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Volgens de nieuwe eerste burger 
slechts zeven, want je in Aalsmeer 
inzetten voor de samenleving of 
voor een ander is de normaal-
ste zaak van de wereld. Aalsmeer 
draait op haar vele enthousiaste 
en betrokken vrijwilligers. Men-
sen die zich met hart en ziel in-
zetten voor maatschappelijke in-
stellingen, verenigingen, goede 
doelen, kerken, ouderen of men-
sen die om een andere reden 
aandacht en zorg nodig hebben. 
Je onderscheiden als iemand die 
zich maatschappelijk bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt, is 
dus best bijzonder in Aalsmeer. 
De zeven inwoners, dit jaar al-
leen heren, zijn voorgedragen 

door mensen uit hun eigen om-
geving. “Mensen die vinden dat 
u het verdient om op deze wijze 
geëerd te worden, omdat u zo-
veel voor andere mensen en de 
samenleving doet”, aldus de bur-
gemeester. “Vrijwilligers zijn het 
cement van de samenleving. Zij 
zorgen ervoor dat wij een socia-
le gemeenschap zijn waar ieder-
een kan en mag meedoen, waar 
mensen naar elkaar omkijken, 
waar mensen zich veilig en ver-
bonden voelen. De kern daarvan 
ligt in de belangrijkste waarde in 
onze samenleving: naastenliefde. 
Want in het huidige ‘ik’ tijdperk is 
die minder vanzelfsprekend. Wij 
lijken minder bereid er voor on-

ze naaste te zijn, iets voor een an-
der op te o� eren.” De zeven voor-
gedragen inwoners handelen wel 
uit naastenliefde en vinden dat 
heel vanzelfsprekend. De ‘lint-
jesregen’ is een uitgelezen kans 
om hen een groot compliment 
te geven. Benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau zijn Ja-
co Alderden, Herman Beunder, 
Piet Donicie, Guus Droppert, Dirk 
Koolhaas, Wim Poortvliet en Jan 
Joore. Elders in deze krant een 
uitgebreider verhaal met meer 
over het vele vrijwilligerswerk dat 
deze zeven heren verrichten. Pet-
je af! Heel terecht de Koninklijke 
onderscheiding voor deze zeven 
inwoners. Of er volgend jaar ook 
(weer) dames gedecoreerd mo-
gen worden, hangt van u/jou af. 
Een ‘lintje’ wordt alleen uitgereikt 
na een voordracht door anderen.
Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 26 april heeft de traditionele ‘lint-
jesregen’ plaatsgevonden in het gemeentehuis. Burgemeester 
Gido Oude Kotte mocht liefst zeven inwoners verblijden met een 
Koninklijke onderscheiding.
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CITROËN AALSMEER
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altijd v�rdeligKijk op ranzijn.nl voor onze filialen en openingstijden

Supreme
• science selective

• cavia of junior,  

adult of mature 

voor konijn

• 1,5 kilo

bijvoorbeeld 

adult konijn
per stuk 9.99

JOUW 
VOORDEEL

9.99

GRATIS
1+1

GRATIS
2+1Perkplanten

FESTIVAL COLOURS

• diverse soorten

per stuk 2.99

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Zwarteweg 21 Aalsmeer

50% KORTING 
op de montage van onderdelen 

in combinatie met een 
onderhoudsbeurt A €42.50

Nieuwe Meerbode

Aalsmeer: Oosteinderweg 421-520 (170 kranten)
Aalsmeer: Oosteinderweg 251-399 (190 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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BEZORGERS/STERS

‘Lintje’ is uitgelezen kans om groot compliment te geven

Koninklijke onderscheiding 
voor zeven inwoners

Saneringswerkzaamheden wegens 
lekkage benzinestation
‘Lus’ in de Burgemeester 
Kasteleinweg is tijdelijk
Aalsmeer - Een hele andere rou-
te moet sinds vorige week gere-
den worden op de Burgemees-
ter Kasteleinweg tussen de Dorps-
straat en de Van Clee� kade. Er zit 
een ‘lus’ in de weg en de omvang 
is teruggebracht naar één in plaats 
van twee banen. Heeft de Provin-
cie een start gemaakt met de her-
inrichting van de Kasteleinweg? 
Nee, maar het is wel een klus 
die voor aanvang hiervan uitge-
voerd moet worden. Er vinden 
namelijk saneringswerkzaamhe-
den plaats in de grond onder de 
weg ter hoogte van het Shell sta-
tion. Aan de kant van het Centrum 
is het benzinestation gestopt en 
de grond hieronder is al schoon-
gemaakt. Tijdens deze werkzaam-
heden is ontdekt dat er lekkage is 
geweest en er benzine en olie on-
der de weg zijn gestroomd. De-
ze vervuilde grond wordt nu weg-
gehaald in opdracht van Shell. De 
plek waar het benzinestation heeft 
gestaan wordt nu gebruikt om on-
der de weg te kunnen saneren en 
het verkeer hier omheen te leiden.  

Anderhalve maand
Hiervoor is een tijdelijke geas-
falteerde weg aangelegd. Van-
daar de ‘lus’, die duidelijk zicht-
baar wordt gemaakt met een gro-
te pijl. Het asfalt midden in de 
Kasteleinweg is deels verwijderd 
voor de werkzaamheden, die on-
geveer anderhalve maand in be-
slag zullen nemen.

Files in spitsuren
Overigens is wel duidelijk dat de 
Burgemeester Kasteleinweg nog 
steeds een veel gebruikte route 
is. Ondanks de vakantie staan er 
dagelijks in de spitsuren � les van-
af de brug. Bestuurders die van-
af de Aalsmeerderdijk de weg op 
willen rijden, staan regelmatig 
niet alleen stil bij rood, maar ook 
bij groen vanwege � le. 

In de heringerichte Burgemees-
ter Kasteleinweg verdwijnen de 
verkeerslichten en maken plaats 
voor rotondes, wat de doorstro-
ming zeker zal bevorderen, maar 
zover is het voorlopig nog niet.

Aalsmeer - Op zaterdag 27 april 
rond acht uur in de avond werd de 
hulp ingeroepen van de politie op 
de Oude Spoordijk. Een jongeman 
zou zeer agressief gedrag verto-
nen. De politie is met twee auto’s 
ter plaatse gegaan. De agenten 
tro� en op een eiland een jonge-

man aan die op de grond lag met 
om hem heen enkele vrienden 
die probeerden hem te kalmeren. 
Echter, zelfs met hulp van de vier 
agenten was de jongeman niet 
tot bedaren te brengen. Er zijn 
hem handboeien omgedaan en 
de inmiddels gearriveerde mede-

Agressieve jongen naar ziekenhuis werkers van de GGD hebben hem 
een kalmerende injectie gegeven. 
Nog altijd bleef de jongeman, een 
17-jarige uit Hoorn, heel agres-
sief. De brandweer heeft hulp ge-
boden om de jongen vanaf het ei-
land aan land te brengen om naar 
het ziekenhuis te kunnen vervoe-
ren. Er is een agent in de ambu-
lance meegereden om de jongen 
in bedwang te houden.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.450

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 5 mei

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Maurice Lub-
bers.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag diensten om 10u. en 
16.30u. met ds. J. Manni uit 
Rotterdam. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zaterdag 4 mei 

om 19u. Oecumenische vie-
ring in Karmelkerk. Zondag 
10u. Themadienst door Kring 
Job. Oppas op aanvraag: op-
pas@dgaalsmeer.nl. Collecte 
voor Oudezijds 100.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Teus Prins.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met dhr. 
E.R.H. Kramer, Aalsmeer. Or-
ganist: R. Postma. Om 18.30u. 
Zangdienst met dhr. D.W. Voll-
muller, Aalsmeer. Oost: Oos-
terkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag om 10u. Dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Martijn Piet. Baby-
oppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Dovenver-
tolking en vertaling in het En-
gels. Om 19u. Baan 7 jonge-
rendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zon-
dag diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en om 16.30u. met 
ds. J. Manni uit Rotterdam, 
gez. dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
viering en 19u. Oecumenische 
viering in Karmelkerk. Zondag 
9.30u. Viering en 14u. Poolse 
dienst met Andrzej. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.  

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met ds. J. van Veen uit Sappe-
meer.

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

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
van Walsum uit Alblasserdam.

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

Zondag 11u. Dienst o.l.v. paro-
chianen m.m.v. dames- en he-
renkoor.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-

teweg 98. Op 6 mei met drs. 
Gordon van Veelen. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

‘Je bent Aalsmeerder’ in 
Ontmoetingscentrum
Aalsmeer - Aanstaande vrijdag 3 
mei staat ‘Aalsmeer’ weer op het 
programma van het Inloop Oden-
sehuis in gebouw Irene. De In-
loop is speciaal voor ouderen die 
het leuk vinden om met buurtbe-
woners van eigen leeftijd contact 
te hebben. Aalsmeer is een favo-
riet maandelijks terugkerend the-
ma, maar al het materiaal is al eens 
vertoond. ‘Je bent Aalsmeerder als’ 
is een facebookgroep die regelma-
tig foto’s plaatst. Het gaat dan om 
heel divers materiaal. Foto’s van 
heel vroeger en foto’s van nog niet 
zo lang geleden. Alles heeft ech-
ter met Aalsmeer te maken. De uit-
daging is om aanstaande vrijdag 
de foto’s die getoond worden van 
‘nieuwe’ informatie te voorzien. 
Het is opvallend hoeveel de bezoe-
kers van de themamiddag nog aan 
kunnen vullen op de aanwezige in-
formatie. Aan bod komt ‘het swie-
bertjehuis’, VV Aalsmeer, de Spoor-
dijk, garage Kost en zangkoor Din-
dua. Tevens worden nog een paar 
foto’s uit de oude doos van de heer 
Venema vertoond. Elke vrijdag-
middag is er een thema. Aalsmeer 
loopt als een rode draad door alle 

thema’s en is op de eerste vrijdag 
van de maand altijd het hoofdthe-
ma. Graag ziet het Ontmoetings-
centrum nog wat nieuw materi-
aal! De deuren van de inloop staan 
de hele dag open, de themamid-
dag begint uiterlijk 14.30 uur in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat.

Multi media
Op vrijdagochtend is er vanaf 
10.00 uur multimedia in gebouw 
Irene. Bezoekers kunnen aanschui-
ven voor een kop koffie met hun ei-
gen laptop, smartphone of tablet. 
De meeste keren is Arjan aanwezig 
om vragen te beantwoorden en 
bezoekers op weg te helpen. Veel 
vragen gaan over foto’s, bijvoor-
beeld foto’s rubriceren, maar ook 
over het internet; hoe moet je zoe-
ken en waar moet je zoeken. Na-
tuurlijk kunnen bezoekers ook ge-
woon langskomen voor een praat-
je, een spelletje of een filmpje. 
Voor informatie over het program-
ma van de inloop of de dagbeste-
ding van het ontmoetingscentrum 
in gebouw Irene kan contact opge-
nomen worden met Ellen Millenaar 
via 06- 22468574.

Collecte Hartstichting in 
Aalsmeer: 5.597 euro!
Aalsmeer - De jaarlijkse collecte-
week van de Hartstichting van 7 tot 
en met 13 april heeft dit jaar een 
mooi geldbedrag in Aalsmeer op-
geleverd: 5.597 euro. De Hartstich-
ting bedankt de 51 collectanten en 
inwoners van harte voor de bijdra-
ge. Dankzij de giften werkt de Hart-
stichting aan concrete oplossingen 
om ieders hart zo gezond mogelijk 
te houden. Want een gezond hart 
is niet vanzelfsprekend. Er is in 55 
jaar al veel bereikt, maar met het 
oog op het groeiend aantal hart- 
en vaatpatiënten is het noodzake-
lijk dat hart- en vaatziekten vroe-
ger herkent en opgespoord wor-
den om beter te kunnen behande-
len. Want iedereen heeft recht op 
een gezond hart. Een hart waar-

4 Mei dienst in 
Karmelkerk

Aalsmeer - Op zaterdagavond 4 
mei wordt om 19.00 uur een kor-
te oecumenische herdenkings-
dienst gehouden in de Karmel-
kerk aan de Stommeerweg. Do-
minee Mirjam Vermeij zal voor-
gaan, organist is Nico van Geijls-
wijk. De viering met als thema ‘In 
vrijheid kiezen?’ is voorbereid sa-
men met de liturgiegroep van de 
Raad van Kerken Aalsmeer. Na af-
loop is er gelegenheid deel te ne-
men aan de herdenkingsplech-
tigheid in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis.

