis. De herden-
kingsbijeenkomst start om 19.15 uur. 
De dodenherdenking en de viering 
van Bevrijdingsdag hebben dit jaar, 
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, 
het thema ‘Vrijheid in verbondenheid’ 
gekregen. “Samen herdenken, bij 
elkaar, dat geeft iets extra’s in de bele-
ving van de avond”, zegt burge-
meester Gido Oude Kotte. “Samen 
herdenken en vieren van vrijheid 
geeft al direct invulling aan het thema 
van dit jaar. Mooi dat het weer kan.”

Wilhelmus en Oekraïens volkslied
Om 19.15 uur speelt op 4 mei Aals-
meers Harmonie terwijl de geno-
digden in de Burgerzaal arriveren. Een 
kort welkomstwoord wordt om 19.30 
uur uitgesproken door kinderburge-
meester Anne van Duijn, waarna 
kinderen van de Oosteinderschool 
een aantal gedichten voordragen. 
Daarna is het woord aan Marianne 
Knecht. De auteur vertelt een verhaal 
over haar Oekraïense moeder in de 
Tweede Wereldoorlog, dat op een 

ongelofelijke manier parallel loopt 
met de actualiteit. Burgemeester Gido 
Oude Kotte is aansluitend de laatste 
spreker van de bijeenkomst. Om 19.59 
volgt het taptoe signaal van Marcel 
Spaargaren waarna om 20.00 uur 
precies twee minuten stilte in acht 
worden genomen. Hierna zingen de 
aanwezigen gezamenlijk couplet 1 en 
6 van het Wilhelmus, waarna ook het 
Oekraïens volkslied wordt gespeeld 
om de verbondenheid met de vluch-
telingen uit het door oorlog geteis-
terde land uit te drukken.

Kranslegging en Happy Stones
Na het Oekraïense volkslied worden 
buiten bij het oorlogsmonument 
kransen gelegd en is er gelegenheid 
tot het leggen van bloemen door de 
familieleden van de gesneuvelden en 
door belangstellenden. Muziekvereni-
ging Flora speelt enkele koralen. Bij 
het verlaten van het raadhuis wordt 
iedere bezoeker gevraagd een Happy 
Stone mee te nemen uit het kunst-
werk van De Kunstploeg, dat in de 
burgerzaal ligt ter gelegenheid van 
het 888-jarig bestaan van Aalsmeer. 

o en er en in  en ierin  
e rij in a  in al eer

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Ik stond bij AH voor 
een paar snelle boodschappen. Het 
brood was op en ik kan natuurlijk 
wel kinderen uitnodigen voor een 
borrel, maar dan moet je wel wat in 
huis hebben. Nou krijg ik in die 
super altijd keuzestress. Er is 
zoveel. En dan wil ik ook van alles 
meenemen. Ik begon met een �es 
cola. Gelijk commentaar: u mist uw 
voordeel! Vooruit, dan maar twee 
�essen. We lusten het allemaal graag en er komt geen schimmel op. Een 
sixpack biertjes voor de jongens, de kaasjes zijn in de aanbieding, ook 
maar meenemen er moet wat te happen bij zijn. Toastjes, zak chips, bakje 
olijven, en een �ink volkorenbrood. Ik ga langs de scanner, prop alles in 
mijn uitpuilende opvouwbare tasje, brood onder de arm. Buiten kom ik 
tot de ontdekking dat mijn �etstas thuis is gebleven. Met een beetje 
passen en meten kan het net in mijn mandje aan het stuur. Maar er moet 
ook nog een �esje Bacardi bij. Borrel is borrel. “Doe maar een driekwart 
�esje”, zeg ik tegen de slijter. “Een liter krijg ik niet mee.” Ik prop de hele 
handel in mijn �etsmandje, brood onder de snelbinders en denk dan 
ineens: “Waar zijn mijn biertjes?” Nergens te vinden. Vast bij de scanners 
laten staan. Terwijl ik mijn �ets in bedwang probeer te houden - met al 
die boodschappen aan het stuur dreigt hij om te vallen - ga ik op zoek 
naar mijn bonnetje als bewijs. Ik kom van alles tegen in mijn porte-
monnee: bonnetje van de kapper, de Welkoop, boodschappenlijst van 
drie weken geleden, kraslotje van een of ander rare aanbieding, stempel-
kaartje van de visboer, rekening van een etentje van een jaar oud en nog 
tien van dat soort dingen, maar niet het bonnetje van 5 minuten geleden. 
Goed, alles weer uit het mandje en mee de winkel in, brood laat ik 
achterop, dat kan geen kwaad, maar een �es Bacardi laat je niet onbe-
heerd achter. Bij de service balie leg ik mijn probleem uit: “Bier laten 
staan, hebben jullie het gevonden?” Nee natuurlijk niet. “Heeft u het wel 
afgerekend mevrouw?” “Jazeker wel, maar ik heb geen bonnetje.”  “We 
lezen hem wel even uit hoor, wijst u maar aan welke scanner u heeft 
gebruikt.” En laat ik dat nou nog weten. Vijf minuten later is het opgelost. 
Wat een service. Ik heb ze wel gescand, maar niet meegenomen. Ik 
herinner me dat ik in dilemma stond: neem ik �esjes of blikjes? Ik verlaat 
de winkel met een nieuw traytje bier en weet vervolgens helemaal niet 
meer hoe ik dit mee naar huis moet krijgen. Zes �esjes bier onder de snel-
binder is geen optie, de twee �essen cola misschien? Ik sta lichtelijk 
wanhopig de situatie te bekijken. Misschien moet ik manlief bellen om 
alles op te komen halen? Maar eigenlijk is dat mijn eer te na. En dan komt 
Mandy voorbij. Met echtgenoot. Tien minuten later zijn mijn bood-
schappen thuis afgeleverd.  Zo zie je maar weer: als de nood het hoogst 
is, is de redding nabij. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Gered

klooster woonde. Deze �lm is afkom-
stig uit het archief van Jan Panne-
koek. Beide �lms zijn door Dick P. van 
der Zwaard opnieuw gemonteerd en 
voorzien van muziek en geluid. De 
�lm duurt circa 29 minuten. Stichting 
Oud Aalsmeer vertoont iedere maand 
een historisch �lm op de website 
www.stichtingoudaalsmeer.nl. Aan 
het bekijken zijn geen kosten 
verbonden.

Interview op TV Aalsmeer
De �lm wordt in mei ook tweemaal 
op TV Aalsmeer uitgezonden. 
Vrijdag 13 mei is de eerste vertoning 
vanaf 11.00 uur. Een dag later, 
zaterdag 14 mei, is de �lm nogmaals 
te zien vanaf 13.00 uur. De uitzen-
dingen worden vooraf gegaan door 
een inleidend interview met een 
medewerker van Oud Aalsmeer op 
zaterdag 7 mei. Het interview door 
presentator Jan van Veen is te beluis-
teren op zowel Radio als TV Aalsmeer 
tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aals-
meer is bij abonnees van CAIWAY te 
vinden op kanaal 12 en bij gebruikers 
van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 
1389. Meer informatie op: 
www.radioaalsmeer.nl

Bevrijdingsvuur en burgemeester
Vanuit Wageningen loopt een team 
uit Aalsmeer, met onder de deelne-
mers burgemeester Gido Oude Kotte, 
mee met de Nationale Bevrijdings-
vuurestafette.  Deze loop draagt bij 
aan de boodschap van vrede en vrij-
heid en is een belangrijk moment in 
de overgang van het herdenken op 4 
mei en het vieren van de verkregen 
vrijheid op 5 mei. Het vuur start om 
00.10 uur in de nacht van 5 mei in 
Wageningen en wordt rond 10.00 uur 
in de ochtend van 5 mei bij het 
oorlogsmonument voor het raadhuis 
verwacht. Iedereen is welkom, zowel 
bij de herdenking als de viering van 
vrijheid op 5 mei.

Kudelstaart - De 4 mei herdenkings-
bijeenkomst in Kudelstaart wordt geor-
ganiseerd door de Dorpsraad en wordt 
gehouden bij het monument ‘De 
Propeller’ in de Schweitzerstraat. De 
plechtigheid start woensdag om 19.30 
uur met muziek door muziekvereni-
ging Sursum Corda. Daarna volgt een 
toespraak door voorzitter Jaap Over-
beek. Om 19.43 uur verzorgen enkele 
kinderen van de Antoniusschool voor-

drachten. Daarna klinkt weer muziek, 
gevolgd door een toespraak door 
Sybrand de Vries namens de gemeente. 
Anneke Wies-Blom luidt met trompet-
geluid de twee minuten stilte om 20.00 
uur. Na de twee minuten stilte wordt 
het Wilhelmus gezongen en zijn er 
kransleggingen door de Dorpsraad, de 
gemeente, de veteranen Menno 
Vreeken en Vincent van der Endt, 
kinderen van de Antoniusschool en 

Her en in   ei bij ro eller andere belangstellenden. De herden-
king wordt rond 20.10 uur besloten 
met een bedankwoord door voorzitter 
Overbeek van de Dorpsraad.

Monument
De propeller is afkomstig van de Short 
Stirling bommenwerper BK 620 die op 
17 december 1942 in de Westeinder-
plassen neerkwam. Het monument is 
ter nagedachtenis aan alle beman-
ningsleden van het 75ste Nieuw-
Zeeland Squadron.
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Schiphol - Zet het maar alvast in je 
agenda: op zaterdag 17 en zondag 
18 september zijn de Schiphol Buren-
dagen 2022! Als buur van de lucht-
haven een unieke kans om een kijkje 
achter de schermen te nemen bij 
Schiphol en je onder te dompelen in 
de wereld van luchtvaart. Heb je 
altijd als eens willen weten hoe de 
sneeuwvloot van Schiphol werkt? Of 
hoe je een brandje op de luchthaven 
blust? Wil je zelf ervaren hoe het is 
om als marshaller een vliegtuig 

binnen te loodsen? Of weten 
waarom Schiphol een vogelwacht 
langs de start- en landingsbanen laat 
rijden? Tijdens de Schiphol Buren-
dagen ontdek je het allemaal! Dit 
keer bij de brandweeroefenplaats, 
vlakbij de startbaan waar vliegtuigen 
opstijgen en landen. Vanwege de 
coronacrisis konden de Burendagen 
twee jaar niet doorgaan. Maar 
gelukkig ziet het er dit jaar goed uit! 
De inschrijving start vlak voor de 
zomer.

Schiphol Burendagen in september

Aalsmeer - De Nederlandse bloemen- 
en plantenexport sluit het eerste kwar-
taal van 2022 af met een record export-
waarde van bijna 2,1 miljard euro. Dit 
maakt de Vereniging van Groothande-
laren in Bloemkwekerijprodukten 
bekend op basis van de exportstatis-
tieken van Floridata. De exportwaarde 
van bloemen steeg met twee procent 
en die van planten met vier procent. 
“We hopen dat de er snel een eind 
komt aan de vreselijke oorlog in 
Oekraïne en dat is hopen tegen beter 
weten in. Vanuit onze sector zijn er 

mooie initiatieven om de Oekraïense 
bevolking te helpen en te blijven 
steunen. De exportproblematiek valt 
relatief mee, maar de energiecrisis is 
het grootste probleem op dit moment”, 
meldt Matthijs Mesken, directeur van 
de VGB. Als gevolg van hoge gasprijzen 
is er minder aanbod, maar de handel 
kampt ook met een rem op de consu-
mentenuitgaven door de sterk opge-
lopen in�atie. “Dit baart ons zorgen 
omdat de komende maanden cruciaal r 
de afzet van bloemen en planten”, 
aldus Mesken.