Oost-Inloop en 
peuterinstuif

Aalsmeer -  Op woensdag 8 mei 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting, onder het ge-
not van een kopje koffie of thee, 
gezellig even bijpraten of er ge-

Zangdienst in 
de Dorpskerk

Aalsmeer - Aanstaande zondag 5 
mei om 18.30 uur staat alweer de 
laatste zangdienst van dit voor-
jaar op het programma in het ka-
der van ‘Aalsmeer zingt’. Dit keer 
wordt er medewerking verleend 
door Joshua Prins op het orgel. 
Joshua is inmiddels geen onbe-
kende meer in de Dorpskerk, hij is 
de laatste tijd vaker te horen ge-
weest tijdens de ochtenddienst. 
Vooral zijn improvisatievermo-
gen en de prettige manier van be-
geleiden spreekt menigeen aan. 
Het belooft wederom een mooie 
dienst te worden met een afwis-
selend programma van liederen 
uit de diverse bundels. Vorig jaar 
heeft Joshua nog zijn medewer-
king verleend tijdens het 150-ja-
rig jubileum van het prachtige 
tweeklaviers Knipscheer orgel. 
Tijdens dit concert heeft hij dit 
orgel op vele manieren laten ho-
ren. De zangdienst van aankom-
kende zondag is wederom een 
mooie gelegenheid om dit instru-
ment te beluisteren. De dienst zal 
onder leiding staan van de heer 
D. Vollmuller uit Aalsmeer. U bent 
allen van harte uitgenodigd op 5 
mei om 18.30 uur in de Dorpskerk 
in de Kanaalstraat.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 3 mei haalt korfbalver-
eniging VZOD het oude papier 
op. Gaarne de papiercontainer of 
dozen papier plaatsen waar ook 
de vuilcontainers verzameld die-
nen te worden. Met de opbrengst 
van het oude papier steunt de 
Stichting Supporting Kudelstaart 
financieel alle Kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen. Dus 
verzamel het papier (geen melk 
en frisdrank pakken s.v.p.) voor 
de eerste vrijdagavond van de 
maand. Kijk voor alle datums, 
nieuws of een aanvraag voor een 
financiële bijdrage op www.stich-
tingsupportingkudelstaart.nl

Container voor 
oud papier

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eer-
ste maandag van de maand een 
container staan op de parkeer-
plaats van The Beach aan de Oos-
teinderweg 247a. Deze container 
kan gevuld worden met oud pa-
pier, karton en verpakkingsmate-
rialen door particulieren en be-
drijven. De opbrengst komt ten 
goede van de koorkas. Maandag 
6 mei staat de container open van 
10.00 tot 19.00 uur. Voor inlich-
tingen: Arie Koningen, telefoon 
0297-323847.

Collecte voor Maag Lever 
Darm Stichting
Aalsmeer - De collecteweek van 
de Maag Lever Darm Stichting 
gaat van start op maandag 6 mei. 
In die week gaan 14.000 mensen 
de straat op voor circa 2 miljoen 
buikpatiënten die dagelijks be-
perkingen ondervinden als ge-
volg van hun spijsverterings-
ziekte. Vele Nederlanders kam-
pen met een chronische ziekte 
in één van de spijsverteringsor-
ganen. Het gaat om ongemak-
kelijke ziekten als het Prikkelba-
re Darm Syndroom (PDS) of coe-
liakie (glutenallergie), die dage-
lijks de kwaliteit van leven beïn-
vloedt, maar ook om dodelijke 
ziekten als darmkanker of alvlees-
klierkanker. Met de opbrengst fi-
nanciert de Maag Lever Darm 
Stichting wetenschappelijk on-
derzoek en voorlichting. In de on-
derzoeken richt de stichting zich 
op spijsverteringskankers, bete-
re diagnostiek voor maag-, darm- 
en leverziekten en innovatieve 
behandelmethoden. Spijsverte-
ringsziekten als het Prikkelbare 
Darm Syndroom, colitis ulcerosa, 
de ziekte van Crohn en coeliakie 
hebben veel impact op het da-
gelijks leven van patiënten door 
alle beperkingen die deze aan-
doeningen met zich mee bren-
gen. Denk aan vermoeidheid, pijn 
door opvlammingen of onbegrip 

die er leeft in de omgeving. Daar-
naast krijgen jaarlijks duizenden 
mensen een diagnose van kanker 
in één van de spijsverteringsorga-
nen. Alleen darmkanker eist al 14 
levens per dag. Van maandag 6 
tot en met zaterdag 11 mei kan er 
een collectant bij je aan de deur 
komen voor een vrijwillige bijdra-
ge. De Maag Lever Darm Stich-
ting hoopt op je steun voor 2 mil-
joen buikpatiënten in Nederland.

Collectanten gezocht
In Rijsenhout worden nog collec-
tanten gezocht! Help je mee om 
in Rijsenhout een geweldig be-
drag op te halen? Neem dan con-
tact op met Yvonne Capiteijns via 
06-51127622, lokale organisator 
voor de Maag Lever Darm Stich-
ting in Rijsenhout.

mee je alles uit het leven haalt, dat 
je kracht geeft om te groeien, te le-
ven en lief te hebben. De Hartstich-
ting werkt aan drie doelen: voorko-
men van hartproblemen, snellere 
hulp in een noodsituatie en betere 
behandelingen. Binnen deze doe-
len wordt aan verschillende op-
lossingen gewerkt. Zo werkt men 
bijvoorbeeld aan een eenvoudige 
bloedtest waarmee je erfelijke fac-
toren kunt achterhalen en hartpro-
blemen kunt voorkomen. En on-
derzocht wordt welke signalen er 
vooraf gaan aan hart- of hersenin-
farcten. Zodat infarcten op tijd ont-
dekt of zelfs voorkomen kunnen 
worden. Lees meer over de  doe-
len en oplossingen op www.hart-
stichting.nl.

woon zijn. Ook ’s morgens is er 
van 9.30 tot 10.30 uur de peu-
terinstuif. Samen met je kindje(s) 
in de leeftijd tot 4 jaar een uur-
tje spelen, zingen, dansen, voor-
lezen en gymmen. Belangstellen-
den zijn hartelijk welkom bij deze 
activiteiten in de Oost-Inn in de 
Mikado aan de Catharina Amali-
alaan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk 
op de website www.oosterkerk-
aalsmeer.nl.
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▲
2 MEI

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

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

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

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

3 MEI
 Exposities in Flower Art Muse-

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

 Open Atelier Cathy van der 
Meulen, Oude Spoordijk 14. 
Open vrijdag, zaterdag en 
zondag van 12 tot 17u.

 Themamiddag ‘Je bent Aals-
meerder’ voor ouderen in Ont-
moetingscentrum in Irene, Ka-
naalstraat vanaf 14.30u.

 Filmmiddag over 700 jaar Am-
sterdamse geschiedenis in 
wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart vanaf 15u.

 Workshop door Lucian Bicker-
ton vanaf 19u. en lezing door 
Bert van Santen vanaf 20.15u. 
in Flower Art Museum, Ku-
delstaartseweg.

 Bandbrouwerij in N201, Zwar-
teweg. Van 19 tot 21u. voor 
kids, vanaf 20u. voor jongeren.

 Koppelkaarten BV Hornmeer 
in buurthuis, Dreef 1 v/a 20u.

 Darten bij Poel’s in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 
20u.

4 MEI
 Klussen in Het Dijkhuis, 

Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer van 10 tot 16u.

 Opening nieuwe expositie ‘Ja-
pan’ in Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9 om 16u. Te zien t/m 16 
juni van donderdag t/m zon-
dag 14 tot 17u.

 Tentoonstelling Ons Twee-
de Thuis in De Oude Veiling, 
Marktstraat (bovenverdie-
ping). Tot en met 27 mei.

 Dodenherdenkingen in ge-
meentehuis (Centrum), Oost-
einde en Kudelstaart.

5 MEI
 Bevrijdingsvuur in Ku-

delstaart. Om 13u. in Graaf 
Willemlaan. Daarna lunch in 
jeugdcentrum Place2Bieb.

 The Lazy Sundays in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Ou-
de Meer vanaf 16u.

  Zangdienst met organist Jos-
hua Prins in Dorpskerk, Ka-
naalstraat vanaf 18.30u.

6 MEI
  Veiling en lezing bij Postze-

gelvereniging in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 20u.

7 MEI
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

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

re dinsdag t/m zondag 10 tot 
16.30u. Ingang Praamplein. In 
Historisch Centrum expositie 
‘Gemeten’.

 Speelavond Ons Genoegen 
in ‘t Hofplein, ingang Kloos-
terhof, Clematisstraat vanaf 
19.30u.

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

 Informatieavond ‘Stichting 
Kudelstaart in Oorlogstijd’ in 
Dorpshuis vanaf 20u.

 Filmavond bij Zin-Inn van 
Doopsgezinde Gemeente, 
Zijdstraat 55 vanaf 20u.

8 MEI
 Inloop en peuterinstuif bij 

Oost-Inn van 9.30 tot 11.30u. 
in de Mikado, Catharina Ama-
lialaan.

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

 Walking football FC Aalsmeer, 
Beethovenlaan vanaf 10u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Fairtrade-avond met muziek 
en lezingen in De Oude Vei-
ling, Marktstraat vanaf 19.30u.

 Zomercompetitie Bridgeclub 
Onder Ons in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.

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

9 MEI
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Ouderensoos 55+ in het Mid-
delpunt, Wilhelminastraat 
vanaf 13.30u.

 Ledenvergadering in Het Dijk-
huis, Aalsmeerderdijk 77, Ou-
de Meer vanaf 20u.

10 MEI
 Opening nieuwe expositie Jan 

Dreschler in wijkpunt Voor El-
kaer, Kudelstaart om 14.30u. 
Op piano Bert Groen.

11 MEI
 Geraniummarkt op Raadhuis-

plein en braderie in Zijdstraat, 
Centrum van 9 tot 17u.

 Nationale Molendag. Koren-
molen De Leeuw op Molen-
plein/Zijdstraat open.

  Inschrijven voor zomer-
rit Brom�ets Genootschap in  
Joppe, Weteringstraat v/a 17u.

 Veiling Kudelstaart voor Ku-
delstaart in Dorpshuis v/a 20u.

 Muse Undercover in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 21u.

 KCA jazzconcert met Saskia 
Laroo en The Fabulous Jets 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 
21.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Gitaren ‘ Lag’
(klassiek/western) 

vanaf €139,-

Voorraad ukelele’s 
weer aangevuld 

vanaf €29,95

Mondharmonica
‘Hohner Pioneer’ €15,95

Blokfl uit ‘Yamaha’
€10,-

Voorraad ukelele’s 
TIP:

vanaf €139,-
AANBIEDING:

Gitaren ‘ Lag’
NIEUW:

vanaf €29,95vanaf €29,95vanaf
KOOPJE:

Aalsmeers Bromfiets Genootschap
De brommer zomertocht 
komt eraan!
Aalsmeer - Op zondagmiddag 
26 mei wordt de reguliere Brom-
�ets zomerrit gereden. Een rou-
te van zo’n 70 kilometer met ge-
noeg stops om te genieten van 
de omgeving en elkaars brom-
mer te keuren. Deze rit is de kort-
ste welke Aalsmeers Brom�ets 
Genootschap organiseert. El-
ke type brom�ets is welkom, zo-
lang deze maar ouder dan 25 jaar 
is. Iedereen kan meedoen, 16 jaar 
of ouder!  
Verzamelen om 11.30 uur bij café 
Joppe in de Weteringstraat voor 
een bakkie ko�e en om 12.00 
uur is het vertrek. Om 17.00 uur 
‘landen’ de deelnemers weer in 
Aalsmeer. Het ‘brommers kieken’ 
is dan de traditionele afsluiting. 

Er is een verrassende rit uitgezet 
door Jan, Kim, Dirk en Joost van 
het Brom�ets Genootschap, met 
een mooie rustlocatie voor een 
kop ko�e. 

Inschrijven op 11 mei
Deze rit trekt, zoals de afgelopen 
edities heeft laten zien, de mees-
te deelnemers. Maar de inschrij-
ving is streng: vol is vol en in-
schrijving is persoonlijk. De for-
mulieren liggen klaar op zater-
dagmiddag 11 mei om klokslag 
vijf uur in Joppe. Dus na de al-
tijd gezellige geraniummarkt nog 
even de bloementjes buiten zet-
ten door je in te schijven voor 
de Aalsmeers Brom�ets Genoot-
schap Zomertocht van 26 mei!

The Lazy Sundays in The 
Shack op bevrijdingsdag
Oude Meer - Op bevrijdingsdag 
zondag 5 mei gaat The Shack 
‘laid back’ door de muziekge-
schiedenis heen met drie fantas-
tische muzikanten, bekend van 
Boys Names Sue. Onvergetelij-
ke songs, die je bijna niet meer 
hoort, maar bekend zijn bij ie-
dereen. Denk aan nummers van 
Neil Sedaka, The Hollies, Kris Kri-
sto�erson, Chris Isaak, Claw Boys 
Claw, en dat alles in een heerlij-
ke semi akoestische setting van 
akoestische en elektrische gitaar, 
contrabas en twee vocals. 
The Lazy Sundays bestaat uit: Ri-
chard Hakkenes (Boys Named 
Sue) Titus van den Bragt (Boys 
Named Sue) Bokke Rypma (ex-
Boys Named Sue). Een mooie 
aanrader voor een relaxte bevrij-
dingsmiddag.

Muse undercover
Op zaterdag 11 mei kunnen de 
fans van Muse hun muzikale hart 
ophalen in The Shack, want dan 
staan er vijf fantastische muzikan-

ten op het podium in een spette-
rende live show met het allerbes-
te van Muse.

Boxin The Vox
Op moederdag, zondag 12 mei is 
het podium voor David Plasme-
ijer en Anne Lotte Paymans, beter 
bekend als Boxin’ The Vox. Mooie 
en vrolijke Ierse songs, prachtige 
liedjes van Melanie, Simon & Gar-
funkel, Boudewijn de Groot en 
vele anderen. 

Reserveren
Reserveren voor een concert in 
The Shack is mogelijk maar uiter-
aard niet verplicht. Wil je voorko-
men dat je voor een uitverkoch-
te Shack komt te staan, reserveer 
dan door een mail te sturen naar 
info@the-shack.info
The Shack is geopend op zondag 
5 mei vanaf 15.00 uur, The Lazy 
Sundays begint om 16.00, entree 
5 euro. Ga voor alle informatie 
naar www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

KCA Jazzconcert op zaterdag 11 mei
‘The Fabulous Jets’ met 
Saskia Laroo in Bacchus
Aalsmeer - Nederlands meest 
funky en soulful trompettist Sas-
kia Laroo speelt in Bacchus op za-
terdag 11 mei. Samen met Elvis 
Sergo, de Hammond-organist die 
met drummer Reinier van Bever-
voorde het duo The Fabulous Jets 
heeft gevormd. Elvis speelt met 
handen en voeten. Alleen orga-
nisten - en drummers – kunnen 
dat. Geheel authentiek bespeelt 
Elvis de voetbassen van het orgel, 
een door Elvis uitgebreid bestu-
deerde techniek, aansluitend aan 
het karakter van het hammond-
orgel, waar de akkoordenpartij-
en en melodieën naadloos op 
de bassen aansluiten. Het ham-
mondorgel blijkt ook wonderwel 
te kunnen functioneren in Brazi-
liaanse en Cubaanse muziek. De 
liefde voor deze muziek maakt 
dat Elvis graag gebruik maakt 
van deze swingende stijlen in zijn 
composities en arrangementen.
Traditiegetrouw horen daar de 
jazzklanken uit de jaren zestig 
en zeventig bij. Maar ook ver-
smeltingen van stijlen als soul en 
funk met deze onvervalste, maar 

nog steeds springlevende jazz, 
garandeert een stampende en 
‘groovende’ machine. 

De mannen zijn te horen in een 
samenwerking met trompettis-
te Saskia Laroo, in Amerika door 
pers en publiek gebombardeerd 
tot ‘Lady Miles Davis of Europe’. 
Saskia beweegt zich altijd tus-
sen jazz en groovy sounds - een 
‘perfect match’ met The Fabulous 
Jets! Het KCA jazzconcert in cul-
tureel café Bacchus aan de Ger-
berastraat begint op zaterdag 11 
mei om 21.30 uur. Toegang: uw 
gift. Inlichtingen Pierre Tuning, 
tel. 0297-360355 en Reinoud 
Staps, tel. 0297-325304.

Vrijdagavond in Flower Art Museum
Workshop en lezing rond 
‘Bloemen van Hoop’
Aalsmeer - Vrijdagavond 3 mei 
zijn er in het Flower Art Museum 
twee activiteiten rond de nieu-
we tentoonstelling ‘Bloemen van 
Hoop’ van kunstenaar Bert van 
Santen. Eerst geeft Lucian Bicker-
ton een workshop ‘kunst fotogra-
feren’, aansluitend verzorgt Pieter 
Schmits een lezing over het ge-
bruik van bloemen in de moder-
ne beeldende kunst. Tijdens de 
fotoworkshop ‘kunst fotografe-
ren’ laat Lucian deelnemers ken-
nismaken met een aantal basis-
principes binnen de fotogra�e. 
Na een korte pauze volgt een le-
zing van de Amsterdamse kunst-
schilder Pieter Schmits. Hij gaat in 

op de rol van bloemen in de beel-
dende kunst en in het bijzonder 
in het werk van Bert van Santen. 
De workshop begint om 19.00 
uur en duurt circa drie kwartier. 
De lezing begint om 20.15 uur 
en duurt ongeveer een uur. Deel-
name aan beide activiteiten kost 
slechts 8,50 euro, voor Museum-
vrienden 5 euro. Het is ook moge-
lijk om alleen de lezing te bezoe-
ken, kosten zijn dan 5 euro (Mu-
seumvrienden 2,50 euro). Aan-
melding vooraf wordt op prijs ge-
steld: info@�owerartmuseum.nl. 
Adres Flower Art Museum: Ku-
delstaartseweg 1 (tegenover de 
watertoren).

Uithoornse presenteert CD
Singer-songwriter Nina 
Lynn in De Oude Veiling
Aalsmeer - Voor de opkomende 
Uithoornse singer-songwriter Ni-
na Lynn Woerden werd het vroeg 
duidelijk welke kant ze op wilde. 
Bij haar thuis werd ze jong ge-
confronteerd met uiteenlopen-
de muziek genres, maar toen ze 
Tayler Swift voor het eerst hoorde 
was haar interesse in deze Ame-
ricana muziek richting bepaald. 
Niet lang daarna kwamen on-
dermeer de Dixie Chicks, Alison 
Kraus en Kacey Musgraves op Ni-
na Lynn haar ingeslagen pad. Ook 
begon ze inmiddels zelf gitaar te 
spelen en voorzichtig liedjes te 
schrijven. 
Ze treedt nu op met enkele vrien-
den, maar besloot als eerste aan-
zet zich breder te pro�leren door 
een solo CD op te nemen. Dit op 
een mooie en eerlijke manier, 
gewoon direct, alleen gitaar en 
zang. Een wijze waarop deze mu-
ziek ook oorspronkelijk door mu-
ziekdragers werd vastgelegd. Het 
resultaat is een plaat met tien in-
dringende werkjes waarvan de 

eerste vijf van eigenhand. De an-
dere vijf zijn liedjes die geschre-
ven of vertolkt werden door en-
kele van Nina Lynn haar muzika-
le voorbeelden. 

Met als titel ‘Imaginations’, één 
van haar eigen composities, zal 
deze disk op zaterdag 18 mei het 
daglicht zien in De Oude Veiling. 
Naast een optreden met haar 
muzikale vrienden zal Nina Lynn 
hier ook deze liedjes zoals opge-
nomen solo ten gehore brengen. 
Het concert op zaterdag 18 mei 
begint om 20.30 uur en de entree 
is (inclusief CD) 10 euro per per-
soon. Kaarten reserveren kan via 
scr@pietergroenveld.com.

Aanstormende 
talenten in de 
KunstKas
Aalsmeer - Op 24, 25 en 26 mei 
presenteert de KunstKas een bij-
zondere expositie. Aan ‘aanstor-
mende talenten’ wordt de mo-
gelijkheid gegeven hun schilde-

rijen, beelden en foto’s tentoon 
te stellen. De talenten zijn Marijn 
van Wijk, Madzy Beyner, Stella de 
Kort, Tom de Hundt en Sophie de 
Kort. De opening is vrijdag 24 mei 
om 19.00 uur met percussiemu-
ziek en een inleiding door Steph 
Wouters. De expositie gaan be-
wonderen kan op zaterdag 25 en 
zondag 26 mei, beide dagen van 
11.00 tot 17.00 uur. Adres Kunst-
Kas: Aalsmeerderweg 325.

Finale Popprijs 
Amstelland
Amstelland - Aanstaande zater-
dag 4 mei is de �nale van de Pop-
prijs van Amstelland. Om de ti-
tel gaan strijden: Charger, Tabac-
co Flavoured Kisses, KY, Lief Dag-
boek en Switchboard. De �nale is 
in P60 te Amstelveen. Aanvang 
20.15 uur en  de entree bedraagt 
5 euro.





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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.

-  Clusiusstraat 31, 1431 KR, (Z19-025035), het aanleggen van 
een in- en oprit i.v.m. het opladen van een elektrische auto 
op eigen oprit 

-  Machineweg 201, 1432 ES, (Z19-024465), het realiseren 
van een losstaande quarantaine ruimte 

-  Uiterweg 27 ws19, (Z19-024224), het vervangen van de 
bestaande woonark 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Machineweg 201, 1432 ES, (Z19-020817), het realiseren 

van een losstaande quarantaine ruimte t.b.v. kattenhotel 
Tante Betje Verzonden: 24 april 2019

- Jac. P. Thijsselaan 10, 1431 JH, (Z19-022375), het intern 
verbouwen en brandveilig gebruik van het pand van KDV 
SamSam Verzonden: 23 april 2019

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  Ophelialaan 105 , 1431 HC, (Z19-013070), het uitbreiden 

van de voorgevel van de winkel Verzonden: 24 april 2019
-  Dorpsstraat 75, 1431 CB, (Z19-012102), het verlengen van 

het dak aan de achterzijde van de woning Verzonden: 23 
april 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Hornweg 317, (Z18-018051), het bouwen van een vrij-

staande rietgedekte villa en het aanleggen van een in- en 
uitrit met toegangspoort. Verzonden: 25 april 2019

-  Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z19-013119), het uitvoe-
ren van regulier dakonderhoud aan het Fort Kudelstaart 
(rijksmonument). Verzonden: 26 april 2019

-  Mr. Jac. Takkade 24 , 1432 CB, (Z19-004983), het legaliseren 
van een verdiepingsvloer, vergroting en een balkon van 
het bijgebouw. Verzonden: 26 april 2019

-  Rietwijkeroordweg 69 kwek, 1432 JG, (Z18-020105), het 
uitbreiden van kweekkassen in het verlengde van de be-
staande kassen. Verzonden: 26 april 2019

-  Mendelstraat 28, 1431 KL, (Z19-000667), het plaatsen van 
een erker in de voorgevel van het woonhuis en het vervan-
gen van de houten vloer door een geïsoleerde betonvloer. 
Verzonden: 26 april 2019

-  Dorpsstraat 72, 1431 CE, (Z19-013264), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorgevel van de woning. Verzonden: 
25 april 2019

-  Dorpsstraat 70, 1431 CE, (Z19-013568), het plaatsen van 
een grotere dakkapel. Verzonden: 25 april 2019

-  Johan Frisostraat 3, 1432 HH, (Z19-003688), het plaatsen 
van een dakopbouw/nokverhoging, het plaatsen van een 
nieuwe kozijn en het vervangen van een kozijn in dezelfde 
gevel. Verzonden: 23 april 2019

Vergunning ingetrokken*
- Aalsmeerderweg 380, 1432 EE; het beplaten van de be-

staande kassen (Z18-004972). Vergunning bekend onder 
Z-2014/023903 is gedeeltelijk ingetrokken.

Meldingen akkoord 
- Uiterweg 103 kwek, 131 AC (Z19-024950), het (gedeelte-

lijk) slopen van kassen

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT GECOM
BINEERDE WELSTANDS EN ERFGOEDCOMMISSIE

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

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (verleend) *
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Zwarteweg 90 (Z19-017486) Kindervakantieweek Aals-

meer van 15 juli t/m 19 juli 2019, verzonden 26 april 2019
- Kudelstaartseweg 96 (Z19-020631) Opening Zeilfort Sei-

zoen op 18 mei 2019, verzonden 26 april 2019
- Op het parkeerterrein van FC Aalsmeer (Z19-020844)  

E-Boxer Pre-Sales Event op 6 t/m 7 mei 2019, verzonden 
26 april 2019

COLLECTES

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

Officiële Mededelingen
2 mei 2019

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPREKEN IN DE COMMISSIE 
Regelmatig wordt in commissievergaderingen gesproken 
over onderwerpen die inwoners persoonlijk of als lid van 
een organisatie aangaan. U kunt in een commissievergade-
ring het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de 
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vra-
genronde vanuit de raad volgt. Inspreken kan niet in een 
raadsvergadering. Let wel: inspreken is geen herhaling van 
reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich aanmelden als 
inspreker bij de gri�e via gri�e@aalsmeer.nl of telefonisch 
via 0297-387584/387660 tot 12.00 uur op de dag van de 
vergadering.

WWW.AALSMEER.NL

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Kudelstaartseweg 22 (Z19-023761) kinderwaterski kamp op 

15 en 16 juni 2019 bij slecht weer op 29 en 30 juni 2019, mel-
ding akkoord 24 april 2019

- Wim Kandreef 2 (Z19-024888) Slotdag van de jubileumfesti-
viteiten met toernooi (middag), maaltijd en feestavond op 22 
juni 2019, melding akkoord op 24 april 2019

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen 
is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

WEIGERING AANVRAGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen geweigerd zijn:
- Marktstraat 22, 1431BE (Z18-016167) Argentino Grill Restau-

rant, verzonden 29 april 2019

TER INZAGE

t/m 10-05-19 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. voornemen om een 
omgevingsvergunning te verlenen/weigeren 
m.b.t. het afwijken van het bestemmingplan 
en brandveilig gebruik t.b.v. bedrijfsgebouw 
en logiesfunctie voor eigen werknemers. In 
het ontwerpbesluit wordt de omgevingsver-
gunning voor Rietwijkeroordweg 33 kwek 
(Z19-007011) 

t/m 16-05-19 Aalsmeerderweg 359, 1432 EA (8819258). De 
ontwerpbeschikking betreft het voornemen 
tot het op verzoek intrekken van voorschrift 
23.4 van de omgevingsvergunning d.d. 24 au-
gustus 1993, kenmerk WM 93-12. Het voor-
schrift heeft betrekking op het op- en over-
slaan van asbest, ontstaan bij werkzaamheden 
die zijn verricht door degene die de inrichting 
drijft, en wordt ingetrokken vanwege het be-
eindigen van deze activiteit. 