Kwartaalgroei, maar zorgen 
bloemen- en plantenexport

Aalsmeerderbrug - Het Nederlands 
Transport Museum in Nieuw-Vennep, 
het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ‘40-’45 in fort bij Aalsmeer en 
de Stichting Fokker G-1 organiseren 
een gezamenlijke tentoonstelling 
over de luchtstrijd tijdens de 
meidagen van 1940. Nederland werd 
overvallen door een Duitse over-
macht. Na een korte maar hevige 
strijd moest Nederland zich na vijf 
dagen gewonnen geven. Hoewel die 
strijd 82 jaar geleden plaatsvond blijft 
het belangrijk om deze te herdenken, 
want vrede en vrijheid zijn niet 
vanzelfsprekend. In het Nederlands 

Transport Museum wordt verteld 
over de luchtoorlog in de meidagen 
van 1940. Welke vliegtuigen namen 
deel aan de strijd en hoe verliep 
deze? Wat was de rol van de legenda-
rische Fokker G-1 jachtkruiser en wat 
waren de verliezen aan Nederlandse 
en Duitse kant? In de documentaire 
‘De Meivliegers’ vertellen de vliegers 
van toen over de ongelijke strijd die 
zij streden, een boeiende inkijk in hoe 
zij het beleefd hebben. In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 komen de verhalen tot leven 
door de geborgen onderdelen van 
vrijwel alle vliegtuigen die bij de mei 

Expositie over de luchtstrijd 
tijdens de meidagen in 1940

oorlog betrokken zijn geweest. Zo is 
er onder andere een reconstructie 
van een geborgen Fokker D.XXI jacht-
vliegtuig die heeft deelgenomen aan 
de strijd en is neergestort bij Nieuw-
koop en het ongeloo�ijke verhaal van 
de vlieger die de crash heeft over-
leefd. Ook worden beelden van de 
Meivliegers vertoond. De expositie in 
de twee musea is apart te bezoeken, 
maar er is ook een combiticket met 
korting. Dit toegangsbewijs is bij 
beide musea te koop. De expositie 
opent 28 april en loopt tot en met 30 
oktober. Ook worden lezingen 
gegeven die gaan over de oorlogspe-
riode ‘40-’45. Kijk voor meer infor-
matie op de websites van de musea: 
www.crash40-45.nl en www.
nederlandstransportmuseum.nl.

Regio - Het fort bij IJmuiden heeft 
een zeer bewogen geschiedenis en is 
gebouwd tussen 1881 en 1888 met 
drie verdiepingen, 72 zalen en kamers 
en een grotendeels ondergronds 
gangenstelsel van 585 meter is het 
gebouw het grootste fort van de Stel-
ling van Amsterdam. Uitgerust met 
vijf zware kanonnen in de pantserga-
lerij aan de zeezijde en twee 
kanonnen in een koepel aan de land-
zijde was het destijds een geweldige 
bewaker voor de hoofdstad. Maar nog 
geen veertig jaar later werden de 40 
ton zware mastodonten afgekeurd en 
in 1943 door de Duitse bezetter in 
stukken afgevoerd naar de smelt-
ovens van de staalfabriek. Tot 1963 

werd het fort nog gebruikt en 
bewaakt, maar als vestingwerk opge-
heven en verlaten. In december 1996, 
toen de Stelling van Amsterdam op 
de UNESCO werd geplaatst, werd 
begonnen om het verloederde fort te 
restaureren. Langzaam maar zeker 
kreeg het fort en de omgeving zijn 
vroegere allure weer terug. Het is nu 
een tijdloos ondergronds monument 
dat zijn geheimzinnige karakter heeft 
behouden en te bezoeken is per boot. 
De overtocht naar het Forteiland 
duurt ongeveer 5 minuten en word 
verzorgd met de ‘Koningin Emma’, een 
zeewaardig passagierschip met een 
vaste ligplaats aan de Kop van de 
Haven in IJmuiden. Naast de 

Publieksdag Forteiland IJmuiden publieksdag op zondag 1 mei kunnen 
bezoekers ook overvaren op de 
zondagen 5 juni, 3 juli, 7 augustus, 4 
september, 2 oktober en 6 november 
en op de woensdagen: 13 en 20 juli, 
10 en 17 augustus. Na de overtocht 
worden bezoekers aan de steiger op 
het eiland ontvangen door gidsen van 
de vereniging Forteiland IJmuiden. 
Men kan in de Koepelzaal van het fort 
of op het aangrenzende buitenterras 
genieten van een drankje. Minderva-
liden moeten er rekening mee houden 
dat het fort niet overal makkelijk 
begaanbaar is. Toegangskaarten voor 
de overtocht en rondleiding kosten 
14.50 euro per persoon. Kaarten 
kunnen vooraf worden besteld via: 
www.ijmuidenserondvaart.nl of tele-
fonisch: 0255-511676.

Kudelstaart - De jongeren en de 
jongerenwerkers van gro-up Buurt-
werk Aalsmeer willen belangstel-
lenden uitnodigen voor een geza-
menlijke viering van het Suikerfeest 
op dinsdagmiddag 3 mei. Het Suiker-
feest is de feestdag die direct na de 
Ramadan wordt gevierd. Er wordt 
gevierd dat er de hele maand is 
gevast. De jongeren en jongerenwer-
kers van gro-up Buurtwerk vieren dit 
ook graag met de buurt, jong en oud, 
wel of niet gevast. Een moment om 
met de buurt samen te komen. Een 
groepje jongeren zal verschillende 
lekkernijen bakken en klaar zetten 

om met elkaar te eten. Een ander 
groepje jongeren zal een activiteit 
organiseren op het grasveld buiten. 
Iedereen is welkom voor een kopje 
thee/ko�e, een frisje en iets lekkers 
gemaakt door de jongeren. De 
groten kunnen lekker zitten en met 
elkaar in gesprek. voor de kinderen 
zijn er leuke activiteiten om aan mee 
te doen. Het Suikerfeest op 3 mei is 
van 14.00 tot 17.00 uur bij Place2Bieb 
aan de Graaf Willemlaan 1. De hele 
middag (activiteiten, lekkers, etc.) is 
gratis. Voor vragen kan contact opge-
nomen worden met jongerenwerker 
Manon Zwart via 06-83270666.

Viering Suikerfeest Kudelstaart

Aalsmeer - Onder de naam Nieuwe 
Nederlanders haalt KCA de komende 
tijd beeldende kunst naar Aalsmeer 
van kunstenaars afkomstig uit 
verschillende wereldstreken die 
wonen en werken in de regio. De 
eerste editie staat in het teken van 
Oost-Europa en toont de grote veel-

zijdigheid en creativiteit van de 
Poolse kunstenaar Jolanta Izabela 
Pawlak. Een even kleurrijk als getalen-
teerd kunstenaar met een grote staat 
van dienst en een enorm repertoire 
aan kunstvormen: schilderijen, 
bronzen beelden, keramiek, sieraden, 
fotogra�e, kleding en zelfs decors van 

Expositie ‘nieuwe Nederlanders’ 
in het Oude Raadhuis

opera’s zoals Katibu di Shon met 
Tania Kross op Curaçao, waar ze een 
aantal jaren woonde, werkte en les 
gaf. Inmiddels woont ze al weer een 
aantal jaren in Amsterdam waar ze 
haar eigen atelier heeft. De opening 
van deze bijzondere tentoonstelling 
is aanstaande zaterdag 30 april om 
15.00 uur in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat. Speciaal voor Jolanta zal 
dan haar goede vriend Perry Dossett 
optreden. Hij zong en danste in vele 
musicals en televisieshows waar-
onder de shows van Karin Bloemen 
en was leading man in de muziek-
video ‘I’m Your Baby Tonight’ van 
Whitney Houston. Tijdens de opening 
zal hij door Jolanta beschilderde 
kleding dragen. De tentoonstelling 
‘Nieuwe Nederlanders, editie Oost-
Europa’ met Jolanta Izabela Pawlak is 
tot en met 29 mei te zien in het Oude 
Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 elke 
vrijdag, zaterdag en zondag van 
14.00 tot 17.00 uur. Toegang: uw gift. 

Aalsmeer - Dinsdag 10 mei vanaf 
19.30 uur is er weer een informatie-
bijeenkomst in gebouw Irene. Dit keer 
is Yvon Molenkamp gastspreker. Zij is 
casemanager en ondersteunt de 
persoon met dementie en in veel 
gevallen ook de naasten. Ze loopt een 
stuk mee in een proces waar verwerkt 
moet worden, waar emoties zijn en 
waar men soms voor ingewikkelde 
keuzes staat. Wat kan nog wel als het 
cognitief minder gaat, wat is nodig en 
hoe krijg je de toekomst helder. 
Dementie is een periode van ups en 
downs. Het verliezen van overzicht 
geeft niet altijd een helder beeld van 
de keuzes en mogelijkheden. Een van 

de keuzes die bij dementie aan de 
orde is, is dagbesteding. Men heeft 
een beeld, soms een oordeel over hoe 
dagbesteding is. Leuk en gezellig is 
een mooie bijkomstigheid, maar het 
doel is en blijft zo lang mogelijk 
behoud van zelfstandigheid. De 
hersenen waarin schade geconsta-
teerd is, vragen een actief bestaan. 
Dagbesteding is fysiotherapie voor de 
hersenen. De activiteiten zijn gericht 
op alle verschillende mogelijkheden 
die het brein heeft. Zo blijft zelfstan-
digheid vaak lange tijd behouden. 
Zoals de thuiszorg helpt in het huis-
houden en met persoonlijke zorg om 
het thuiswonen mogelijk te maken, zo 

Info dementie en dagbesteding

Amstelland - Op zondag 1 en 
maandag 2 mei om 14.30 uur brengt 
Irene Laros de 4+ voorstelling Reus 
Ribus en de Relkabouters in het 
Amstelveens Popppentheater. Op 
een dag komen er nieuwe buren 
naast Reus Ribus wonen: kabouters. 
Dat zal wel loslopen toch? Totdat 
blijkt dat kabouters en reuzen niet 
samen gaan. Door middel van kleur-
rijke pop-up decors wordt het 
publiek meegevoerd in de zoektocht 
van Ribus naar een nieuw thuis met 
of zonder kabouters... Op dinsdag 3 
mei om 14.30 uur gaat Liedjestove-
naar Naomi Inez op reis door het 
muzikale landschap van Marokko in 
de 4+ voorstelling ‘Magisch Marokko’. 
Ze start op het kloppende hart van 
Marrakesh, het Djemaa El Fna plein. 
Tijdens haar tocht, wordt ze door 
lokale musici meegenomen in de 
verschillende muziekstijlen van het 
land, van gnawa tot nomaden 
muziek.

Magie van Marokko
De Magie van Marokko zoomt in op 
de magische aantrekkingskracht van 

de Noord-Afrikaanse cultuur, de 
muziek, de taal, de sfeer, de kleuren 
en de geuren. Speciaal is dat deze 
voorstelling in het Amstelveens 
Poppentheater in première gaat. 
Kaarten voor beide voorstellingen 
kunnen gereserveerd worden via 
www.amstelveenspoppentheater.nl, 
stuur een mail naar info@amstel-
veenspoppentheater.nl of bel 
020-6450439.