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

t/m 31 mei 2019 Aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbeho-
rende stukken m.b.t. brandveilig gebruik In-
tegraal kindcentrum voor basisonderwijs en 
kinderopvang (Dreef 1A-1B, 1431 WC), (Z19-
009167). 

t/m 20-06-19 De ontwerpbeschikking, de daarbij behoren-
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning in af-
wijking van de bestemmingsplannen ‘N201-
zone’, ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en 
OLV’ en ‘Landelijk Gebied Oost’ voor het reali-
seren van een logiesvoorziening voor tijdelijke 
arbeidsmigranten op het perceel Legmeerdijk 
289-291 in Aalsmeer (Z18-007348)

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.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Loos R. 25-06-1976 25-04-2019

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

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.
-  Stommeerkade 65A, 1431 EL, (Z19-025587), het realiseren 

van een houten chalet t.b.v. kantoor en een garage voor stal-
ling van oldtimers op het achtererf 

-  Mendelstraat 37, 1431 KL, (Z19-025569), het maken van een 
aanbouw aan de achter- en zijkant van de woning 

-  Oosteinderweg 268b, 268d en 270a t/m 270e, 1432 BC, (Z19-
025217), het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. huis-
vesting van arbeidsmigranten 

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

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

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

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s.
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Tekeningen, schilderijen en beelden
Werk van OTT kleurt de 
wanden in Oude Veiling
Aalsmeer - De eerste reactie bij 
het ophangen van een nieuwe 
tentoonstelling was: “Hé, er komt 
gelukkig weer kunst te hangen.” 
Een week witte wanden vinden 
de medewerkers van De Oude 
Veiling en het Cultuurpunt maar 
niets. Kunst aan de wand, het 
hoort er gewoon bij! 
Dit keer zijn het Bram, Franky, Gi-
na, Susanne en Karen van Ons 
Tweede Thuis die met hun kleu-
rige schilderijen en zwart/wit te-
keningen en gouaches de mu-
ren weer vullen. Hun leeftijd vari-
eert van midden twintig tot zes-
tig jaar. Indrukwekkend is de gro-
te zwart/wit tekening van Fran-
ky (midden twintig) Hij heeft op 
een bijzondere wijze het thema: 
Bezuinigingen verbeeld. Franky 
tekent alles wat er in zijn hoofd 
omgaat op een zeer gedetailleer-
de wijze. Omdat hij geen afscheid 
kon nemen van dit interessante 
werk is er een druk op linnen van 
gemaakt. 
Op de tekening Yellow Stone 
laat hij zijn boeiende belangstel-
ling voor Aliens en vulkanen zien. 
Bram (in de veertig) wordt gezien 
als een talent. Hij werkte met gro-
te precisie aan de portretserie; 
Sterke vrouwen waarvan er twee 
portretten - Malala en Madon-
na - in De Oude Veiling te bekij-
ken zijn. Let ook goed op de spe-
ciale techniek van zijn zwart/wit 
voorstelling Bed-Peace met Yo-
ko Ono en John Lennon. Wat een 

monnikenwerk! Gina borduurde 
de vier jaargetijden en het geza-
menlijk project van het Schaap is 
ook zeer geslaagd te noemen. De 
grote houten poes zal zeker niet 
misstaan in een kinderkamer. En 
zo zijn er nog meer kunstzinnige 
creaties te bekijken.
Ilse Hottentot - begeleidster van 
atelier Middenpolder waar de 
deelnemers aan deze tentoon-
stelling komen tekenen en schil-
deren, figuurzagen en borduren - 
is blij met de samenwerking van 
De Oude Veiling, “Wij zien dit echt 
als de huiskamer van Aalsmeer 
waar iedereen vrij is om de kunst 
te komen bekijken.”

Uiterst vriendelijke prijzen
De prijzen van de creaties zijn ui-
terst vriendelijk en wie iets koopt 
- daar wordt natuurlijk op ge-
hoopt - steunt het fonds van Ons 
Tweede Thuis, want van de op-
brengst kunnen weer nieuwe ma-
terialen zoals kwasten, papier, 
hout, linnen, lijsten en verf wor-
den gekocht. De tentoonstelling 
is te zien tot en met 27 mei. Ver-
volgens zullen de hele maand ju-
ni de deelnemers van de Ik Toon 
Maand hun foto’s, schilderijen en 
beelden exposeren. 
De samenwerking met OTT ver-
loopt echter zo plezierig dat ook 
later dit jaar nieuwe vrolijk ge-
kleurde kunstwerken in De Oude 
Veiling te bewonderen zullen zijn.
Janna van Zon 

‘Ontdekkingsreis’ Cathy van der Meulen

Open atelierdagen aan 
de Oude Spoordijk
Aalsmeer - Van haar woonark 
heeft Cathy van der Meulen voor 
een lang weekend een galerie ge-
maakt! Drie dagen lang is te zien 
wat voor de Aalsmeerse kunste-
nares in de loop der jaren een 
‘ontdekkingsreis’ is geweest. “Ik 
vond het leuk om die reis in mijn 
werk te zien en bedacht dat het 
ook leuk zou zijn dit dan aan an-
deren te tonen”, vertelt ze. “Er is 
werk te zien wat nog in mijn aca-
demietijd (de Wackers Acade-
mie) gemaakt is, in het atelier in 

de Jordaan en van de tijd in het 
atelier hier in de ark, waar ik van-
af 2001 werk.” Drie dagen lang 
zijn er schilderijen, tekeningen, 
litho’s en beschilderde kistjes te 
zien. De ‘galerie’ is vrijdag 3, zater-
dag 4 en zondag 5 mei open van 
12.00 tot 17.00 uur. Wie deze da-
gen verhinderd is, maar wel graag 
een kijkje wil komen nemen, kan 
contact opnemen met Cathy van 
der Meulen via 06-27574620. De 
open atelierdagen zijn in de ark 
aan de Oude Spoordijk 14.

Film bij Zin-Inn
Aalsmeer - Lekker avondje naar 
een film met inhoud? Kom dan 
naar de Film-Inn! De Zin-Inn van 
de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer heeft op maandag 7 
mei weer een filmavond. De Zin-
Inn toont een aantal keer per jaar 

Zaterdag opening nieuwe expositie
‘Japan’ in Oude Raadhuis
Aalsmeer - Zaterdag 4 mei om 
16.00 uur opent Wim van Bergen, 
oud conservator van het Stede-
lijk Museum in Den Bosch, de ten-
toonstelling ‘Japan’ in het Oude 
Raadhuis.
Het team Beeldende Kunst van 
KCA (Heleen van Haaften, Anne-
miek Rozenberg, Miep Maarse 
en Josephine van Breugel) heeft 
weer gezorgd voor een fraaie ex-
positie. Goed bij elkaar gekozen 
kunstenaars en een mooie verstil-
de inrichting; Iedere kamer heeft 
een eigen karakter meegekregen 
waardoor het totaalbeeld ijzer-
sterk is. Weer geheel anders van 
sfeer dan de vorige tentoonstel-
lingen en dat maakt een bezoek 
aan het Oude Raadhuis nu juist zo 
de moeite waard. 

Japanse rolprenten
Dit keer waardevolle Oude Japan-
se rolprenten vanaf de negentien 
eeuw uit de collectie van Oranda 
Jin dat zoveel betekent als Hol-
lander. Wim van Bergen deelt 
graag zijn kennis en het is een 
feest om hem te horen praten. 
“Voor mij is het Oude Raadhuis 
een Tokonoma geworden; Dat is 
een nis zoals deze in de traditio-
nele Japanse huizen te vinden is. 
De rolprenten spelen een belang-
rijke rol, regelmatig worden de-
ze gewisseld naar gelang de sei-
zoenen of de gasten die komen. 
Toch zal de gast niet veel zien van 
de rolprent tijdens de thee cere-
monie. De traditie wil dat de gast 
met de rug naar de rolprent zit. 
Dit is omdat de eigenaar nooit 
wil pronken met zijn bezit. Voor 
de rolprenten staat een dierbaar 
siervoorwerp, een bonsaiboom-
pje of een ikebana bloemstuk. 
Deze zijn ook terug te vinden tij-
dens de tentoonstelling.”

‘Handelsmerk’
De keramiste Anneke Harting 
heeft zich door deze expositie la-
ten inspireren. Het theesetje en 
het bonsaiboompje ontbreken 
niet. “Leuk om je te laten prikke-
len door een speciaal thema. Als 
ik op de fiets zit terug van de hos-
pice (Anneke werkt daar als vrij-
willigster) op weg naar huis dan 
bedenk ik van alles.” Eerst wordt 
er getekend, vervolgens een mal 
van karton gemaakt en daarna 
met klei gewerkt. Vanaf decem-
ber is zij bezig met nieuw - strak-
ker - werk dat uitstekend past bij 
de rolprenten en bij het gezicht 
van Japan, zoals de theeceremo-
nies, de kleur rood en de magi-
sche Japanse tekens. “De gemid-

delde Japanner kent 236 karak-
ters en voor mij hoort taal bij de 
kunst.” Het is haar ‘handelsmerk’. 
Tijdens haar reis naar Japan er-
voer zij de leegte in de kamers; 
alleen een tatami mat en een ka-
merscherm. “De eenvoud, de mi-
nimalisatie, heeft mij getroffen.”

Avontuur
Keramiste Marga Boogaard - kijk 
op haar website waarop te zien 
is hoe haar werk tot stand komt 
- ziet haar beelden als een avon-
tuur. Wanneer zij begint dan 
weet zij niet exact waar het ein-
digt. Soms kan zij uren achter el-
kaar aan het werk zijn en soms 
maar tien minuten. Ook kunnen 
er droogpauzes zijn van enke-
le weken. Daarom werkt zij vaak 
aan meerdere beelden tegelijk. 
De geometrische vormen zijn op-
gebouwd uit kleine rolletjes (ver-
kregen door de kleipers). De uit-
daging zit hem in de precisie en 
zorgvuldigheid, tot hoever kan zij 
gaan met het vormen en opbou-
wen? De kwetsbaarheid van het 
beeld voor het in de oven gaat, 
is groot. Gelukkig laat haar erva-
ring haar daarbij niet meer in de 
steek. De eerste keer tot 1020 gra-
den. Daarna wordt porselein slib 
op het biscuit aardwerk gespo-
ten, dat zorgt voor het ruwe ef-
fect. Vervolgens gaat het beeld 
nogmaals in de oven, nu gestookt 
op 1140 graden. Veel kijkers kun-
nen niet geloven dat de beel-
den door mensenhanden zijn ge-
maakt. Mensen zien haar als een 
vernuftige handmatige compu-
ter. Voor Marga voelt het inmid-
dels als een compliment. Over 
aandacht heeft zij niet te klagen. 
Het hele jaar door tentoonstel-
lingen in binnen- en buitenland. 
Voor haar is het maken van kunst 
haar leven. Een dag niet gekleid is 
een dag niet geleefd. “Het is een 
geweldige uitlaatklep.”

Ikebana
Wie Japan zegt denkt aan Ike-
bana, de bijzondere verfijnde 
bloemsierkunst. Leomiek Tesse-
laar maakt voor deze Japan ten-
toonstelling een aantal crea-
ties. Kom naar de opening zater-
dag 4 mei om 16.00 uur en luister 
naar de rasverteller Wim van Ber-
gen! Vanaf donderdag 2 mei tot 
en met zondag 16 juni is de ten-
toonstelling ‘Japan’ gratis te be-
zoeken in het Oude Raadhuis in 
de Dorpsstraat. Iedere donder-
dag tot en met zondag geopend 
van 14.00 tot 17.00 uur. 
Janna van Zon 

1e Nature Art Fair in Flower Art Museum 
Kunstbeurs rond bloemen 
en natuur in de kunst
Aalsmeer - In het weekend van 
18 en 19 mei wordt de eerste Na-
ture Art Fair gehouden, een nieu-
we kunstbeurs rond het thema 
bloemen en natuur in de kunst. 
De beurs vindt plaats op het ter-
rein van het Flower Art Museum 
in Aalsmeer. Op de Nature Art 
Fair presenteren kunstenaars hun 
werk met de natuur als uitgangs-
punt. Bloemen en planten, land-
schappen en bossen vormen al 
eeuwenlang belangrijke inspira-
tiebronnen voor kunstenaars. Ook 
in de hedendaagse kunst is de na-
tuur alom aanwezig. Figuratief en 
abstract, van schilderkunst en fo-
tografie tot sculpturen, sieraden 
en andere kunstvormen. Op de 
Nature Art Fair is een grote diver-
siteit te vinden met de natuur als 
centraal thema.

Circa veertig kunstenaar
Tijdens de beurs is werk te zien 
van circa veertig professionele 
kunstenaars. Zij presenteren zich 
in het beurspaviljoen op het ter-
rein van het museum. Al het ge-
toonde werk is te koop, de Na-
ture Art Fair is dan ook een ide-
aal moment om inspiratie op te 
doen voor wie op zoek is naar een 
mooi kunstwerk. De meeste kun-
stenaars zijn zelf aanwezig en ver-
tellen graag over hun werk. Beurs-
bezoekers hebben ook toegang 
tot het Flower Art Museum, waar 

momenteel drie tentoonstellin-
gen lopen. Een deel van de hier 
getoonde kunst is eveneens be-
schikbaar voor verkoop.

Activiteiten
De Nature Art Fair wordt zater-
dagochtend 18 mei geopend 
door Wilma Scheltema, wethou-
der van Cultuur in Aalsmeer. Ge-
durende het weekend zijn er di-
verse activiteiten. Zo geeft kun-
stenaar Bert van Santen rondlei-
dingen door zijn solotentoonstel-
ling Fleurs d’espoir in het muse-
um. Ook zijn er informatieve pre-
sentaties van kunstverzamelaar 
Eric van ’t Hoff en vertelt Robin 
Noorda over de baanbrekende 
projecten van kunstenaarscol-
lectief Tropisme. Beursbezoekers 
kun al deze activiteiten gratis be-
zoeken. De Nature Art Fair is zater-
dag 18 en zondag 19 mei, beide 
dagen van 11.00 tot 18.00 uur. En-
tree is 10 euro per persoon. (on-
line voorverkoop 7,50 euro) en is 
inclusief museumtoegang. Jeugd 
tot en met 14 jaar gratis entree. 
Het adres van het museum is Ku-
delstaartseweg 1 in Aalsmeer (te-
genover de watertoren). Meer in-
formatie: www.natureartfair.nl.

‘Flowersperm’, Mirthe Langelaan.

Zonnebloemen ‘Pathway’, Chris Timmers.

‘Grass Large’, Ineke Otte.

Ruimte voor gedreven zangeressen
Concert van Davanti in 
OK Kerk in Amsterdam
Aalsmeer - Zaterdag 11 mei mag 
het Aalsmeers Vrouwenensemble 
Davanti een concert verzorgen 
in de Oud Katholieke Kerk (OKK) 
in Amsterdam-zuid. Het con-
cert vindt plaats tijdens de mid-
dag openstelling van de kerk, van 
16.00 tot 17.00 uur, en er is hier-
voor een gevarieerd programma 
samengesteld. De meeste stuk-
ken zullen, zoals gewoonlijk, A-
capella gezongen worden maar 
er is ook een muzikale invulling 
én begeleiding van Theo Griek-
spoor op piano. Ineke van Bem-
melen, tot voor kort nog lid van 
het koor, begeleidt een stuk met 
haar dwarsfluit en Davanti bege-

leidt zichzelf zelfs met gestemde 
glazen!

Nieuwe leden
Davanti is een klein ensemble 
en bestaat op dit moment uit 14 
gedreven zangeressen. Om de 
groep stabiel te houden is er mo-
menteel ruimte voor goede lage 
alten en mezzo sopranen. Het re-
pertoire bestaat uit overwegend 
A-capella gezongen licht klassie-
ke muziek. Muzikale uitdagingen 
worden graag aangegaan. Up 
tempo Japans, dromerig Zweeds, 
pittig Hongaars of het klassie-
ke Latijn. Alle muziek wordt in 
de oorspronkelijke taal en zon-

der bladmuziek uitgevoerd! De 
stukken worden, waar gepast, 
door verschillende kooropstellin-
gen en subtiele bewegingen hier 
en daar een ietwat theatraal om-
lijst. Plezier in zingen staat voor-
op, maar de passie voor muziek 
uit zich ook in blijvend werken 
aan zuiverheid, techniek en ba-
lans. Door deze aanpak, onder 
leiding van de professionele di-
rigente Alice Roes, wist het koor 
hoge ogen te gooien op diverse 
korenfestivals. 

Repeteren
Als dit je aanspreekt, je hebt er-
varing met zingen in een koor of 
zanglessen gevolgd, neem dan 

eens contact op! Er is altijd een 
mogelijkheid om vrijblijvend 
langs te komen en de sfeer te 
proeven. Er wordt elke dinsdag-
avond van 20.00 tot 22.00 uur ge-
repeteerd in het Dorpshuis te Ku-
delstaart.
Op 11 mei is Davanti dus te zien 
en te horen in de OK Kerk in de 
Ruysdaelstraat 39 in Amsterdam, 
vlakbij het Concertgebouw en 
het Museumplein. Tram 16 en 24 
stoppen voor de deur. De toe-
gang is gratis. Na het concert is 
er een collecte voor een vrijwilli-
ge bijdrage. Meer informatie over 
Davanti en de komende optre-
dens is te vinden op www.davan-
ti.nl

filmhuisfilms die de mogelijkheid 
tot discussie achteraf bieden. 
Voor informatie over de titel of in-
houd van de film en de filmagen-
da kan een mail gestuurd worden 
naar filminn@dgaalsmeer.nl. De 
vrijwillige bijdrage is 5 euro per 
persoon inclusief koffie of thee. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur, 
aanvang van de film is 20.00 uur. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 3 
mei is er weer koppelkaarten bij 
Buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in het 
buurthuis aan de Dreef 1. Geen 
maat? Toch komen, voor een 

kaartpartner kan gezorgd wor-
den. Aanvang kaarten is 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. 
Het klaverjassen op vrijdag 26 
april is gewonnen door Ans Does-
wijk met 5548 punten, gevolgd 
door Maike Spaargaren met 5495 
punten en Paolo Molia met 5416 
punten. De poedelprijs was voor 
Paul Schouten met 3194 punten.
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Toren Urbanuskerk open op 
verjaardag van Amstelveen
Bovenkerk - Op de verjaardag 
van Amstelveen én de naamdag 
van de patroon Heilige St. Urba-
nus is het groot feest in Boven-
kerk. Op zaterdag 25 mei van 
10.00 tot 17.00 uur wordt de to-
ren van de St. Urbanuskerk voor 
het eerst toegankelijk gesteld 
voor het publiek. 
Belangstellenden kunnen met 
een gids van de Stichting Vrien-
den van de Bovenkerkse Urba-
nus de toren in tot aan het uit-
kijkpunt op circa 27 meter hoog-
te. Er wordt uitleg gegeven over 
de bijzonderheden van de kerk-
toren en het museum wordt be-
zocht. Tevens is bij een uitkijk-
punt de zwaar beschadigde kerk 
te zien. Aan de voet van de toren 
zijn er allerlei kraampjes en ande-
re activiteiten. Om 10.00 uur start 

een feestelijke actie. De fontein 
met St. Urbanus chocolade gaat 
aan. Doe mee en kom aardbeien 
halen die gedoopt mogen wor-
den in de fontein met St. Urba-
nus Chocolade. Een hemelse trak-
tatie! Voor de kinderen is er ook 
een heerlijke St. Urbanus Choco-
lade traktatie.
Op deze feestdag wordt gestart 
met de verkoop van de eerste 
St. Urbanus Chocoladereep. De 
reep is verkrijgbaar in drie sma-
ken: melk, puur en wit. De reep 
kost 5 euro en van elke verkoch-
te reep gaat meer dan 3 euro naar 
de kerk. Kijk voor meer informatie 
en verkooppunten op: www.hel-
ponsuitdebrand.com. De meeste 
activiteiten zijn gratis, maar een 
bijdrage voor het herstel van de 
kerk wordt op prijs gesteld.

Te zien op Nostalgisch Filmfestival
Film over de bevrijding 
in Aalsmeer opgedoken
Aalsmeer - Er zijn unieke beelden 
opgedoken van de bevrijding in 
Aalsmeer. In zijn zoektocht naar 
materiaal voor het achtste Nostal-
gisch Filmfestival, stuitte organi-
sator/presentator Dick Piet op de-
ze nooit eerder vertoonde opna-
men uit mei 1945. De inmiddels 
74 jaar oude film is gemaakt door 
Jan Hoogendoorn (1924-1996), 
die tot eind jaren tachtig een win-
kel en antiekzaak had in de Zijd-
straat. De film toont uitgebrei-
de beelden van de Canadese be-
vrijders, die met legervoertuigen 
vanuit Haarlemmermeer, via de 
brug over de Ringvaart, Aalsmeer 
binnenrijden. Een van de voertui-
gen is later te zien voor het nood-
raadhuis in de Zijdstraat, waar 

NSB-burgemeester J. Westenberg 
wordt gearresteerd. Onder grote 
belangstelling wordt hij de auto 
ingeladen en afgevoerd. Het tafe-
reel wordt tevens gadegeslagen 
door ambtenaren, die boven in 
het gebouw uit het raam hangen.
Voorts beelden van het versprei-
den van het bevrijdingsnummer 
van dagblad Trouw. Een stapel 
van deze kranten, was door Annie 
Braber (dochter van verzetsman 
Cees Braber) en Bep van Itterzon 
op de fiets in Amsterdam opge-
haald. In de Zijdstraat vinden de 
exemplaren gretig aftrek. In de 
winkelstraat staan ook veel men-
sen bij het noodraadhuis, waar zij 
de proclamaties lezen, die de wa-
penstilstand vermelden.

Honderden Aalsmeerders verzamelen zich voor het raadhuis in de Dorps-
straat; op de achtergrond ‘Rustoord’.

Direct na de bevrijding wordt in de Zijdstraat massaal de vlag uitgestoken 
en gaat iedereen de straat op.

 Joodse onderduikster
De straten in Dorp zijn uitbun-
dig versierd met vlaggen en slin-
gers. Evenals in Aalsmeer-Oost, 
onder meer bij het Polderhuis en 
op de Oosteinderweg. Uniek zijn 
de opnamen van het vertrek van 
een Joods meisje uit de pastorie 
van de Oud-Katholieke kerk, waar 
zij tijdens de bezetting onderge-
doken heeft gezeten. Toenmalig 
pastoor Heyligers en zijn vrouw 
en dochtertje zwaaien haar uit. 

Optocht
Bekend zijn de opnamen, die 
Huib Verbeek heeft gemaakt van 
de feestelijke optocht met waar-
nemend burgemeester Piet van 
der Meer, eindigend bij het oude 
raadhuisje in de Dorpsstraat. Ook 
Jan Hoogendoorn filmde die ge-
beurtenis, zij het vanuit een an-
dere positie. Mooie beelden van 
de optocht, muzikaal begeleid 
door Sursum Corda en Aalsmeers 
Harmonie. En van het hijsen van 
de vlag voor het raadhuis en het 
zingen van het Wilhelmus door 
het publiek dat zich hier massaal 
heeft verzameld.

Schokkende beelden
Gefilmd zijn verder de activitei-
ten van het Plaatselijk Comman-
do, bestaande uit de afdelingen 
Strijdend Gedeelte (SG) en Be-
wakingstroepen (BT). Het forme-
ren van de troepen op het ter-
rein tussen De Drie Kolommen 
en de kwekerij van Harting, wor-
den vanaf de Stationsweg met 
belangstelling gevolgd door ve-
le Aalsmeerders. Enorm veel be-
kijks is er ook bij veiling Bloemen-
lust, waar NSB’ers zich moeten 
melden. Drommen nieuwsgieri-
gen staan langs de Oosteinder-

weg en Pontweg. De filmbeelden 
zijn schokkend om te zien. Man-
nen en vrouwen, koffers met kle-
ren met zich meezeulend, lopen 
door een haag van (scheldende) 
dorpsgenoten naar de veiling. 
‘Foute’ Aalsmeerders die zich niet 
vrijwillig melden, worden door de 
Binnenlandse Strijdkrachten op-
gebracht.

Start kaartverkoop
De film van Jan Hoogendoorn 
zal, aangevuld met beelden van 
bevrijdingsfeesten uit andere 
films, voor het eerst worden ver-
toond op het Nostalgisch Filmfes-
tival, dat op dinsdag 11 septem-
ber in de feesttent op het Praam-
plein plaatsvindt. De kaartver-
koop voor zowel de middag- als 
de avondvoorstelling, start op 
donderdag 15 en vrijdag 16 au-
gustus, tussen zeven en acht uur 
in de avond in het Boekhuis in de 
Zijdstraat.

Overigens heeft Dick Piet beslo-
ten om de beelden van het op-
brengen van NSB’ers niet te ver-
tonen. Hij is van mening, dat dit 
gezien het gemoedelijke, reünie-
achtige karakter van de nostalgi-
sche filmmiddag en –avond niet 
verstandig. “Het moet voor ieder-
een een feestje zijn. Dan moet je 
geen beelden laten zien, die voor 
sommige bezoekers zeer pijnlijk 
zijn.” Welke films er, behalve die 
van de bevrijding, nog meer ver-
toond zullen worden, maakt hij 
binnenkort bekend. Wel wil hij 
verklappen, dat er nog een film 
van Hoogendoorn vertoond zal 
worden. Namelijk van de winkel 
in de Zijdstraat en die bij de aan-
wezigen ongetwijfeld veel nostal-
gie zal oproepen.

Vanuit Haarlemmermeer arriveren de Canadese bevrijders Aalsmeerder-
brug.

Oratorium Vereniging bestaat 130 jaar
Zes jubilarissen bij ACOV
Aalsmeer - Op de jaarvergade-
ring van ACOV werden maar liefst 
zes jubilarissen gehuldigd voor 
jarenlange trouw aan het koor. 
Er waren bloemen en een oor-
konde en natuurlijk een dave-
rend applaus. Jan Verbeek span-
de de kroon met 60 jaar lidmaat-
schap en werd benoemd tot ere-
lid. Al met al een feestelijke ge-
beurtenis.

Eind mei gaat ACOV op koorreis 
naar Trier. Dat belooft een mooie 
reis te worden met een concert in 
de Stiftskirche in Kyllburg en het 
opluisteren van de hoogmis in de 
Antoniuskirche te Trier. 
Op 1 november is het volgende 
concert in de Open Hofkerk, een 
jubileumconcert, want ACOV be-
staat 130 jaar! Voor info www.
acov.nl 

V.l.n.r. Jan Hensen (50 jaar lid), Joke Dekker (25 jaar lid), Paula Kok (25 jaar 
lid), Frouwk van Luling (40 jaar lid), Ellise Evers (voorzitter) en Jan Verbeek 
(60 jaar lid). Joop Dekker (25 jaar lid) ontbreekt.

Nieuwe expositie ‘Gemeten’
Oude Aalsmeer op kaart 
in Historisch Centrum
Aalsmeer - De Stichting Oud 
Aalsmeer heeft in de nieuwe ex-
positie ‘Gemeten’ in het Histori-
sche Centrum het oude Aalsmeer 
op de kaart gezet. Vanaf nu is 
op historische kaarten van bui-
tengewone kwaliteit te zien hoe 
uw woonomgeving is veranderd 
sinds 1650.
Het polderlandschap in en rond-
om Aalsmeer heeft veel verande-
ringen doorgemaakt: van de ver-
vening van Aalsmeer en omge-
ving, het doorbreken van de Leg-
meerdijk, de droogmaking van 
de  Oosteinderpoel tot de plan-
nen voor een ringdijk rondom de 

Schinkelpolder. Dit alles is te be-
wonderen op de kaarten die ge-
selecteerd zijn in de expositie. Bij 
de kaarten is een korte toelich-
ting met datering én het histo-
rische kader te lezen, zodat het 
verhaal van het Aalsmeerse land-
schap een overzichtelijk geheel 
wordt.
De expositie is voor 5 euro te be-
kijken, inclusief een bezoek aan 
de Historische Tuin of gratis te 
bezoeken met een museumjaar-
kaart. De catalogus van de expo-
sitie is verkrijgbaar voor 7,50 eu-
ro ter plaatse en via de website 
www.stichtingoudaalsmeer.nl.