Meivakantie met Reus Ribus in 
Amstelveens Poppentheater

zorgt dagbesteding dat het brein 
daar ook toe in staat is. Dagbesteding 
is niet hetzelfde als een kruiswoord-
puzzel of ko�evisite. Dagbesteding 
zet het brein aan. Er zijn tal van 
andere keuzes die Yvon Molenkamp 
tegenkomt in haar werk als casema-
nager. In een interview zal zij daar 
over vertellen. Na het interview is er 
gelegenheid haar vragen te stellen. 
De bijeenkomst is voor iedereen 
toegankelijk, wel graag aanmelden 
via ontmoetingscentrum@zorgcen-
trumaelsmeer.nl of 06 22468574
Dinsdag 5 juli wordt gepraat over 
hulpmiddelen bij dementie. Tristan 
v/d Jagt zal dan uitleg geven over de 
dementheek en de verschillende 
mogelijkheden.
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Herdenkingsdienst in 
Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Op woensdagavond 4 
mei zal Cor Hermanns van de 
Karmelparochie voorgaan in een 
korte oecumenische viering in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55. De dienst, die is voorbereid met 
de liturgiegroep van de Raad van 
Kerken en het thema ‘vrijheid in 

Aalsmeer – Het pand aan de Aals-
meerderweg waar afgelopen 24 maart 
brand woedde en daarbij iemand 
zwaargewond is geraakt, wordt op dit 
moment tot de grond toe gesloopt. 
Buurtbewoners zijn opgelucht. Ze 
vertelden eerder dat het een leeg-

staand pand betrof, dat het illegaal 
bewoond werd en er regelmatig over-
last was. Een deel van het pand al plat 
is. De verwachting is dat in de loop van 
volgende week de sloop voltooid is. 
Ter bewaking van de opstallen is een 
camerapaal op het terrein geplaatst.

Sloop ‘overlast’ pand aan de 
Aalsmeerderweg gestart

Aalsmeer – Vorige week hebben de 
onderhandelaars van de gekozen 
partijen Herman Rijksen (management 
adviseur en coach) als onafhankelijk 
procesbegeleider aangesteld om de 
verkennende fase te begeleiden. De 
onderhandelaars hebben de wens om 
op 25 mei een raadsprogramma af te 
ronden. Daarna worden gesprekken 
gestart voor de vorming van een college.

Thema’s in programma
Voor het paasweekend zijn de onder-

handelaars bijeen gekomen onder 
leiding van procesbegeleider Rijksen. 
Toen is besproken welke thema’s in 
het raadsprogramma komen. 
Dit zijn inhoudelijke thema’s zoals 
volkshuisvesting en mobiliteit, maar 
ook thema’s over de onderlinge 
samenwerking, de samenwerking 
tussen raad en college en het 
betrekken van inwoners.

Concept
Deze week hebben de partijen een 

Raadsproces onder leiding van 
extern adviseur Rijksen

Aalsmeer - De herinrichting van het 
voormalige voetbalterrein van VV 
Aalsmeer tot park en recreatieterrein 
gaat o�cieel van start. Vanaf oktober 
zijn al kleinschalig voorbereidende 
werkzaamheden uitgevoerd in het 
gebied tussen de Burgemeester 
Kasteleinweg, de Zwarteweg, de 
Dreef en de Beethovenlaan. Het 
gehele bouwterrein is inmiddels 
afgezet met bouwhekken, zodat 
onbevoegden en spelende kinderen 
geen gevaar lopen. Na de fusie 
tussen de voetbalverenigingen VV 
Aalsmeer en RKAV besloot de 
gemeenteraad een deel van het vrij-
gekomen terrein groen en recreatief 
in te vullen voor alle inwoners van 
Aalsmeer. “Het wordt een prachtig 
gebied met een geheel vernieuwde 
uitstraling”, zegt wethouder ruimte-
lijke ordening Bart Kabout. “Een park 
en recreatieterrein voor iedereen. 
Om te wandelen, te spelen en voor 
het organiseren en bezoeken van 
mooie evenementen.” 

Werkzaamheden 
Als eerste vinden de werkzaamheden 
op het hondentrainingsveld plaats. 
Tijdens de werkzaamheden op het 
hondentrainingsveld, traint de 
hondenschool op een ander veld. 
Het gehele terrein is afgezet in 
verband met hergebruik van grond. 
De werkzaamheden aan de rest van 
het park zien er als volgt uit: Er 
worden watergangen en een vijver 
gegraven, bruggen aangelegd, een 
evenemententerrein gerealiseerd, 
het park wordt voorzien van wandel-
paden en door planten van groen en 
gras krijgt het park een groene 
uitstraling. Ook komt er een speelbos 
voor de kinderen en een ontmoe-

tingsplein voor alle Aalsmeerders. 
Grotere biodiversiteit
De nieuwe vijvers worden aangelegd 
voor zowel recreatief gebruik als 
watercompensatie voor onder 
andere de woningbouw aan de Roer-
domplaan/Meervalstraat. De werk-
zaamheden worden in nauw overleg 
met het Hoogheemraadschap van 
Rijnland voorbereid. De vijvers 
worden zoveel mogelijk ontworpen 
met natuurvriendelijke oevers. Ze 
worden beplant met waterplanten 
die zorgen voor een grotere 
biodiversiteit. 

Hinder beperken
Tijdens de werkzaamheden aan het 
park treft de aannemer maatregelen 
om de hinder voor de omgeving te 
beperken. Zo is er een tijdelijke brug 
van de Burgemeester Kasteleinweg 
naar het bouwterrein geplaatst. Hier-
door komt er geen vrachtverkeer via 
de bebouwde kom en langs de 
school naar het bouwterrein toe.

Planning en bomen
Begin april is gestart met de werk-
zaamheden voor het inrichten en het 
opruimen van het werkterrein. 
Daarna start het grote grondwerk en 
het aanbrengen van de beschoei-
ingen. Dan volgt de bouw van de 
bruggen en de aanleg van het 
evenemententerrein. Na de zomerva-
kantie wordt het terrein verder inge-
richt. In het najaar worden 107 
nieuwe bomen en ander groen 
aangebracht. In december is het 
project gereed en kunnen alle inwo-
ners van Aalsmeer gebruik maken 
van het park. Om de vijver en het 
hondentrainingsveld te realiseren, 
moeten ongeveer 48 bomen wijken. 

Daar komen 107 nieuwe bomen voor 
terug. 
Download de BouwApp 
De werkzaamheden worden in 
opdracht van de gemeente uitge-
voerd door G. van der Ven BV aanne-
mingsbedrijf. Tijdens de uitvoering 
van de werkzaamheden aan het 
nieuwe recreatiepark op het voor-
malig voetbalterrein maakt Van der 
Ven gebruik van de BouwApp. Via 
deze app brengt Van der Ven belang-
stellenden wekelijks op de hoogte 
van werkzaamheden en andere 
ontwikkelingen. De BouwApp is 
makkelijk op een mobiele telefoon of 
tablet te downloaden. Ook vragen 
stellen en meldingen doen kunnen 
via de BouwApp. Deze komen direct 
bij Jaap Oudeman van de gemeente 
terecht. Ook is Jaap per mail bereik-
baar op j.oudeman@amstelveen.nl.

Verbetering Leefomgeving 
Voor het VVA terrein heeft de Stich-
ting Leefomgeving Schiphol een 
subsidie beschikbaar gesteld van 
circa 2,3 miljoen euro. De onderdelen 
die door SLS worden gesubsidieerd 
zijn het hondentrainingsveld en de 
inrichting van het ontmoetingsplein 
rond de centrale vijver. In een 
eerdere fase heeft SLS al bijgedragen 
aan het �tness en freerunpark in dit 
gebied. 

Feestelijke ‘aftrap’
Gezien de geschiedenis van het 
gebied als accommodatie voor de 
roemruchte voetbalclub VVA, is een 
feestelijk ‘aftrap’ van de werkzaam-
heden op zijn plaats. Dit gaat 
gebeuren op vrijdag 6 mei om 11.00 
uur en belangstellenden zijn van 
harte welkom. 

Herinrichting voormalig 
VV terrein o ficieel an tart

INGEZONDEN

Aalsmeer - Veel mensen in Aalsmeer en omliggende gemeenten kennen 
het: de Mr. Jac. Takkade, een heerlijk stuk groen, vanaf de Oosteinderweg 
kronkelend naar het Amsterdamse bos. Het loopt langs weiland(jes) via 
de Rijksmonumenten de Zwarte Ruiter en het Gemaal, langs de Ringvaart, 
en wordt gebruikt door �etsers, wandelaars, joggers en natuurliefheb-
bers. Nu dreigt een stuk van deze schoonheid verloren te gaan! Op de 
hoek met de Rietwijkeroordweg, net grenzend aan het Beschermde 
Dorpsgezicht, komt een bedrijfsgebouw met dockshelters en parkeer-
plaatsen. Weg weids uitzicht, welkom vrachtverkeer en je reinste horizon-
vervuiling. Gerard en Ans Verbeek zijn daarom een petitie gestart tegen 
het verlenen van een vergunning aan een investeerder, en vooral als 
noodkreet naar de Gemeente om deze politieke keuze terug te draaien. 
De gemeente kan op de rem trappen: Aalsmeer Oost is ingebouwd door 
blokkendozen: de lintbebouwing langs de Aalsmeerderweg, het Green-
park dat tot aan de Machineweg doorloopt, de Japan- en Thaillandlaan, 
het Schinkeldijkje, de Noordpolderweg en de Rietwijkeroordweg. Het is 
genoeg zo. De gemeente heeft vast nog wel een stuk grond liggen dat 
niet grenst aan de Takkade, kan de investeerder daar bouwen, die wil 
wellicht nog wel meewerken! Zoals het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport het omschrijft:  “De kwaliteit van onze leefomgeving, 
zowel fysiek als sociaal, beïnvloedt onze gezondheid. Het is belangrijk dat 
onze leefomgeving ons gezond houdt, en ons stimuleert om fysiek actief 
te zijn (�etsen, wandelen).” Aalsmeer Oost(einde) heeft geen park, maar 
wel een Takkade. Mag die schoonheid alstublieft behouden blijven? De 
petitie is te zien via de link: https://mrjactakkade.petities.nl. Gerard en Ans 
hebben vorige week dinsdag 19 april de petitie opgestart en deze is nu al 
ruim 450 keer ondertekend! Tekenen kan nog open tot 10 mei.
Gerard en Ans Verbeek, email: verbeekans@gmail.com

Petitie tegen blokkendozen en verloren 
gaan van schoonheid

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

proces afgesproken om de inhoud van 
het raadsprogramma vorm te geven. 
Er is gekozen voor een werkvorm om 
in tweetallen van verschillende 
partijen één of twee thema’s concreet 
uit te werken. Op 10 mei bespreken de 
onderhandelaars de uitgewerkte 
teksten en verwerken deze tot een 
concept raadsprogramma. Daarna 
leggen de onderhandelaars het 
concept raadsprogramma ter goed-
keuring voor aan hun fracties. 
Wanneer alle fracties akkoord zijn met 
dit concept, wordt het raadspro-
gramma gepubliceerd en vervolgens 
besproken en vastgesteld in een 
vergadering van de gemeenteraad.

verbondenheid’ heeft gekregen, 
begint om 19.00 uur en duurt 40 
minuten. Organist Ruud Kooning zal 
de herdenkingsdienst muzikaal 
begeleiden. De viering is ook via 
livestream mee te beleven, via: 
https://youtu.be/VxYkXR9Z7ws. Na 
a�oop is er gelegenheid aan te 
sluiten bij de herdenkingsbijeen-
komst op het Raadhuisplein. 
U bent van harte uitgenodigd.
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Door Janna van Zon