Kudelstaart - De bestuursleden 
en vrijwilligers van de stichting 
Kudelstaart voor Kudelstaart 
hebben weer prachtige aanbie-
dingen voor de veiling van zater-
dagavond 11 mei in het Dorps-
huis  verzameld. De teller staat 
momenteel op 300 kavels die 
onder de hamer van veiling-
meesters Gert Ubink en Dick Ve-
nema zullen komen. Het is weer 

een zeer gevarieerd aanbod: 
zelfs de nieuwe burgemeester 
Gido Oude Kotte komt onder de 
hamer!

Elk wat wils
Tijdens de veilingavond komt 
er een heel alfabet aan goede-
ren en diensten onder de hamer: 
van Aalsmeerse dranken, via Bal-
lonnenboog, Cabriorit, Daghap, 

Kavellijst van veiling op de website
Burgemeester ‘onder de 
hamer’ in Kudelstaart

De aanschaf van een kerkbank uit de Sint Jan wordt gevierd.

Etentje, Franse les, Gezichts-
behandeling, Hortensia, Insec-
tenhotel, Jumbokruik, Kerk-
bank St. Jan, Luchtbed, Massa-
ge, Oldtimerrit, Pizzasteen, Rijst-
tafel, Strijken, Tennisles, Uil met 
led-licht, Vissen met palingvis-
ser, een Waterskiles tot een be-
zoek van Zwarte Piet en Sinter-
klaas. En natuurlijk van alles daar 
tussenin! Ook de nieuwe burge-
meester Gido Oude Kotte gaat in 
de aanbieding voor een dienst 
ten behoeve van een goed doel. 
Het dreigt weer een gezellige 
ontmoetingsavond voor ‘tout 
Kudelstaart’ te worden. De bur-
gemeester komt zelf ook kennis-
maken met de Kudelstaarters. 

Speelgoed voor kinderen
Er zijn ook leuke kavels samenge-
steld voor kinderen (of hun ou-
ders). Zo is er een kinderzwem-
bad, een kinderboekenpakket 
of een kinderfeestje op een kiel-
boot. Maar ook een speelgoed-
kraan, -tractor of -trapauto. En wat 
te denken van een konijnenhok of 
een Snoopy-lamp al dan niet ge-
combineerd met stoepkrijt?

Rozen voor moeder
Omdat de veiling duurt tot in de 
kleine uurtjes van de moederdag-
zondag, zullen weer kleurrijke en 
geurige boeketten bloemen, en 
veertig bossen rozen worden 
aangeboden. Mooie binnenko-
mers voor de Moederdag! De ka-
vellijst staat vanaf donderdag 
op de website: www.veilingku-
delstaart.nl. Daarmee kunnen be-
zoekers van deze gezellige avond 
(aanvang 20.00 uur en inloop 
vanaf 19.45 uur) zich vooraf een 
beeld vormen over kavels waar ze 
belangstelling voor hebben. 

Bijdragen
Lokale verenigingen  en clubs 
kunnen in aanmerking komen 
voor een bijdrage uit de op-
brengsten uit de veiling. Aanvra-
gen voor financiële ondersteu-
ning  van goed onderbouwde 
projecten konden tot 5 mei wor-
den ingediend via een formulier 
op de website. Los van de aan-
vragen voor concrete projec-
ten, keert Kudelstaart voor Ku-
delstaart ook standaardbedra-
gen uit aan jubilerende clubs. 
Tot nog toe haalden de acht-
tien voorgaande veilingen bij el-
kaar 322.000 euro op voor Ku-
delstaartse goede doelen.
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Speelavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Kaartclub Ons Ge-
noegen houdt op dinsdag 7 mei 
weer een speelavond. Klaverjas-
sen en rummikuppen staan op het 
programma. Er wordt gekaart in 

Saamhorige groep in ‘8terom’
Dementie op jonge leeftijd
Aalsmeer - Hans, Piet, Peter, Mari-
ta, Jenny, Anja, Marja, Ria en Cor-
rie ogen nog jong, nauwelijks 
grijze haren en rimpels en toch 
komen zij niet voor niets twee da-
gen per week - op maandag en 
vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur - 
naar het Ontmoetingscentrum 
(8terom). Een afdeling van het 
Zorgcentrum Aelsmeer, gehuis-
vest in gebouw Irene. Zij beho-
ren namelijk tot de groep men-
sen waarbij vroegtijdige demen-
tie is geconstateerd. Hun voorna-
men mogen wel genoemd wor-
den. Zij hopen hiermee lotgeno-
ten te steunen en hen attent te 
maken op ‘8terom’ waar zij zelf 
zoveel plezier en steun aan ont-
lenen. Anderhalf jaar geleden is 
‘8terom’ gestart op initiatief van 
Jeantine Bras, sociaal maatschap-
pelijk dienstverlener. Zij wordt 
geassisteerd door vrijwilligers, 
onder andere door Teun ‘Plant’ - 
hij helpt bij het tuinieren - en sta-
giaires.
Sinds 12 jaar is zij betrokken bij 
het Zorgcentrum. Wat zij tijdens 
haar werk onder andere consta-
teerde was dat vroeg demente-
rende te energiek waren om zich 
te voegen bij 80 jarigen en ouder. 
Zij zag voor hen andere mogelijk-
heden waar door zij beter op hun 
plek zaten. De rode draad voor de 
bezoekers van ‘8terom’ is creatie-
ve activiteit. Veel beweging, wer-
ken in de tuin, de krant lezen, ge-
heugen training en iedere dag 
een wandeling. Regelmatig komt 
Fred de gitarist naar Irene om ge-

zellige jaren zeventig muziek te 
spelen waarbij iedereen die dat 
wil kan meezingen. 

Een omslag leren maken
Voordat wordt geconstateerd dat 
er sprake is van vroegtijdige de-
mentie zijn er al heel wat teleur-
stellingen verwerkt. Voor de be-
tre�ende zelf maar ook voor de 
naaste omgeving. “Dementie is 
een progressieve ziekte waarvan 
je het - vanwege de complexiteit 
- niet wint.” Dat is een treurige, 
maar wel realistische conclusie. 
Daarom wordt er bij ‘8terom’ ook 
veel gepraat over alle emoties 
die een gevolg zijn van het ziek-
tebeeld. Het bespreekbaar ma-
ken van ervaring, zorgt voor er-
kenning en herkenning. Het 
maakt het positief leren den-
ken wat makkelijker om een om-
slag te kunnen maken. “Het be-
gint bij het leren aanvaarden en 
vervolgens gaan wij op zoek om 
een weg te vinden. Ook voor 
het thuisfront gaat er veel ver-
anderen. Daarin zijn wij zeer re-
alistisch, het is daarom goed dat 
ook familie gespreksmogelijkhe-
den worden geboden”, is het ant-
woord van Jeantine.  

Niet achter de geraniums
Na of tijdens hun werkzame leven 
kwamen de deelnemers terecht 
bij ‘8terom’. Zoals een voormalige 
eigenaar van een groot kwekers-
bedrijf. Op de tafel ligt nog een 
folder waar met trots op gewezen 
wordt. “Kijk dat was mijn bedrijf.” 

Hutten bouwen in het 
Amsterdamse Bos
Amstelland - Doe mee met hut-
ten bouwen op zondagmiddag 
12 mei om 12.00 uur, 13.30 uur 
of 15.00 uur in het Amsterdam-
se Bos. Oerkinderen zijn een kei 
in boshutten bouwen. Ben jij ook 
zijn oerkind? Deze activiteit staat 
onder leiding van Natuur is een 
Feest en is voor kinderen van 6 tot 
12 jaar en (groot)-ouders of bege-
leiders. Kosten 5 euro per kind en 
2,50 euro per volwassene. Duur: 
1 uur buiten en de start is bij De 
Boswinkel. Aanmelden via 020-
5456100.

 Familiewandeling 
Kom wandelen op zondagmiddag 
12 mei om 14.00 uur. Het Amster-
damse Bos is een bos voor jong en 
oud. Ga met het hele gezin wan-
delen en ontdek samen met de 
boswachter het Bos. Kosten 5 euro 

per persoon. Start is bij De Boswin-
kel. Aanmelden via: 020-5456100, 
via www.amsterdamsebos.nl of in 
de De Boswinkel, Bosbaanweg 5. 
Openingstijden: dinsdag t/m zon-
dag: 10.00 tot 17.00 uur.

Ontdekkend leren in de 
Maakplaats in de bieb
Amstelland - Er is weer van alles 
te doen in de Maakplaats in Bi-
bliotheek Amstelveen Stadsplein. 
De Maakplaats is zo ingericht dat 
kinderen zich door middel van 
ontdekkend leren, kunnen ont-
wikkelen op het gebied van ma-
ken, digitale technologieën en 
creativiteit. Binnen de thema’s LE-
GO, Maken, Robotica en Digitale 
verhalen biedt de Maakplaats ie-
dere woensdagmiddag voor ver-
schillende leeftijdscategorieën 
workshops aan. Zo kunnen kinde-
ren al op jonge leeftijd beginnen 

Honden aan de lijn in 
natuurgebieden!
Regio - Loslopende honden kun-
nen voor problemen zorgen in 
natuurgebieden. Zeker nu, in het 
broedseizoen, wanneer veel die-
ren jongen krijgen. Daarom is er 
een voorlichtingscampagne ge-
start, waarin provincie Noord-
Holland en Noord-Hollandse na-
tuur- en recreatieorganisaties sa-
menwerken. De campagne moet 
hondeneigenaren bewust maken 
van de ongewenste gevolgen van 
loslopende honden in de natuur, 
met name in het broedseizoen.
Vogels, vogelnesten, konijnen, 
hazen, reeën, dassen en ander 
wild moeten beter beschermd 
worden tegen verstoring door 
loslopende honden. Vogels ver-
laten hun nest waardoor legsels 
koud worden en eieren niet uit-
komen. Reeën sterven door de 
stress van het opjagen of rennen 
zich in paniek dood in een hek. 
Maar ook jonge dieren worden 
gepakt door honden. 

Strengere controles
Door meer voorlichting willen 
de partners hondenbezitters be-
wuster maken van de ongewens-
te invloed op de natuur, zeker in 
de broedtijd die duurt tot en met 

juli. Om de overlast door hon-
den aan te pakken, gaan hand-
havers en toezichthouders ex-
tra controleren in de natuurge-
bieden. Hondenbezitters die zich 
niet aan de regels houden, kun-
nen een boete krijgen. Het ver-
schilt per natuurgebied welke re-
gels en voorschriften gelden. Op 
borden langs de toegangswegen 
en op de website van het gebied 
staan ze vermeld. Met de strenge-
re controle hopen de betrokken 
partijen hondenbezitters meer 
bewust te maken van de schade 
die hun hond kan aanrichten. 

Samenwerking 
Natuurmonumenten, Land-
schap Noord-Holland, Staatsbos-
beheer, Goois Natuurreservaat, 
PWN Waterleidingbedrijf Noord-
Holland Amsterdamse Bos, Wa-
ternet, Politie, Recreatie Noord-
Holland en Recreatie Midden-
Nederland hebben afgespro-
ken meer te gaan samenwerken 
op gebied van handhaving. De 
provincie Noord-Holland onder-
steunt hen daarbij in samenwer-
king met de Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord 
(RUD NHN).

de zaal van het Hofplein, ingang 
Kloosterhof in de Clematisstraat, 
vanaf 19.30 uur. Om 19.00 uur gaat 
de zaal open voor ko�e, thee en 
inschrijving. Deelname kost 3 euro 
per persoon. Zowel trouwe leden 
als nieuwe gezichten zijn van har-
te welkom. Iedereen gaat met een 
prijsje naar huis. Tijdens de laat-
ste speelavond is het klaverjassen 

AC TIVITEITENAGENDA MEI
Wijkontmoetingscentrum Hofplein 

Clematisstraat 16 in Aalsmeer

WijkOntmoetings-
Centrum Hofplein
Voor meer info of 
aanmelden bel 
’t Kloosterhof 
0297-326970. 
Clematisstraat 16.

Participe Amstelland is de organisatie 
voor welzijn en maatschappelijk werk in 
Aalsmeer. 

Voor informatie 
bel 0297-326670 
tussen 8.30-12.00u

 Themamaaltijd 2 mei vanaf 17.00u. 
Bijdrage € 19,50. Met servicepas € 17,00.

 Incl. 2 drankjes. Aanmelden bij de 
receptie van het ‘t Kloosterhof. 

 Ko�eochtend ‘een gezellige start van 
de dag’. Elke maandag t/m vrijdag van 
10.00-11.00u.       

 € 1,- ko�e/thee p.st. 
 Brasserie ‘Voor een hapje en een 

drankje’. Elke woe, don & vrijdag van 
12.00-14.00u.

 Bar ‘gezellig samen borrelen’ elke 
woensdagmiddag van 16.00-17.30u 
kunt u aansluiten. 

 Dagtrip Keukenhof – 
 Woensdag 15 mei & donderdag 16 mei 

om 11.00u. Opgeven bij de receptie van 
het Kloosterhof.

 Bingo 21 mei van 15.00-16.30u.
 Bijdrage € 2,- excl. consumptie

 Optreden van het Amsterdams 
Volkskoor 22 mei van 15.00-17.00u. 
Bijdrage € 2,50 incl. ko�e/thee. 