Aalsmeer - Vrijdag 22 april was ietwat 
spannend voor de deelnemers van de 
zesde editie Zaai. Het half jaar 
durende coachtraject - waar zoveel 
was geleerd en zoveel meer had opge-
leverd dan zij hadden durven dromen 
- werd o�cieel afgerond in de raad-
zaal van het gemeentehuis. 
Meer groei door ZAAI Demissionair 
wethouder Robert van Rijn deed de 
aftrap en zijn toespraak was doeltref-
fend, geestig en betrokken. Vervol-
gens was het de beurt aan Zaai-coach 
Anja de Die. Zij had voor iedere Zaai-
ling een persoonlijke quote, waarna 
Kirsten Verhoef (project organisator) 
de certi�caten uitreikte. Dat er dit keer 

ook een aantal mentoren - ervaren 
ondernemers - was uitgenodigd die 
de afscheidnemende Zaailingen nog 
wat tips voor de toekomst meegaven, 
bevestigt het professionele niveau van 
Zaai. Het was een herhaling van wijze 
woorden die gedurende het hele 
traject de rode draad vormden: 
“Onderschat jezelf niet, doe je zelf niet 
te kort; blijf kritisch op jezelf, durf 
groot te dromen; zoek contact met 
andere ondernemers; zorg voor de 
juiste partners; verleg je grenzen; durf 
te vallen en te delen en blijf vooral 
positief.” Ook de Zaailingen kwamen 
aan het woord. Aan hen de vraag wat 
Zaai voor hen had betekend. Na even 
een moment van nadenken waren de 
antwoorden unaniem verrassend en 

Slotevent bewijst kracht Zaai

Aalsmeer - De Fairtrade week komt 
er weer aan. Het thema is ‘Leefbaar 

loon en leefbaar inkomen’. Een leef-
baar loon zou iedere boer en werk-

Thema Fairtrade week: Leefbaar 
loon en leefbaar inkomen

positief. Het afgelopen half jaar had 
niet alleen gezorgd voor persoonlijke 
groei maar ook voor een positieve 
groei van hun bedrijf. Na de spanning 
was er de ontspanning. Met een lekker 
glas fris, wijn of bier in de hand werd 
wat al eerder deze middag was 
gezegd wel duidelijk: de saamhorig-
heid van deze editie. Voor hen is Zaai 
de basis voor een verdere samenwer-
king in de toekomst. Volgend jaar 
weer een zevende editie Zaai? Als het 
aan deze wethouder ligt is dit een 
volmondig “Ja!” En dat kan Aalsmeer - 
niet alleen op het economisch vlak - 
zeer ten goede komen, dat hebben de 
afgelopen zes edities wel bewezen. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met Kirsten 
Verhoef via 0297-366182 of mail naar 
kirsten@syltsupport.nl 

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Aukje van der Ree werkt als HR manager bij Peer; een leuke 
baan waarbij ze in contact komt met verschillende bedrijven. Ze heeft 
voor dit vak gekozen omdat ze graag met mensen werkt. En dat doet ze 
ook op vrijwillige basis voor Villa Joep. Wat houdt dat in? “De stichting Villa 
Joep is in 2003 opgericht na het overlijden van Joep Steijn. Hij leed aan 
neuroblastoom en is maar vier jaar oud geworden. Na zijn dood hebben 
zijn ouders de belofte gedaan van alles in het werk te stellen om neuro-
blastoom de wereld uit te helpen. Het is een van de meest agressieve 
vormen van kinderkanker. 60 tot 70 procent van de kinderen die de 
zwaarste vorm hebben overlijdt. De stichting �nanciert onderzoek naar 
medicatie en behandeling van neuroblastoom. Er zijn verschillende onder-
zoekers, die allemaal zijn aangesloten bij het Prinses Maxima kinderzie-
kenhuis in Utrecht. Het is �jn om te kunnen melden dat ze goede resul-
taten boeken, ze komen gelukkig steeds verder.” 

Hoe ben je er bij betrokken geraak?
“Ik ben hoofd P&O van de stichting en ik ben hier terecht gekomen door 
een oud collega: Maurice  Boogerd. Wij werkten bij hetzelfde bedrijf en 
hadden een goede band. Zijn zoontje Wessel kreeg neuroblastoom en is 
maar 2 jaar oud geworden. Ik kende het jongentje persoonlijk, want ik ben 
op de kraamparty geweest toen hij werd geboren. Als bevriende collega 
heb ik aan de zijlijn meegemaakt wat er allemaal met zo’n kindje gebeurt 
tijdens het ziekteproces. Van zijn vader hoorde ik de verhalen en die 
grepen mij aan. Jaarlijks krijgen 25 tot 30 kinderen deze ziekte en dat is 
best veel. Als je de verhalen op de website leest besef je hoe heftig dit is. 
Toen Maurice mij vroeg of ik aan de stichting mee wilde werken heb ik 
geen moment getwijfeld en dat natuurlijk met alle plezier toegezegd. 
Door mij in te zetten lever ik direct en indirect een bijdrage aan het 
ontwikkelen van een medicijn voor deze verschrikkelijke ziekte.”

Wat is jouw taak?
“De stichting heeft een o�ciële staf, met een �nanciële afdeling en een 
marketing afdeling. Ik ben hoofd HR en in die functie verantwoordelijk 
voor het aansturen van de vrijwilligers, het coördineren van hun taken en 
professionaliseren van de afdeling. Je moet op een gegeven moment wel 
zorgen dat je bepaalde doelen haalt waar je naar toe gaat werken. Zorgen 
dat er een organisatie staat die goed draait. Onze vrijwilligers zijn mensen 
die op zoek gaan naar sponsors of activiteiten en bijeenkomsten organi-
seren om geld in te zamelen. Daarnaast  houd ik mij ook bezig met het 
werven van nieuwe vrijwilligers en het behouden van die vrijwilligers. Een 
keer per jaar wordt er een Familiedag georganiseerd, waarbij ouders met 
kinderen die in een behandeling zitten of van wie een kind is overleden bij 
elkaar komen. Een mooie gelegenheid om verhalen aan elkaar te vertellen 
en ervaringen te delen. Op zulke dagen worden er onderzoekers uitgeno-
digd om te komen vertellen over de lopende onderzoeken en de behaalde 
resultaten. Gelukkig genezen er ook kinderen van neuroblastoom. Wij 
zorgen er ook voor dat elke donderdagavond iemand aanwezig is van de 
afdeling Families in het Prinses Maxima Ziekenhuis. Die persoon fungeert 
als aanspreekpunt en is een luisterend oor voor de ouders die op dat 
moment in het ziekenhuis aanwezig zijn voor de behandeling van hun 
kind.”

Je stuurt het logo mee, wat betekent het? 
“Joeps lievelingsdier was de olifant. Olifanten zijn sociaal en zullen een lid 
van de groep altijd beschermen. De ouderolifant in het logo beschermt de 
babyolifant met haar slurf en de hele olifanten familie helpt bij de zorg. De 
regenboog staat voor hoop, verbinding en bescherming.”

Wat wil je nog meer hierover vertellen?
“Alles binnen Villa Joep gebeurt op vrijwillige basis. Waar we ons in onder-
scheiden is dat we een stichting zijn waarbij al het geld dat we binnen 
krijgen ten goede komt aan het onderzoek. Als we een borrel organiseren 
voor onderling contact dan betalen we dat zelf, als we ergens naar toe 
moeten voor een gesprek, declareren we geen reiskosten. Gemaakte 
onkosten zijn voor eigen rekening. We kunnen nog steeds vrijwilligers 
gebruiken. Wie nog een paar uurtjes per week vrij heeft en zich in wil 
zetten voor een goed 
doel is welkom. Kijk 
even op de website: 
www.villajoep.nl Of 
meld je aan bij mij: 
06-30131662.”

Wie wil jij volgende 
week in de Schijn-
werper zetten?
“Mijn moeder, Ruth 
van Dam. Zij heeft zich 
van meisje dat het 
brood rondbrengt 
ontwikkeld tot hoofd 
van de thuiszorg. En 
dat bewonder ik zeer.” 

Aukje van der Ree: Vrijwilligers 
welkom bij Villa Joep

nemer moeten verdienen die zich in 
het zweet werkt om mensen te 
voorzien van bloemen, kleding, 
bananen of welk ander product ook. 
Met een leefbaar loon wordt 
bedoeld dat iemand voldoende 
voedsel heeft, kleding en scholing 
kan bekostigen en daarnaast ook 
een �nanciële bu�er kan opbouwen. 
Fairtrade verbetert de situatie van 
arbeiders stap voor stap. Fairtrade 
werkt aan een wereld waar iedereen 
op een normale manier rond kan 
komen van zijn/haar inkomen. Werkt 
u ook mee aan een leefbaar 
inkomen voor de boeren en arbei-
ders? Verkoop of koop daarom 
producten met het Fairtrade keur-
merk. Kijk voor meer informatie op: 
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

Aalsmeer - Op de zaterdag voor 
Moederdag, 7 mei, is het weer tijd 
voor de jaarlijkse Geraniummarkt op 
het Raadhuisplein en de braderie in 
de Zijdstraat in het Centrum. De 
afdeling Aalsmeer van Groei & Bloei 
organiseert de Geraniummarkt. Vele 
kwekers en bedrijven bieden diverse 
producten aan voor de tuin. Uiter-
aard zijn er geraniums te koop maar 
er is ook een grote keuze aan andere 
eenjarige en vaste planten, sier-
grassen, knollen en diverse kruiden. 
Natuurlijk is de Historische Tuin ook 

weer aanwezig met hun prachtige 
planten die ’s morgens al heel vroeg 
aangevoerd worden per praam. Bij 
de stand van de Groei & Bloei is een 
ruilmarkt voor teveel gezaaide 
planten en zijn kinderen van harte 
welkom bij kinderknutselclub ‘Pimp 
je vaasje’. Bij goed weer verzorgt 
Aalsmeers Harmonie rond de klok 
van 13.00 uur een mini-concert 
vlakbij het beeld van Flora. In de Zijd-
straat komen ongeveer 80 kramen te 
staan waar naast winkeliers en 
marktlui natuurlijk ook verenigingen, 

Geraniummarkt en braderie in 
het Centrum op 7 mei

goede doelen en andere non-pro�t 
organisaties hun producten aan de 
man brengen. Aan de voet van 
Korenmolen de Leeuw komt een 
gezellig terras met lekkere hapjes en 
drankjes. De plaatselijke horeca is 
natuurlijk ook de hele dag geopend 
voor een drankje of een lekkere 
lunch. 

Parkeren en Kika koeriers 
Vanwege de verwachte drukte is 
parkeren in het centrum lastig, maar 
er kan zorgeloos geparkeerd worden 
in de parkeergarage van de Studio’s 
Aalsmeer, bereikbaar via de Van 
Clee�kade. Bij de Kika kraam op de 
Geraniummarkt is een ‘garderobe’ 
voor uw aankopen als u verder wilt 
winkelen. Daar staan dit jaar ook 
weer Kika Koeriers de hele dag klaar 
om voor een (gulle) gift uw 
aankopen per bak�ets naar uw 
geparkeerde auto te brengen. Alle 
opbrengsten van de Kika kraam 
komen ten goede aan de Stichting 
Kinderen Kankervrij (KiKa). 
Komt u met de boot? Dan kunt u 
aanmeren aan het Praamplein dat 
bereikbaar is vanaf de Ringvaart of 
aan de Kolenhaven, achter water-
sportvereniging Nieuwe Meer. Kijk 
voor meer informatie op: www.aals-
meercentrum.nl 

Moederdagboeket 
voor Teun en Corrie 
van Honk
Aalsmeer - Tijdens Geraniummarkt 
op zaterdag 7 mei gaat KMTP Groei & 
Bloei weer een bijzonder Moeder-
dagboeket uitreiken. Het echtpaar 

Teun en Corrie van Honk worden in 
de bloemetjes gezet. Na hun beider 
pensionering zijn Teun en Corrie 
actief geworden als vrijwilliger. Hij als 
hulp in gebouw Irene bij de jong 
dementerenden en Teun onderhoudt 
de tuin van het Zorgcentrum en is 
oproepbaar voor mensen met 
computerproblemen. Corrie is vanuit 

de diaconie van de hervormde kerk 
in Oost actief in de commissie ‘Ziek 
en Zeer’, waar veel ouderen werk 
onder valt. Ook in de gehandicapten-
zorg levert zij haar bijdrage..
Zaterdag 7 mei om 11.00 uur is de 
uitreiking en kan het echtpaar gefeli-
citeerd worden bij de stand van de 
afdeling KMTP Groei & Bloei.
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Aalsmeer - Op vrijdag 22 april is de 
nieuwe Jongeren Ontmoetings Plek 
(JOP) aan de Dreef feestelijk in 
gebruik genomen. Wethouder jeugd 
Bart Kabout verrichtte de o�ciële 
opening. Al langere tijd was er onder 
jongeren in de Hornmeer behoefte 
aan een plek waar zij elkaar in de 
openbare ruimte kunnen ontmoeten. 
Met de komst van de JOP is deze plek 
er nu. “Het is belangrijk dat er voor 

jongeren een plek is in de openbare 
ruimte”, zegt wethouder Kabout. “En 
deze JOP is mooi gesitueerd bij de al 
bestaande sport- en 
beweegvoorzieningen”. 
Aansluitend op de o�ciële inge-
bruikname organiseerden de jonge-
renwerkers van gro-up Buurtwerk 
een ontmoetingsmoment voor 
omwonenden en jongeren onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

Jongeren Ontmoetings Plek aan 
e ree  o ficieel eo en

Aalsmeer – Vrijdag 22 april is bij de 
Jozefschool in de Gerberastraat het 
nieuwe logo op de voorgevel van de 
school onthuld door scheidend direc-
teur Antoine Zwagerman en aantre-

dend directeur René Veerman. Dit 
deden zij samen met de leerlingen-
raad, die kinderen van alle jaarlagen 
vertegenwoordigd.
Het nieuwe logo is geheel in stijl met 

ieuw lo o o e c ool oor 
irecteuren ont ul

de huisstijl die de Jozefschool voert. 
Het kind staat centraal in de cirkel 
van zijn of haar ontwikkeling en die 
van het onderwijs dat voortdurend in 
beweging is als de golven van de 
Westeinderplassen. Leuk detail is dat 
Ruben van Ackooy, oud-leerling van 
de school, het idee verder heeft 
uitgewerkt en gerealiseerd.
Kinderen spelen een centrale rol in 
het onderwijs waar de Jozefschool 
voor staat. Dit doet de basisschool in 
een groene omgeving, die continue 
in een golvende beweging is. Natuur-
onderwijs neemt een belangrijke 
plaats in, waarin kinderen zich 
kunnen verwonderen, spelen en 
houden van alles wat groeit en bloeit. 
Deze generatie kinderen is verant-
woordelijk voor de natuur van 
morgen. Het oude logo uit de jaren 
tachtig is vernieuwd naar een frisse 
typogra�e in het groen van de natuur 
waarin kinderen leren en spelen met 
aandacht voor hoofd, hart en handen.

Aalsmeer - Op het schoolplein van 
OBS Samen Een stonden tijdens de 
Koningsspelen allemaal leuke spellen 
klaar! Het was afgelopen vrijdag 
alweer de tiende editie van deze 
sportieve dag met dit jaar als thema 
‘Voel je �t’. De leerlingen van Samen 
Een hebben de hele dag gesport en 

aan beweging gedaan. Er waren 
leuke clinics met onder andere 
dansen op de Fit top 10, slagballen 
en tennissen, en er is een sponsor-
loop rond de school gehouden. Met 
het mooie weer erbij en de oranje 
out�ts van de kinderen was het een 
geslaagde en feestelijke dag!

onin elen o  a en en

Aalsmeer - Op woensdag 20 april 
heeft wethouder Robert van Rijn, in 
aanwezigheid van consul Dagmara 
Bobak en directeur Daphne Janson 
van de Bibliotheek Amstelland, de 
fototentoonstelling ‘Polen in de ogen 
van het Poolse kind’ in de bibliotheek 
geopend. De foto’s zijn gemaakt door 
Poolse kinderen die buiten Polen 

wonen. Zij maakten de foto’s tijdens 
hun vakantie in Polen. De fotowed-
strijd is een initiatief van Gosia 
Lubbers-Dabrowska, vicevoorzitter 
van het Forum van Poolse Scholen in 
Nederland. De expositie (gratis) 
bezoeken kan tijdens de openings-
tijden van de bibliotheek in de 
Marktstraat.

o itie olen in e o en an 
et ool e in  eo en

Aalsmeer - Op zaterdag 30 april 
geeft Poppentheater Zelen een 
tweede voorstelling voor kinderen 
op het Molenplein in het Centrum. 
De eerste voorstelling op 12 maart 
was een groot succes en met het 
nieuwe poppenkastverhaal ‘Spook-
kist’ hoopt Gerard Zelen weer veel 
kinderen (en ouders) te kunnen 
vermaken. In ‘Spookkist’ heeft Jan 
Klaassen gedroomd van spoken, 
maar zijn ze er ook nog overdag? Als 
Katrijn haar kist niet open krijgt, 
omdat de sleutel kwijt is, roept ze de 

hulp in van haar man Jan Klaassen. 
Omdat Jan geen tijd heeft, roept ze 
er een dappere sterke man bij: Agent 
Snor. Op dat moment komen er 
‘vreemde geluiden’ uit de kist. Wat zal 
dat zijn? Er is iets niet snor: Toch 
spoken?! Na wilde achtervolgingen 
door agent Snor en Jan Klaassen 
wordt alles plots duidelijk. De spook-
kist piept in zijn voegen... Kom het 
beleven en dans mee van plezier! De 
voorstellingen worden gegeven om 
13.00, 13.45, 14.30, 15.15 en 16.00 
uur. Gerard Zelen en zijn vriend Jan 

o en a t er aal oo i t  
ater a  o  et olen lein

Aalsmeer - De Koningsspelen werden 
vrijdag 22 april muzikaal geopend op 
OBS de Zuidooster. De groepen 1 tot 
en met 8 zongen en dansten op het 
schoolplein onder leiding van 
danseres Chantal. Het weer zat enorm 
mee, zodat de meeste activiteiten 
deze dag buiten konden plaats-
vinden. Mede door de goede organi-
satie en hulp van veel ouders was het 
een enorm geslaagde dag.

Dansen tijdens 
Koningsspelen

Klaassen hopen jou/jullie aanstaande 
zaterdag welkom te mogen heten. 
Het ligt in de bedoeling om eens in 
de vier of vijf weken voorstellingen te 
geven in het Centrum. 

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 23 april speelden 
de FCA meiden 15-1 thuis tegen de 
meiden 15-2 van Montfoort SV. ’19. De 
meiden begonnen erg rommelig aan 
de wedstrijd, veel meiden wilden de 

bal, zo leek het net op welpen voetbal. 
In de 9e minuut kreeg Montfoort op 
links een hoekschop te nemen. Uit de 
hoekschop kwam de bal voor het FCA 
doel en geholpen door de wind vloog 
de bal via de binnenkant van de paal 
het FCA doelin: 0-1. De FCA meiden 

Voetbal  i  er ien  elij el 
oor  

FCA verdedigster Pien speelde een zeer sterke wedstrijd. Foto: Ruud Meijer

waren niet van slag, want ze coun-
terden er meteen stevig op los. Nu 
golfde het spel heen en weer en lag het 
veld open. Montfoort probeerde met 
diepte passes door de FCA defensie te 
breken, maar de FCA defensie meiden 
Evi, Pien S, Line en Julia stonden als een 
huis met steun van de middenlinie 
meiden Isa en Suus. FCA kreeg prach-
tige kansen om gelijk te maken, maar 
het vizier van de FCA aanvalsters stond 
niet op scherp zodat de rust met een 
0-1 achterstand inging. In de tweede 
helft ontspon er een pittige wedstrijd 
met kansen over en weer, de mooiste 
kansen waren voor FCA, Blossom, Pien 
M, Liuisa en Noa kwamen oog in oog te 
staan met de Montfoort keepster, maar 
hun schoten op doel waren niet 
gevaarlijk genoeg om te scoren. Een 
minuut voor tijd een mooie FCA aanval 
over diverse speelsters, de bal kwam bij 
aanvalster Noa en met een schitterende 
schuiver verschalkte Noa de Montfoort 
keepster: 1-1. Kort na dit doelpunt �oot 
de scheidsrechter voor het einde van 
de wedstrijd.
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KORT
OVAK-SOOS IN HET 
PAROCHIEHUIS

Aalsmeer - Woensdag 20 april 
was het Parochiehuis weer open 
voor het klaverjassen van de 
OVAK. De eerste plaats is 
behaald door Maaike Spaar-
garen met 5536, gevolgd door 
Toon Könst met 5205 punten. 
Hekkensluiter was nieuwkomer 
Francis Starreveld met 3290 
punten. De volgende klaverjas-
middag voor OVAK-leden is op 
woensdagmiddag 4 mei in het 
Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat vanaf 13.30 uur. Ook een 
kaartje leggen, maar nog geen 
lid? Kijk voor meer informatie op 
www.ovakaalsmeer.nl of neem 
contact op met Ria Pieterse via 
0297-322187.

KAARTEN BV HORNMEER
Aalsmeer - Komende vrijdag 29 
april is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer. 
Iedereen is van harte welkom in 
het buurthuis aan de Dreef 1. 
Het kaarten begint om 19.30 
uur, zaal open vanaf 19.00 uur. 
Afgelopen vrijdag waren Martha 
en Plony de beste koppelkaar-
ters met totaal 5914 punten, 
gevolgd door Ria Moller en 
Maaike Spaargaren met 5394 
punten. De poedelprijs was voor 
George Lemmerzaal en Siem 
Burgers met 3853 punten.

OUDERENSOOS 55+ IN 
HET DORPSHUIS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is er voor 55+ers van 13.30 tot 
16.30 uur een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis van 
Kudelstaart. Klaverjassen en 
jokeren staan op het programma 
en nieuwe kaarters zijn van 
harte welkom. Het klaverjassen 
op 21 april is gewonnen door 
Loes Versteeg met 5012 punten 
en 2 marsen. Bij het jokeren was 
de hoogste er voor Guusje Kok 
met 418 punten. Voor inlich-
tingen: Hans van Schuilenburg, 
(penningmeester): telefoon 
06-12699009.

OLDSTARTS CYCLING IN 
UITHOORN VAN START

Uithoorn – Op vrijdag 20 mei 
kunnen sportieve �etsers, zowel 
man als vrouw, met een race- of 
sport�ets met meerdere versnel-
lingen uit Uithoorn en 
omstreken gratis kennismaken 
met OldStars cycling bij UWTC 
Uithoorn. Er wordt bij OldStars 
cycling gebruik gemaakt van 
aangepaste richtlijnen, waar-
door het nog laagdrempeliger 
en toegankelijker wordt. 
OldStars cycling is hierdoor 
uitermate geschikt voor 55+ers 
die op een gezonde manier 
willen blijven bewegen en hun 
sociale netwerk willen verrijken. 
De OldStars cycling kick-o� is 
een gezamenlijk initiatief van de 
NTFU, het Nationaal Ouderen-
fonds en UWTC Uithoorn. De 
kick-o� van OldStars cycling is 
van 9.00 tot ongeveer 11.45 uur. 
Het adres is: Randhoornweg 90. 
Aanmelden voor vrijdag 20 mei 
kan via Anton Bouter, via: 
bouteranton@gmail.com of 
06-54333929.