 Filmmiddag 28 mei van
 15.30-17.00u. Bijdrage € 2,-.

 Open maaltijd 6 juni vanaf 17.00u. 
Bijdrage € 8,50. Met servicepas € 7,50. 
Aanmelden bij de receptie van het ‘t 
Kloosterhof.

  Ontmoetingsactiviteit ko�e- & 
spelochtend Elke woensdag van 
10.00-12.00u kun je aansluiten voor een 
heerlijke kopje ko�e. 

  € 1,- ko�e/thee per kopje.  
  Inloop Computerhulp ‘voor hulp met 

bijv. de laptop of tablet. Elke dinsdag & 
donderdag 09.30- 11.30u. Bijdrage € 2,50.

  Inloop klaverjassen – Elke maandag 
van 13.00-16.30u. Bijdrage € 2,50.

ACTIVITEITEN - ELDERS

  Training Ontspanning in Zicht
 Elke vrijdag van 9.30-11.00u. Bel voor 

meer info naar Participe. De training 
wordt u gratis aangeboden

  Sportinstuif Bloemhof  ‘proe�es is 
gratis’. Elke dinsdag van 13.30-15.30u. 
Hornweg 187

  Samen Lunchen 28 mei 13.00-15.00u. 
Buurthuis Middelpunt, Wilhelminastraat 
55. Bijdrage € 4,50. Aanmelden voor 27 
mei.

  Infopunt; Voor vragen en advies 
over geldzaken, vrijwilligerswerk, 
activiteiten, maatje, buurt & taal. 

 Elke donderdag 15.30-17.30u. 
Marktstraat 19, Aalsmeer. 

 Elke dinsdag 12.30-14.30u.   
 Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart. 

En Corrie haar ogen gaan glim-
men wanneer zij vertelt dat zij de 
eerste vrouwelijke politieagent 
was van Amsterdam. “Ik ben trots 
op mijn politieleven als motor 
agent.” Toch is het schrijnend om 
te horen wanneer één van hen 
vertelt dat de boot en de auto 
weg moesten. Ach ja, de schou-
ders worden opgehaald maar het 
verdriet is nog duidelijk voelbaar. 
Daarentegen is het weer mooi 
om te zien en te horen dat bij afa-
sie - waardoor het niet mogelijk is 
om alles te kunnen benoemen - 
fotogra�e en schilderen voor zo-
veel vreugde zorgt. Alle zes van 
de aanwezigen hebben hun ei-
gen verhaal, iedereen heeft een 
andere achtergrond maar door 
de omstandigheden is het een 
saamhorige groep geworden. 
Want allemaal lopen zij tegen za-
ken aan die voor frustratie zor-
gen en verdriet. Denken dat je de 
dingen nog kan, wanneer blijkt 
dat het niet lukt dan is er die on-
macht. Gelukkig mankeert het de 
meesten niet aan energie. “Dat is 
het verschil met veel ouderen.”
Vooraf aan de dag bij ‘8terom’ 
wordt er met elkaar een plan ge-
maakt. Het enthousiasme en het 
kunnen schakelen om steeds 
weer nieuwe doelen te stellen 
wordt gezien als een overwin-
ning ondanks de wetenschap dat 
de strijd niet gewonnen kan wor-
den. En voor wat niet meer gaat 
wordt hulp gezocht. “Dat is niet 
leuk maar het moet, het kan niet 
anders”, wordt er verwoord. 

Dolle boel
Toen de vraag werd gesteld: “Wat 
betekent 8terom voor jullie”, kwa-
men de volgende antwoorden. 
Humor, gezelligheid, dolle boel, 
verbinding, familiegevoel, blij 
met de saamhorigheid en leef-
tijdgenoten. Het is een mooie 
samenvatting wat het ontmoe-
tingscentrum (8terom) voor de 
deelnemers betekent. “Wij gaan 
hier allemaal met heel veel ple-
zier naar toe”, wordt nog eens be-
nadrukt. Wie meer informatie wil 
kan contact zoeken met info@
zorgcentrumaelsmeer.nl 

Janna van Zon 

‘IJzer en staal’ 
op postzegels

Aalsmeer - Maandag 6 mei sluit 
Postzegelvereniging Aalsmeer het 
seizoen af met een lezing over de 
‘Deutsche Feldpost’ door Sjaak Bur-
gers. De avond is in Het Parochie-
huis aan de Gerberastraat 6 en be-
gint om 20.00 uur. De zaal is al van-
af 19.15 uur open om te kijken 
wat er op deze avond op de vei-
ling wordt aangeboden. Ook kun-
nen deze avond weer lootjes ge-
kocht worden voor één van de vele 
planten. Verder zijn er nog circa 115 
stokboeken met zegels voor slechts 
5 cent om in te snu�elen. Hierna 
gaan de stuiverboeken terug naar 
de inzenders. Cor van Meurs laat dit 
keer een verzameling over ‘IJzer en 
Staal’ zien. Er is uiteraard ko�e en 
een drankje verkrijgbaar in de zaal 
en er volop gratis parkeergelegen-
heid voor het Parochiehuis.

met de ontwikkeling van belang-
rijke 21e eeuwse vaardigheden 
als mediawijsheid, computational 
thinking en creatief denken. 
Op woensdag 8 mei is er van 
15.00 tot 16.00 uur voor kinderen 
van 7 tot 10 jaar een workshop 
Digitale Strip maken in de Maak-
plaats. De kinderen maken foto’s 
met een tablet en verwerken deze 
vervolgens in hun eigen stripver-
haal. Meer informatie en aanmel-
den voor de workshops kan op 
www.debibliotheekamstelland.
nl/maakplaats. 

gewonnen door Wim Reuling met 
5178 punten, op twee Loek Pie-
terse met 5172 punten, plaats drie 
was voor Thea Reuling met 5144 
punte en de poedelprijs was dit 
keer voor mevrouw Wegman met 
3803 punten. Bij het rummikuppen 
was Annie Gagrmann met 14 pun-
ten de beste. De poedelprijs ging 
hier naar Jo Soest met 175 punten.

Training ‘Ontspanning 
in Zicht’ bij Participe
Aalsmeer - Vaak hebben mensen 
veel op hun bord liggen. Werken, 
kinderen naar trainingen bren-
gen en ophalen, mantelzorgen 
voor ouders of buren, als vrijwilli-
ger een bijdrage geven aan de sa-
menleving. Je geest maakt over-
uren door continu malen over re-
laties en over alles wat nog moet, 
niet alleen overdag maar ook ’s 
nachts. Bijvoorbeeld door pro-
blemen op je werk, een ziek fami-
lielid of kind, �nanciën of relatie-
strubbelingen. Niet zo vreemd als 
mensen af en toe het overzicht 
kwijtraken. Belangrijk is het om 
vooral tijd voor jezelf te nemen 
maar hoe vaak schiet het er bij in?
Als je jezelf hierin herkent, dan 
bestaat de kans dat je overbe-
last raakt. De training ‘Ontspan-
ning in Zicht’ geeft inzichten en 
biedt houvast. Deze training die 
al enige tijd succesvol in Amstel-
veen draait is nu ook te volgen 
in Aalsmeer. De training helpt in-
zichten te verkrijgen, (gedachten)

patronen te veranderen, bewust 
te worden van talenten en kwa-
liteiten en deze te versterken. In 
samenwerking met een gecerti-
�ceerde yogadocent van YogA-
letta wordt de trainingen onder-
steunt met input voor de trainers 
en voor de deelnemers met ont-
spanningsoefeningen. De trai-
ning is informatief en gericht op 
het (terug-) krijgen van de ‘re-
gie’ over het eigen leven en be-
staat uit vier wekelijkse bijeen-
komsten volgens een terugke-
rend programma. Hierdoor kunt 
u willekeurig welke week instro-
men. Na vier weken heeft u de 
hele training doorlopen. De trai-
ning wordt kosteloos aangebo-
den door Participe Amstelland. 
Aanmelden is niet nodig. 
De training vindt elke vrijdag 
van 9.30 tot 11.30 uur plaats bij 
Participe in de Hadleystraat 55. 
Bel voor meer informatie 020-
5430430 of stuur een mail naar: 
team.aalsmeer@participe.nu.
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Voor het eerst sinds jaren alleen onderscheidingen voor mannen

7 Inwoners in Koninklijk 
zonnetje gezet
Aalsmeer - “Het is een bijzon-
dere dag vandaag”, begon bur-
gemeester Gido Oude Kotte 
zijn speech op vrijdag 26 april. 
“Er worden namelijk in heel Ne-
derland Koninklijke onderschei-
dingen uitgereikt. Dit jaar wor-
den zeven mensen uit Aalsmeer 
gedecoreerd. Zeven mensen 
die een lintje verdienen. U bent 
‘voorgedragen’ door mensen uit 
uw omgeving. Mensen die vin-
den dat u het verdient om op de-
ze wijze geëerd te worden, om-
dat u zoveel voor andere men-
sen en de samenleving doet. In 
het diepste geheim en al maan-
den geleden hebben ze hun aan-
vraag ingediend bij de gemeen-
te. En dan begint het pas. Ik zal u 
niet vermoeien met hoe dat pre-
cies in zijn werk gaat, maar één 
ding staat vast: Het is een lang, 
intensief traject met pittige be-
oordelingscriteria. U krijgt dat 
lintje dus niet zomaar. En als alles 
rond is, komt het laatste onder-
deel: De smoes. Hoe krijgen we 
u nietsvermoedend naar het ge-
meentehuis?”

Verrassing
Het is gelukt, want de onder-
scheidingen waren een verras-
sing voor de zeven voorgedra-
gen inwoners en allen waren 
met verschillende smoezen naar 
het gemeentehuis gelokt. Al-
leen maar mannen op het podi-
um trouwens. “Wellicht en ho-
pelijk volgend jaar ook wat da-
mes”, aldus burgemeester als hint 
naar de aanwezigen. De ‘lintjes’ 

zijn uitgereikt aan Jaco Alderden, 
Herman Beunder, Piet Donicie, 
Guus Droppert, Dirk Koolhaas, 
Wim Poortvliet en Jan Joore. Al-
len zijn benoemd tot Lid in de Or-
de van Oranje Nassau.

Jaco Alderden
Alle zeven zijn trouwe vrijwilli-
gers, zijn al vele jaren actief be-
trokken bij een vereniging of or-
ganisatie en hebben de onder-
scheiding dubbel en dwars ver-
diend. Jaco Alderden, die dacht 
dat hij een dagje uit ging met de 
familie, is al 55 jaar lid van scou-
tinggroep Wiol & Willem Ba-
rendsz. Vanaf 1973 als vrijwilli-
ger en sinds 1988 bestuurslid. Hij 
heeft heel veel zeeverkenners le-
ren varen, zeilen en kamperen. 
Hij is ook de klusjesman met de 
gouden handjes. Iedere zaterdag 
is hij aan het werk in en rond het 
clubhuis. 

Herman Beunder
Herman Beunder, die dacht dat 
hij ging vergaderen over de bra-
derie, is zijn vrijwilligerscarrière 
gestart in 1972 en is hier nooit 
mee gestopt. Hij begon als be-
stuurslid en penningmeester van 
de Verenigde Bloemenveilingen 
(VBA) en organiseerde hier diver-
se uitjes en activiteiten. Verder 
is hij actief voor Kinderboerderij 
Boerenvreugd, mannenkoor Con 
Amore en bestuurslid bij de ou-
derenvereniging OVAK. Naast al 
dit vrijwilligerswerk is Herman de 
onmisbare steun voor zijn doch-
ter en haar gezin.

Piet Donicie
Piet Donicie heeft vroeger een ei-
gen rozenkwekerij gehad, maar 
dit was geen belemmering om in 
de vrije tijd ook de handen uit de 
mouwen te steken. Piet zet zich 
met heel veel toewijding in voor 
RKDES, is secretaris van IJssport-
vereniging VZOD en actief be-
stuurslid van de Parochiële Ca-
ritas Instelling en bezoekt hier-
voor kwetsbaren en ouderen en 
gaat langs in het detentiecen-
trum Schiphol. In zijn ‘vrije tijd’ 
zingt hij in het St. Ceaciliakoor in 
Bovenkerk.

Guus Droppert
Guus Droppert wist stiekem al 
enigszins wat hem te wachten 
stond. De vroegere directeur van 
huishoudschool De Poort is altijd 
actief geweest als vrijwilliger. Hij 
begon als leider van de jongen-
sclub, vakantiekampen, de zon-
dagsschool en allerlei andere ac-
tiviteiten voor de kerk. Daarnaast 
was hij van 1998 tot 2016 vrijwilli-
ger en vice-voorzitter van het Ro-
de Kruis en heeft een waardevol-
le bijdrage geleverd aan de om-
vorming van de Wmo-raad in de 
Adviesraad Sociaal Domein. Ook 
is Guus Droppert een aantal jaren 
bestuurslid geweest van Stich-
ting Thuis Sterven.