Aalsmeer - Zaterdag om 8.00 uur 
werden 14.504 duiven van de Afde-
ling 6 Noord Holland met een wind 
uit oostelijke richting gelost in Du�el, 
afstand 128 kilometer. Om 09.40 .29 
uur arriveerde bij Cees van Vliet de 

eerste van zijn 29 deelnemende 
duiven. Met een gemiddelde snel-
heid van 76 kilometer per uur won 
deze topduif voor de derde keer in 
zijn vliegcarrière de eerste prijs bij PV 
de Telegraaf. In kring 4 met totaal 
2.360 duiven klasseerde hij zich als 
37e. Uitslag PV de Telegraaf met 252 
deelnemende duiven, de hoogst 
geklasseerde duif per liefhebber: 1. 
Cees van Viet, 2. J van Ackooy, 7. J.A. 
van Dijk, 8. Darek Jachowski, 17. A. 
van der Wie, 19. P. van der Meijden, 
20. A.J. van Belzen, 21. W. Wij�e, 23. E. 
Wiersma. In buurvereniging Strijd en 
Vriendschap ging de zege met deel-
name van 421 duiven naar: 1. Jaap 
Konst, 2. A.B. van Zelderen en 4. C. 
Buis Jr. Vrijdagavond 29 april is het 
inkorven voor de vlucht Lennik. 

PV de Telegraaf: Eerste plaats 
voor duif Cees van Vliet

Cees van Vliet met zijn winnende duif.

Kudelstaart - Het koppel toernooi 
bij dartclub Poel’s Eye werd voor de 
tweede keer op rij gewonnen door 
Wessel Nijman met Dylan van Lierop. 
Jonny Nijs met Christopher Brouwer, 
de winnaars van twee edities 
geleden, waren de �nalisten. John 
Guldemond en Raymond van de 
Weiden zorgden voor de hoogste 
uitgooi van de avond. Raymond liet 
een score van 101 over, die John 
vervolgens keurig wegpoetste. Ilona 
van Emden en Peter van de Laarse 
bereikten voor de tweede keer ooit 
de �nale van de verliezerronde. Op 
deze avond moesten zij ook op 
herhaling wat betreft tegenstanders. 
Eerden op de avond tro�en zij Victor 
van Schie en Huib Gootjes in de 
poule. Hoewel Victor en Huib nog 

niet eerder samen speelden, wonnen 
zij ieder wel al eens de verliezer-
ronde. Victor won zelfs de allereerste 
verliezerronde ooit (2009). Victor en 
Huib bleven op het goede spoor en 
wonnen voor de tweede keer deze 
avond van Ilona en Peter. Hiermee 
werden zij de eersten die twee keer 
de verliezerronde van het koppel 
toernooi wisten te winnen.
Morgen, vrijdag 29 april, is de 
volgende speelavond. De Poel’s Eye 
is geschikt voor alle niveaus; dankzij 
het vier niveau systeem komt 
iedereen op zijn eigen niveau 
terecht. 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 
www.poelseye.nl nog meer info.

Victor en Huib winnen finale bij 
dartclub Poel’s Eye

Prijzen voor Peter, Ilona, John, Victor en Huib bij dartclub Poel’s Eye.

Aalsmeer - Met een 8-2 overwinning 
op hekkensluiter Amsterdam 78 7 
heeft Bloemenlust 1 het seizoen nog 
enigszins positief afgesloten. 
Waarmee niet meer voorkomen kon 
worden dat beide teams uit de 
tweede klasse degraderen, omdat 
Bloemenlust 1 met 33 punten op de 
één na laatste plaats eindigt. Zowel 
David Klaassen als Johan Berk 
wonnen hun drie enkelspelen. Bart 
Spaargaren moest twee tegenstan-
ders feliciteren, maar haalde samen 
met David wel de winst in het dubbel-
spel. David scoorde dit seizoen rede-
lijk goed in de tweede klasse en wist 
52% van zijn partijen in winst om te 
zetten. Johan en Bart hadden het 
beduidend moeilijker op dit hogere 
niveau met winstpercentages van 
respectievelijk 27% en 13%. Bloemen-

lust 2 is met een 6-4 nederlaag bij het 
sterke Spaarne op een keurige derde 
plaats geëindigd en handhaaft zich 
met 59 punten in de derde klasse. 
Danny Knol versloeg twee tegenstan-
ders en eindigde het seizoen met een 
58% winstpercentage. Dirk Biesheuvel 
voegde één zege toe aan zijn totaal 
(62%), evenals Ed Couwenberg (55%). 
Het dubbelspel door Dirk en Danny 
ging nipt verloren met 11-8 in de 
beslissende vijfde game. Bloemenlust 
3 haalde met 10-0 uit tegen degra-
dant AMVJ 4, met onder andere winst 
in het dubbelspel door Peter Velleman 
en Horst Krassen. Met 57 punten en 
een derde plaats handhaven Horst 
Krassen (71%), Philippe Monnier 
(62%), Peter Velleman (57%) en Frans 
Ravesteijn (42%) zich probleemloos in 
de vierde klasse.

Tafeltennis: Degradatie voor 
Bloemenlust 1 ondanks winst

Aalsmeer - De heren handballers van 
Green Park Aalsmeer hebben de 
wedstrijd tegen Limburg Lions in de 
HandbalNL League afgelopen 
zaterdag 23 april niet weten te 
winnen. De Lions waren bijzonder 
gemotiveerd om nu thuis in Sittard 
wel te winnen van de landskampioen 
en het team ging dan ook voortva-
rend van start. Aalsmeer had iets 
meer tijd nodig om het vizier op 
scherp te zetten en keek na enkele 
minuten tegen een kleine achterstand 
aan. Het lukte niet om dit verlies om 
te zetten in winst en met 13-11 voor 
Lions werd er gerust. De tweede helft 
startte Lions opnieuw fanatiek en wist 
uit te lopen tot 16-11. Aalsmeer 
rechtte de rug en maakte de wedstrijd 
weer spannend door terug te komen 
tot 19-17. Toch wist Lions opnieuw 
een grotere voorsprong te creëren. 
Met 25-20 op het scorebord werd 
door beide teams nog extra gas 
gegeven en werd door zoveel Lions 
als Green Park nog vijf keer doel 
getro�en. Eindstand 30-25. Door dit 
verlies heeft Aalsmeer haar eerste 
plaats moeten vergeven aan Kras 
Volendam dat wist te winnen van 
Quintus met 31-26. Op drie staat nu 
Bevo HC dat Hurry-Up versloeg met 
32-31. Aalsmeer (2), Volendam en 
Bevo HC hebben nu alledrie zes 
punten, maar Volendam gaat aan kop 
omdat in deze dan het doelsaldo 
doorslaggevend is. Limburg Lions 
volgt op plek vier met vijf punten. 

Zaterdag thuis tegen Bevo
Aanstaande zaterdag 30 april komt 
Bevo HC op bezoek in Aalsmeer. Deze 

wedstrijd in De Bloemhof begint om 
19.15 uur en uiteraard is publiek ter 
aanmoeding welkom. Op 14 mei is 
Volendam thuis in de sporthal aan de 
Hornweg vanaf 19.15 uur de tegen-
stander van Aalsmeer.

Ook verlies Dames 1
Het eerste damesteam van Green Park 
speelde afgelopen zaterdag thuis 
tegen Juro Unirek VZV. Twee dagen 
eerder, op donderdag, hadden de 
dames nog goed gespeeld tegen PSV, 
maar wellicht dat de vele inhaalwed-
strijden hun tol eisen, want VZV nam 
de overhand en Green Park liet zich 
overrompelen. VZV wist uit te lopen 
en er wordt gerust bij 9-18. Dat de 
tweede helf beter zou verlopen, bleek 
ijdele hoop te zijn. VZV weet verder 
uit te lopen en het eindsignaal klinkt 
bij 19-32. Het zit de dames ook niet 
mee. Afgelopen week viel Cinthya van 
Wort uit met een zware knieblessure 
en nu lijkt ook Danila Korenwinder 
langdurig uitgeschakeld te zijn 
wegens een blessure. Doelpunten 
deze zaterdag voor Aalsmeer: Lisa 
Hölster (5), Nanda Jansma (3), Britney 
Fanger, Robin Sahalessi en Kymani 
van Putten (elk 2) en Noel Reus, Renée 
de Jong, Nina Buskermolen, Denise 
Hogervorst en Fleur Houtzager (elk 1).

Meiden C naar NK
Tot slot goed nieuws van Green Park 
handbal. De C meiden hebben 
zaterdag hun wedstrijd met liefst 
41-24 gewonnen en hebben zich 
geplaatst voor deelname aan het NK 
dat op 28 mei gespeeld wordt in 
Boekel. Gefeliciteerd toppers!

HandbalNL League: Geen winst 
Green Park in Limburg

HandbalNL League: Green Park Aalsmeer in actie. Foto: www.kicksfotos.nl

Korfbal: F1 wint 
eerste wedstrijd
Kudelstaart - Zaterdag 23 april mocht 
de F1 van korfbalvereniging VZOD 
voor het allereerst buiten een 
wedstrijd spelen. Het was mooi weer, 
maar het waaide wel behoorlijk hard. 
In de zaal is het jongste team van 
VZOD gestart met wedstrijdjes spelen, 
daar is het niet gelukt om punten te 
pakken, er is vooral veel geoefend en 
wel gescoord! Vol goede moed begon 
de F1 aan de wedstrijd tegen Tempo 
uit Alphen aan de Rijn. De twee 
ploegen waren aan elkaar gewaagd 
en er werd goed overgespeeld. VZOD 
wist al snel te scoren en bleef dit 
doen, maar liefst 13 keer! Tempo wist 
de korf ook te raken, maar kon de F1 
pupillen niet in halen en zo bleef 

VZOD de hele wedstrijd op een voor-
sprong wat resulteerde in een eind-
stand van 13-7. Jarko, Joost, Hannah 
en Jesse hebben een super goede 
partij gespeeld en wat waren ze blij 
met hun eerste gewonnen wedstrijd! 
Nu lekker vakantie vieren, op 14 mei 
staat de volgende wedstrijd op het 
programma.
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KORT
JOKE WINT LAATSTE 
SJOELAVOND

Aalsmeer - Donderdag 21 april 
heeft BV Oostend de laatste 
sjoelavond van het seizoen 
gehouden. Het sjoelen is 
gewonnen door Joke Schuttel, 
gevolgd door Wim van der 
Merbel. Op 1 september worden 
sjoelliefhebbers weer verwacht. 
Interesse in sjoelen in buurthuis 
het Middelpunt in Oosteinde? 
Neem dan contact op met Wim 
van der Merbel, telefonisch via 
06 -20403362 of per mail: 
wimvandemerbel@gmail.com

WINST VOOR LUUK B BIJ 
JEUGDSCHAKEN AAS

Aalsmeer - Een nieuw gezicht 
bij het jeugdschaken bij AAS: 
Eva. Jammer genoeg was een 
oneven aantal schakers bijeen 
en werd Eva uitgeloot, maar 
kreeg daarna wel privé-training 
van Ben en mocht daarna bij 
Henk N aanschuiven. Tijdens de 
16e rond stond het prestige 
duel, Luuk versus Luuk, op de 
rol. Luuk V opende weer met de 
Spaanse stelling en stond eerst 
beter, maar naarmate de partij 
vorderde kwam Luuk B steeds 
meer op en won in wederzijdse 
tijdnood. Hij gaat nu met 10 
punten aan kop in de compe-
titie. Christiaan en Luuk V volgen 
met elk 9 punten. Merlijn blijft 
deze top drie achtervolgen. Hij 
won van Brian en staat nu met 
7,5 punten op de vierde plaats. 
Rune won met zwart van Naksh 
en heeft nu totaal 6,5 punten, 
goed voor de zesde plaats. Kijk 
voor de volledige stand en alle 
uitslagen op www.aas.leisb.nl
Door Ben de Leur

LAATSTE SPEELAVOND 
ALLEN WEERBAAR

Aalsmeer - De laatste speelavond 
van Allen Weerbaar is op maandag 
2 mei in buurthuis het Middelpunt 
aan de Wilhelminastraat vanaf 
20.00 uur. De zaal gaat open om 
19.30 uur voor ko�e, thee en 
inschrijving. Op maandag 11 april 
is een koppelspeelavond 
gehouden. Deze is gewonnen 
door T. Buwalda en J. Meijer met 
5399 punten, gevolgd door Jan en 
Lida met 5368 punten.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
ZATERDAG 30 APRIL:
F.C.Aalsmeer
DVVA 1 - F.C.A. 1 14.30 u
Wartburgia 2 - F.C.A. 2 10.45 u
Overbos 3 - F.C.A. 5 14.30 u
F.C.A. 8 - Roda’23 6 12.00 u
F.C.A. 9 - UNO 6 12.00 u
Breukelen 35+1 - FCA 35+1 14.30 u
FCA V35+1 - Wartburgia 35+2 12.00 u
R.K.D.E.S.
RKDES V1 – IJmuiden V1 13.00 u
S.C.W.
SCW 1 – JOS/Watergr.meer 1 14.30 u
S.C.W. 3 - AMVJ 3 14.30 u
United/DAVO 2 - S.C.W. 4 11.30 u
Ankaraspor 023-1 - SCW 023 14.30 u

ZONDAG 1 MEI:
F.C.Aalsmeer
RCH 1 - F.C.A. 1 14.00 u 
R.K.D.E.S.
Purmerend 1 - RKDES 1 14.00 u
Vitesse’22 3 - RKDES. 2 11.00 u
RKDES.023-1 – Roda’23 023-1 12.00 u

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
speelde AAS tegen de Kennemer 
Combinatie (KC) uit Bloemendaal. De 
gasten waren sterk opgekomen met 
vijf spelers met een rating van 2100+, 
alleen op de onderste drie borden 
waren ze wat zwakker. AAS was op 
vrijwel topsterkte, uit Leipzig was FM 
Johannes Rudolph overgekomen om 
nog een potje dit seizoen voor AAS 
te spelen, wat een clubliefde! Maar 
de wedstrijd begon niet zo best voor 
de Azen, FM Je� van Vliet stond heel 
slecht, Johannes had niets bereikt, 
Mark stond slecht, Jasper stond 
slecht en alleen AJ en Henk stonden 
beter. En zo bleef het vrij lang, 

meevaller was de stugge remise van 
Bryan tegen zijn veel hoger gerate 
tegenstander Juan Quattordio. 
Daarna volgde een soepele overwin-
ning van AJ op de jonge invaller Mats 
de Jong. Het tij keerde toen Je�rey’s 
jeugdige tegenstander niet door-
drukte en Je� een verwoestende 
tegenaanval kreeg, die wit tot 
opgave dwong. Daar stond tegen-
over dat Mark tenonder ging tegen 
Tyro Bekedam. Henk bracht de Azen 
weer op voorsprong (4-3) door een 
moeilijk eindspel zeer goed en tech-
nisch uit te schuiven. De laatste 
wedstrijd van FM Johannes was over-
tuigend: 5-3. Kijk voor alle uitslagen 
en meer informatie op: 
www.aas.leisb.nl

Schaken: Toch zege AAS op KC

Aalsmeer - Het seizoen 2021-2022 
van Vrouwenbadmintonclub Slag-
vaardig is afgelopen. Nadat er in de 
ochtend nog heerlijk gespeeld was in 
de Proosdijhal, werd ter afsluiting 
gezamenlijk geluncht. Niet alle leden 
waren aanwezig, maar door meerijden 
en �etsen met elkaar waren er toch 17 
leden van de 25 aanwezig. De groep 
heeft genoten van het smakelijke eten 
en het gezellige samenzijn. Het 

nieuwe seizoen begint ‘Slagvaardig’ op 
1 september in de Proosdijhal. Het 
badmintonnen is iedere donderdag 
van 10.00 tot 11.30 uur. Belangstelling 
om mee te spelen in het nieuwe 
seizoen of eerst meer informatie? 
Stuur dan een mail naar Betty Kooij: 
jbkooij@kabelfoon.nl of Else van der 
Zwaard: elsevdzwaard@gmail.com of 
neem telefonisch contact op via 0297-
321509 of  06-16934773. 

Vrouwenbadmintonclub sluit 
seizoen af met lunch

Kudelstaart - Na de spannende 
ontknoping in de zaal waar promotie 
naar de tweede klasse werd afge-
dwongen, gingen de korfballers van 
VZOD gelijk het veld weer op. Het 
team van trainer/coach Gert Krook 
staat in de veldcompetitie op de 
tweede plaats en moest afgelopen 
zaterdag optreden tegen de koploper 
HKC uit Utrecht. Dit team was evenals 
VZOD/FIQAS ook gepromoveerd, maar 
dan naar de eerste klasse. De Utrech-
tenaren wonnen, op hun eigen terrein, 
slechts nipt van de Kudelstaarters met 
12-10. Het begin van de wedstrijd was 
vooral verdedigend van beide 
ploegen erg sterk en het was lang 
wachten op de eerste goal, die kwam 

van afstand na bijna tien minuten van 
Arian Maat. Uit een vrije bal wist HKC 
vervolgens gelijk te maken. De 
ploegen waren aan elkaar gewaagd: 
rust 5-4 voor de thuisploeg. Na de 
pauze deed VZOD er nog een schepje 
bovenop, maar kon geen winst 
afdwingen. De laatste tre�er voor 
VZOD werd gemaakt door Thomas van 
der Zwaard. Het was een wedstrijd op 
het scherpst van de snede. Als VZOD 
als team zo blijft spelen in de 
komende wedstrijden, belooft dit nog 
veel spektakel. De korfballers hebben 
nu twee weken rust (voorjaarsva-
kantie): de eerste wedstrijd aan de 
Wim Kandreef is op zaterdag 14 mei 
om 15.30 uur tegen Huizen. 

Veldkorfbal: Knokkend VZOD 
verliest nipt van koploper

Door Theo van Mierlo

Aalsmeer - Het laatste weekend van 
de jaarlijkse internationale zeilwed-
strijden in de Drakenklasse om de 
Grand Prix d’Aalsmeer gaf heel wat 
meer wind dan races met de Paas-
dagen. De voorspelling van een 
stevige windkracht van 5Bft kwam 
geheel uit. Zelf uit de overwegend 
oostelijke richtingen gaf dat ook nog 
de nodige golfslag op de Grote Poel, 
waar de zeilers hun handen aan vol 
hadden. Beide dagen werd er tot 25 
knopen aan vlagen gemeten, een 
volle windkracht 6. Dat gaf ook op 
zondag uiteindelijk wat minder deel-
nemers aan de start in de slotrace. 
Maar de meeste aandacht ging toch 
op zaterdag naar het Aalsmeerse 
team van Andre du Pon, die met zijn 
NED395 in het voor-de-windse rak 
een extra vlaag over zich heen kreeg 
en zoals gebruikelijk op de West-
einder samenvallend met een 
behoorlijke draaiing. De ballonfok 
deed de rest voor een sterke helling 
aan loefzijde, maar dankzij gerouti-
neerd werk van de stuurman en zijn 
crew wisten zij hun boot door een 
gecontroleerde klapgijp heen te 

krijgen, waarna ze even later weer full 
speed voor-de-wind doorvoeren. Het 
leverde een unieke foto op. De 
weekend-winst ging opnieuw naar 
het eveneens Aalsmeerse team van 
Jan Bakker met zijn NED438 in een 
keurige serie van 1, 1, 2, 1, 1 en 1. De 
tweede plek was voor het Belgische 
team van Alex Helsen in de BEL79, die 
het Bakker met een serie van 3, 5, 1, 2, 
2 en 3 en vaak slechts kleine afstands-
verschillen niet makkelijk maakte. In 
het totaalklassement was het punten-
verschil tussen beide teams wat 
groter, doordat Alex in de nasleep 
van corona-beperkingen niet alle 
races zelf heeft kunnen varen. Zo won 
Jan Bakker met Dominic en Olivier 
Bakker, die razendsnelle boothande-
ling lieten zien, de fel begeerde Cor 
Groot wisseltrofee (ooit als Flevo-
beker uit 1937 door deze Aalsmeerse 
Drakenzeiler en -legende de�nitief 
gewonnen) opnieuw. De tweede 
totaalplaats ging naar Ronald Pfei�er 
met de NED1; du Pon werd overall 
toch nog fraai derde. Surf voor details 
en foto’s naar de website van de orga-
nisatie westeinderzeilwedstrijden.nl, 
die andermaal met alle zeilers op 
prachtige zeildagen kan terugkijken.

Wedstrijdzeilen: Team Bakker 
wint Cor Groot wisseltrofee

Aalsmeer - Zaterdag 23 april was de 
tweede districtswedstrijd voor 
ritmisch gymnasten uit de tweede 
divisie in Alkmaar. Rhythmic Dreams 
Gymnastics Academy (RDGA) werd 
deze dag vertegenwoordigt door 
meisjes in de leeftijdscategorie Benja-
mins (2012), Prejunioren (2010 en 
2011), Junioren (2008 en 2009) en 
Senioren (2005 en 2006) en Senioren 
(2004+). De ochtend begon met de 
benjamins. Zij lieten hun hoepel oefe-
ning zien. Kaitlene Aranas van RDGA 
liet een foutloze oefening zien en 
behaalde daarmee de eerste plek op 
het podium. Noreen Wei en Sophia 
Pipera deden als prejunioren ook een 
hoepel oefening. Sophia had daarmee 
veel succes en behaalde de eerste 
plaats. In de middags kwamen de 

junioren (2009) de vloer op met een 
lint oefening. Zoey van der Weele van 
RDGA behaalde hiermee de vijfde 
plek. Ook de junioren met geboorte-
jaar 2008 deden mee met het mate-
riaal lint. Nine Wentzel en Mandy Wei 
haalde respectievelijk een mooie 
vijfde en zesde plek. Later op de dag 
mochten ook de senioren hun lint 
oefening laten zien. Dana van Beem 
van RDGA kwam uit in de leeftijdsca-
tegorie 2006-2005 en haalde hoge 
ogen met haar oefening en kwam 
daarmee op de eerste plek. Senioren 
Manon van der Ploeg en Fabienne 
Roof deden mee in de categorie 
2004+. Beide lieten een prachtige 
oefening zien waardoor ze beide op 
het podium terecht kwamen. Manon 
werd tweede en Fabienne derde. 

Ritmische Gym: Goud, zilver en 
brons voor gymnastes RDGA
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Aalsmeer - Op zondag 24 april was er 
een wedstrijd van Dansregio West, 
georganiseerd in Noordwijkerhout. 
Gerco, Lidia en Ben uit Uithoorn en 
Alice uit Aalsmeer hebben tijdens 
deze wedstrijd de naam van Dans-
school Robert Bogaart vertegenwoor-
digd en dat met een geweldig resul-
taat. Het was voor beide dansparen 
de eerste danswedstrijd en dus een 
spannende aangelegenheid. Gecoa-
ched op de dag door hun lerares 
Chantal Bogaart en aangemoedigd 
door vele andere leerlingen van de 
dansschool wisten zij bij de senioren 
ballroomwedstrijd doorgeplaatst te 
worden naar de halve �nale. Ben en 
Alice mochten de ballroomwedstrijd 
met dit prachtige resultaat afsluiten. 
Gerco en Lidia mochten ook nog de 
�nale dansen en wisten daar de vijfde 
plaats in de wacht te slepen. Beide 
paren waren ook in de Latin dance 
aan elkaar en de andere paren 
gewaagd. Ben en Alice vielen net 

buiten de prijzen, maar ook daar 
behaalden Gerco en Lidia een mooie 
vijfde plaats. Met een trotse coach 
kunnen deze twee paren terugkijken 
op een fantastisch gedanste 
wedstrijd waarin zij een mooi debuut 
neer hebben kunnen zetten. De 
volgende regiowedstrijd zal in 
oktober gedanst worden in Hoorn.

Succes voor Gerco, Lidia, Ben en 
Alice bij danswedstrijd

Aalsmeer - Vrijdag 22 april vond de 
eerste trackmeeting in Utrecht plaats. 

Voor zeven atleten van AV Aalsmeer 
betekende dit dat het baanseizoen 

Atletiek: Uitstekende start 
baanseizoen AV Aalsmeer

Daniel Winkels, startnummer 262. Foto: Erik Witpeerd

Rijsenhout - Het heeft drie jaar 
geduurd voor het weer mogelijk was, 
maar donderdag 21 april was er dan 
eindelijk weer een afsluitende gezel-
lige avond van Sjoelclub Rijsenhout. 
Er is een verloting gehouden, natuur-
lijk gesjoeld en er zijn prijzen uitge-
reikt. De prijs voor beste vrouw ging 
dit seizoen naar Til Vermeer en de 
aanmoedigingsprijs naar Clara Bos, 

die vanaf seizoen 2020-2021 lid is 
van de vereniging. In de D-klasse 
mocht Cor van Mouwerik met 11884 
punten en een gemiddelde van 88,03 
de eerste prijs in ontvangst nemen. 
De eerste prijs in de C-klasse ging 
naar Femmy Korte met 13414 punten 
en een gemiddelde van 99,36 punten 
en de eerste prijs in de B-klasse is 
gewonnen door Leo van Faassen die 

Sjoelclub Rijsenhout sluit 
seizoen met prijsuitreiking

14769 punten en een gemiddelde 
van 109,40 wist te behalen. Met een 
kleine voorsprong was de eerste prijs 
in de A-klasse voor Riet Schijf die 
15185 punten en een gemiddelde 
van 112,48 wist te behalen. Thomas 
van Brakel steekt in de Hoofdklasse 
met een gemiddelde van 128,96 en 
17410 punten boven iedereen uit en 
kreeg de grootste beker uitgereikt. 
De eerste sjoelavond in het nieuwe 
seizoen is op donderdag 8 
september in dorpshuis De Reede 
van 19.30 tot ongeveer 22.30 uur. 

2022 nu echt van start is gegaan. In 
het nu nog vroege seizoen ligt de 
nadruk op wedstrijdritme opdoen om 
de komende weken door middel van 
wedstrijden en trainingen scherpte 
op te bouwen, zodat in juni gepiekt 
kan worden op de verschillende 
kampioenschappen. Met vijf 
persoonlijke records blijkt dat het 
met de vorm van de meeste atleten 
goed zit en de komende tijd alleen 
maar snellere tijden verwacht mogen 
gaan worden: Daniel Winkels (U18) 
800 meter: 2:06,72 minuten PR; Lotte 
Zethof (U20) 800 meter: 2:28,54 
minuten PR en tweede plaats; Gwen 
Alewijnse (U18) 400 meter: 64.96 
seconden; Melissa van Eenennaam 
(Senior) 400 meter: 63,66 seconden 
PR en tweede plaats; Colin Alewijnse 
(U18) 400 meter: 57,83 seconden; 
Justin Alewijnse (U16) 1500 meter 
4:44,95 minuten en Finn Rademaker 
(U18) 1500 meter 4:30,44 minuten.

Kudelstaart - De C2 van korfbalver-
eniging VZOD is voor de tweede keer 
op rij kampioen geworden. Dat 
moest natuurlijk gevierd worden. Dit 
team heeft het geluk dat ze als eerste 
van de vereniging uitgenodigd 
werden door sponsor Christiani Vino 
e Cibo om een heerlijke pizza te 
komen eten. Het team werd aller-
vriendelijkst ontvangen en mocht 

plaats nemen aan twee gezellige 
tafels. Al snel kwamen er heerlijke 
pizza’s op tafel. Het team en de bege-
leiders hebben genoten van de 
pizza’s en het heerlijke toetje. Er 
wordt teruggekeken op een 
geslaagd kampioensetentje. “Een 
goede reden om volgend jaar weer 
kampioen te worden”, aldus 
C2-speler Tibbe. 

Kampioensetentje VZOD C2

De Kwakel - In de allerlaatste partij 
voor de onderlinge damcompetitie 
van K&G werd er door huidig 
kampioen Wim Konst en uitdager 
Fred Voorn gestreden om de hoogste 
titel van K&G. Fred had aan remise 
voldoende om de titel over te 
nemen. Het evenwicht werd in deze 
partij amper verstoord, zodat na toch 
nog wel een lange partij de vrede 
werd getekend. In zijn debuut jaar 
streek Fred meteen, zeer verdiend, de 
titel voor zich op. De club is blij met 
Fred, zonder zijn komst had er in ‘t 
Fort misschien al niet meer gedamd 

geworden. Er heerste grote twijfel 
omdat er nog zo weinig leden waren, 
maar Fred trok de club over het dode 
punt. Ook een bondsteam trok weer 
‘het land ’in en met succes, vrijdag-
avond vertrok Zaanstreek met een 
ruime nederlaag vanuit De Kwakel. 
Het team van K&G stelde daarmee al 
een tweede plaats veilig, de beslis-
sende wedstrijd is 6 mei, uit tegen de 
sterke koploper IJmuiden. Met deze 
wedstrijd sluit K&G haar seizoen af, 
na de kermis hopen de leden weer 
de draad op te pakken, zij gaan dan 
hun 95e seizoen in.

Damtitel K&G voor Fred Voorn

De Kwakel - Het clubkampioenschap 
bij biljartvereniging Apollo is op 13 april 
geëindigd met een welverdiende 
winnaar. Jos Verbeek wist de afgelopen 
weken de concurrentie ver achter zich 
te houden. Met een voorsprong van 14 
punten eindigde hij op 469 punten. 
Leen Bokhorst legde met 455 punten 
beslag op de tweede plaats, gevolgd 
door Jan ter Welle op drie met 442 
punten. Op de vierde plaats is Peter van 
Parera geëindigd.  Ook mocht Peter de 
Runnerup beker in ontvangst nemen. 
Een wisselbeker die in het leven 
geroepen is om de spelers onder de 35 
caramboles te stimuleren. De kortste 
partij was voor Gerrit Kuipers die vorige 
week met 12 beurten Jan Wigmans met 
13 beurten wist te verslaan. De hoogste 
serie van het seizoen ging naar Co Celie. 
Met een percentage van 40,54 % en 15 
van de 37 te maken caramboles was hij 

de gelukkige winnaar. Deze ronde 
kende door corona hier en daar wat, 
door de horecasluiting, gemiste weken. 
Maar uiteindelijk werd het toch weer 
een geslaagde competitie. Op dit 
moment wordt het seizoen uitgespeeld 
met de traditionele Joop de Jong trofee. 
Genoemd naar een van de oud-voorzit-
ters. Deze laatste 14 weken wint degene 
die procentueel het hoogste boven zijn 
gemiddelde speelt. 

Nieuwe leden welkom
De 60+ biljartclub speelt op de woens-
dagmiddag in het Fort van de Kwakel. 
De club is er op gericht er een gezellige 
middag van te maken en ook nog een 
twee leuke potjes biljart te spelen. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Kun jij een beetje biljarten en wil je deel 
uitmaken van club Apollo?, Maak dan 
gerust een afspraak via 06-20656631.

Jos Verbeek nieuwe kampioen 
bij biljartclub Apollo

Aalsmeer - Tijdens het Paasweekend, 
17 en 18 april, was Nederland met 47 
deelnemers vertegenwoordigd op 
het EK twirlen in Sélestat in Frankrijk. 
En onder deze deelnemers maar 
liefst vijf leden van SV Omnia 2000. In 
februari wisten Else, Danique, Isa, 
Mireille en Selina zich tijdens de 
selectiewedstrijden te plaatsen voor 
deze Europese kampioenschappen. 
Op donderdagavond was de 
opening, zwaaiend met Nederlandse 
vlaggetjes werden de Nederlandse 
deelnemers luid toegejuicht door het 
publiek. Vrijdag begon de echte 
wedstrijd. Op deze eerste dag 
mochten meteen alle Omnia leden in 
actie komen en werden de eerste 

�naleplaatsen gehaald. Op zaterdag 
stonden nog enkele onderdelen op 
de planning en waren de eerste 
�nales. Op zondag bestond de 
gehele dag uit verschillend �nales. 
Else deed mee met twee onderdelen, 
namelijk 1-baton en dance twirl. Met 
dance-twirl wist ze de �nale te 
behalen en dit leverde uiteindelijk de 
zesde plek op. Op het EK krijgen de 
nummer een, twee en drie een beker 
en de nummer vier, vijf en zes een 
medaille. Super trots is Else dus met 
een medaille op zak terug naar 
Nederland gegaan. Isa schitterde op 
vijf onderdelen. De concurrentie was 
groot, maar toch stond ze met drie 
onderdelen in de �nale. Dit resul-

Brons voor Selina op EK twirlen

teerde in de zesde plaats met haar 
duo, en twee vierde plekken met 
Super X Strut en 2-baton. Met drie 
medailles om haar nek verliet Isa 
trots de sporthal. Mireille had zich 
met drie onderdelen geplaatst voor 
dit EK. Door een prachtige optreden 
met haar dance twirl wist ze de �nale 
te behalen en ook met super X Strut 
mocht ze nog een keer de vloer op. 
Helaas verliepen de �nales door een 
spierblessure niet zoals gehoopt. Bij 
beide onderdelen werd ze uiteinde-
lijk achtste. Selina opende het EK  
met een primeur. Als eerst Neder-
landse deelnemer stond ze met een 
nieuw onderdeel op de vloer. Name-
lijk 3-baton. Helaas verliep dit niet 
zoals gehoopt en werd ze uiteindelijk 
tiende. Maar ze ging zeker niet met 
lege handen naar huis, want met 2 
baton eindigde Selina op het 
podium. Met een prachtige derde 
plek mag ze met een tevreden 
gevoel terugkijken op dit toernooi. 
Het publiek, de deelnemers en de 
trainster hebben genoten van deze 
prachtige dagen in Frankrijk. Na een 
weekje rust zijn de meiden weer 
volop aan het trainen. Want in mei 
staan de Nederlandse kampioen-
schappen en in juli de Wereldkampi-
oenschappen op het programma. 
Ook een keer Twirlen? Kijk dan op 
www.svomnia.nl voor de 
mogelijkheden.