Dirk Koolhaas
Ook Dirk Koolhaas mag een 
breed inzetbare vrijwilliger ge-
noemd worden. Sinds 1980 ac-
tief voor de Lijnbaankerk als ou-
derling, jeugdleider en pastoraal 

Kudelstaart - De Stichting Ku-
delstaart in Oorlogstijd (SKiO) 
gaat in mei 2020 een boek uit-
brengen over gebeurtenissen in 
Kudelstaart tijdens de Tweede 
Wereldoorlog (WOII). Er wordt in-
gegaan op Kudelstaart in de cri-
sisjaren voorafgaand aan WOII en 
op de eerste jaren van wederop-
bouw. Uiteraard ligt het zwaar-
tepunt op de oorlogsjaren zelf 
en wat er in die tijd allemaal in 
Kudelstaart is gebeurd. Aan het 
boek wordt momenteel gewerkt 
door een groep enthousiaste vrij-
willigers onder leiding van ge-

schiedkundige Dick van Wees. 
Dinsdagavond 7 mei organiseert 
de werkgroep SKiO een informa-
tieavond in Dorpshuis ’t Podium. 
Op deze avond brengt SKiO Ku-
delstaarters en andere belang-
stellenden op de hoogte van 
haar plannen. Er wordt informa-
tie gegeven over het werk van 
de stichting en er worden enke-
le Kudelstaartse gebeurtenissen 
uit WOII toegelicht. De initiatief-
nemers hopen vele belangstel-
lenden te mogen ontmoeten om 
20.00 uur in het Dorpshuis. De 
zaal is vanaf 19.45 uur open!

medewerker. Hij is ook chau�eur 
bij Tafeltje Dekje en werkt weke-
lijks in boekwinkel de Ichtusshop. 
Begin jaren negentig is hij meer-
dere malen mee geweest naar Al-
banië en Roemenië om te helpen 
met het opknappen van onder 
meer een weeshuis, een bejaar-
dentehuis en een school. “U bent 
de belichaming van het woord 
naastenliefde”, zo concludeerde 
burgemeester Oude Kotte. 

Wim Poortvliet
Wim Poortvliet is al veertig jaar als 
vrijwilliger actief voor de protes-
tante Samen-Op-Weg gemeente. 
Hij was jarenlang penningmees-
ter van de Commissie Kerkrent-
meesters en heeft bergen werk 
verzet bij de bouw van de eigen 
kerk in Kudelstaart. Hij was de 
spil bij de bouw van De Spil. Van 
1989 tot 1997 zat de heer Poort-
vliet in het bestuur van de ver-
eniging voor Protestants Christe-
lijk Onderwijs Aalsmeer en heeft 
een belangrijke rol gespeeld bij 
de fusie van de beide Mavo’s in 
Aalsmeer.

Jan Joore
Jan Joore was naar het gemeen-
tehuis gelokt met de smoes dat 
hij een vergadering had. Jan 
Joore heeft in de jaren negen-
tig door een ongeval een dwars-
laesie opgelopen en is hierdoor 
in een rolstoel beland. Hij is ech-
ter nooit bij de pakken neer gaan 
zitten, maar is optimistisch en ac-
tief gebleven. Hij is actief lid en 
vrijwilliger bij de Rolstoelbasket-
balvereniging, heeft zitting in de 
Participatieraad en is al tien jaar 
lid geweest van OLGA. “Aalsmeer 
heeft het mede aan u te danken 
dat de Watertoren, de Oude Vei-
ling, het Oude Raadhuis en straks 
na de renovatie het gemeente-
huis beter toegankelijker zijn ge-
worden voor mensen met een fy-
sieke beperking”, zo zei de eerste 
burger.

Oranje champagne
Na de persoonlijke woorden, het 
opspelden van de decoraties en 
het uitreiken van de bloemen 
door burgemeester Oude Kotte 
en natuurlijk applaus van de ve-
le aanwezigen in de burgerzaal 
werd de ‘lintjesregen’-morgen 
besloten met een gezamenlijk 
proosten met oranje champagne.

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Kudelstaart in Oorlogstijd’

Jaarverslag Beterburen Amstelland
Groei aantal meldingen bij 
Buurtbemiddeling
Aalsmeer - Buurtbemiddeling 
Amstelland heeft haar jaarcijfers 
van 2018 verwerkt in het jaarver-
slag van Beterburen. Beterburen 
biedt gratis buurtbemiddelaars 
aan bewoners die problemen er-
varen van elkaar. Met buurtbe-
middeling kunnen beide buren 
hun problemen met elkaar be-
spreken en een oplossing zoe-
ken. De bemiddelaars zijn mede-
bewoners die getraind zijn in me-
diation technieken. Zij begelei-
den de bewoners op onpartijdi-
ge, onafhankelijke, vertrouwelij-
ke en belangeloze wijze in hun 
gesprek. De vier gemeenten Am-
stelveen, Aalsmeer, Ouder-Am-
stel en Uithoorn, vormen samen 
het werkgebied van buurtbemid-
deling Amstelland. In het afgelo-
pen jaar heeft buurtbemiddeling 
Amstelland een groei van maar 
liefst 35% ten opzichte van het 
jaar 2017 doorgemaakt. Buurtbe-
middeling Amstelland merkt dat 
naast de vaste verwijzers van de 
gemeente, wooncorporatie Eigen 
Haard en de politie, ook andere 
diensten steeds vaker een beroep 
doen op buurtbemiddeling. Ver-
der neemt het aantal meldingen 
toe van klachten over storend 
gedrag waarbij multi problema-
tiek een rol speelt. Vooral nu lan-
ger thuis wonen gewenst is en in-
tramurale hulp onder druk staat 
komen deze gecompliceerde za-
ken vaker bij buurtbemiddeling 
terecht. En er komen meer tele-
foontjes van bewoners die advies 
willen. Op het gebied van com-
municatie om te vragen hoe ze 
een probleem het best kunnen 
aanpakken of alleen maar om de 
eerste emotie van het moment te 
uiten en vragen om een handvat 
om verder te gaan.

Lichte overlast, grote impact
Ook al worden de problemen die 
bij buurtbemiddeling Amstelland 
gemeld worden ‘lichte overlast’ 
genoemd, de e�ecten en impact 
op de bewoners kunnen groot 
zijn. Coördinator Jeanine de Kos-

ter: “Iedereen heeft een plek no-
dig waar je je veilig kunt voelen. 
Meestal, en liefst, is dat je eigen 
huis. Als dat een plek wordt waar 
je niet kunt ontspannen vanwege 
burenoverlast, dan kan dat een 
groot probleem worden. We ho-
ren van mensen die met slaap-
tekorten kampen, mensen die 
wachten met naar buiten gaan 
totdat de buur weg is en zelfs 
mensen die niet meer in hun huis 
kunnen wonen en elders zijn in-
getrokken.”

Blijf duurzaam investeren
Frannie Herder, adviseur buurt-
bemiddeling bij het landelijk 
Centrum voor Criminaliteitspre-
ventie en Veiligheid: “Tijdens een 
bemiddelingsgesprek zoeken de 
buren naar oplossingen voor de 
ervaren problemen. Dit zijn op-
lossingen die standhouden om-
dat buren ze samen hebben be-
dacht. Dat laatste is misschien 
nog wel belangrijker dan je ge-
lijk krijgen bij een rechter.” Het 
CCV pleit ervoor dat gemeen-
ten en woningcorporaties duur-
zaam blijven investeren in buurt-
bemiddeling, omdat het veel el-
lende en andere dure inzet voor-
komt. Iedereen kan kosteloos ge-
bruik maken van buurtbemidde-
ling. De website www.beterbu-
ren.nl geeft uitgebreide informa-
tie. Hier kan ook het meldformu-
lier ingevuld worden. Telefonisch 
is buurtbemiddeling Amstelland 
bereikbaar via 085-9022810, keu-
zetoets 3. Tot slot wil Jeanine de 
Koster graag nog het volgende 
kwijt: “Alle bemiddelaars doen dit 
werk onbezoldigd. Dank zij hun 
inzet kunnen we dit werk voor al-
le bewoners mogelijk maken. Het 
is mooi om te merken dat dien-
sten en buren vertrouwen heb-
ben in onze bemiddelaars en het 
werk dat zij voor hun medebewo-
ners verrichten.”

Volgens planning werkzaamheden eind juni klaar

Renovatie atletiekbaan 
in volle gang
Aalsmeer - De sportfaciliteiten 
van Atletiek Vereniging Aalsmeer, 
de baan en de spring- en werpon-
derdelen, zijn versleten en vol-

doen niet aan de huidige eisen. 
Om er voor te zorgen dat er weer 
volop atletiek bedreven kan wor-
den (met het accent op training) 

wordt de accommodatie gereno-
veerd. Direct na de Westeinder-
loop is een aanvang gemaakt met 
opruimwerkzaamheden en het 

verbeteren van de drainage. Hier-
na worden de loop-, spring- en 
werponderdelen aangepakt en 
de verlichting geoptimaliseerd. 
Tot slot wordt het gazon opnieuw 
ingezaaid.
De huidige asfaltconstructie van 
de 6-laans baan bleek na on-
derzoek qua technische staat zo 
slecht dat deze helaas niet her-
bruikbaar is als sportvloer. Daar-
om wordt de asfaltconstructie 
volledig vervangen.

Boom gekapt
Eén hoge boom stond erg dicht 
op de baan. De boom is er spon-
taan gekomen en uitgegroeid tot 
een volwassen exemplaar. De-
ze zaailing heeft een omvangrijk 
wortelpakket en moest wijken 
om de baan te kunnen renoveren 
(gelet op het te verrichten grond-
werk aldaar). Met het kappen van 
de boom wordt de conditie van 
de 6-laans baan naar de toekomst 
toe veiliggesteld. Dit om te voor-
komen dat de baan door wortel-
groei wordt beschadigd.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is 
de atletiekaccommodatie zelf 
niet toegankelijk voor gebrui-
kers. De aannemer zal een deel 
van het parkeerterrein gebrui-

ken voor op- en overslag. Helaas 
is hierdoor de parkeercapaciteit 
beperkt. De clubgebouwen van 
AVA en tennisvereniging All Out 
blijven, ondanks dat in bepaal-
de periodes veelvuldig transport 
plaatsvindt, bereikbaar vanaf de 
Sportlaan. Het transport is nodig 
om de oude asfaltbaan af te voe-
ren en nieuwe materialen aan te 

voeren. De gemeente realiseert 
zich dat de werkzaamheden hin-
der voor de omgeving veroorza-
ken. De aannemer doet zijn ui-
terste best om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. 
Als de werkzaamheden volgens 
planning verlopen, kan eind ju-
ni de nieuwe atletiekbaan in ge-
bruik genomen worden.

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er op de woens-
dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 24 april is het klaver-
jassen gewonnen door Jan Ramp 
met 5061 punten. Marga da Sil-
va werd tweede met 5023 pun-
ten en Gerda Raadschelders der-
de met 4921 punten. De poedel-
prijs was deze week voor Martha 
Zethof met 4184 punten.

Ouderensoos in 
het Middelpunt

Aalsmeer - De volgende Oude-
rensoos is op donderdag 9 mei 
vanaf 13.30 uur in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. Kaart-
liefhebbers vanaf 55 jaar zijn van 
harte welkom. Klaverjassen en 
rummikuppen staan op het pro-
gramma. De Ouderensoos 25 april 
is bij het Klaverjassen gewonnen 
door An Verkerk met 5142 punten. 
De tweede plaats was voor Martha 
Bax met 5062 punten en de poe-
delprijs was deze keer voor Ernie 
de Koter met 3612 punten. Bij het 
rummikuppen was Geesje Mille-
naar met 83 punten de beste, ge-
volgd door Bep Verhoef met 102 
punten. De poedelprijs was met 
161 punten voor Jopie de Vries. 
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Nationale Herdenking in 
Aalsmeer en Kudelstaart
Aalsmeer - Op zaterdag 4 mei worden in Nederland alle slachtoffers 
herdacht van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten en vredesmis-
sies nadien. In de gemeente deze dag verschillende herdenkingsbij-
eenkomsten. 

Herdenking in de Burgerzaal van het Gemeentehuis  
Vanwege de renovatie van het gemeentehuis vindt de herdenking dit 
jaar plaats in de Burgerzaal.  
19.35-19.45 uur: Muziek Aalsmeers Harmonie 
 onder leiding van Maron Teerds
19.40 uur: Binnenkomst stoet: de burgemeester en de 
 afgevaardigde van de gemeenteraad, de 
 kinderburgemeester, afgevaardigden van Stichting 
 4 en 5 mei, Veteranen Aalsmeer, afgevaardigden van 
 de OVAK namens de ouderen van Aalsmeer, 
 leerlingen van de scholen namens de jongeren van 
 Aalsmeer en de familieleden van de gesneuvelden. 
 De stoet wordt begeleid door scouts van de 
 Scouting Wiol & Willem Barendsz.
19.42 uur:  Welkom door de burgemeester
19.42-19.59 uur:  Gedichten leerlingen, toespraken 
 kinderburgemeester Hannah Fokkema en 
 burgemeester Gido Oude Kotte 
 Spelen van een koraal.
19.59-20.00 uur: Taptoe signaal door Martijn van Dam
20.00-20.02 uur: Twee minuten stilte, gevolgd door het 
 1e couplet van het Wilhelmus.
20.03 uur: Kranslegging. Gelegenheid tot het leggen van 
 bloemen door familieleden van de gesneuvelden.
20.07 uur: Uitnodiging aan aanwezigen om langs de kransen 
 te lopen en samen een kopje koffie te drinken. 
20.30 uur: Korte documentaire over Aalsmeer in de Tweede 
 Wereldoorlog, gemaakt voor leerlingen van de 
 groepen 8 van het basisonderwijs.

Herdenking Kudelstaart 
De herdenking in Kudelstaart vindt plaats bij het monument ‘De Pro-
peller’ aan de Schweitzerstraat in Kudelstaart.
19.30 uur:  Start plechtigheid met muziek van Sursum Corda 
 onder leiding van Kees van Oudenallen
19.30 uur:  Delegatie Veteranen Aalsmeer neemt hun plaats 
 in bij het monument
19.35 uur:  Welkomstwoord door de heer Jaap Overbeek 
 namens de Dorpsraad Kudelstaart
19.38 uur:  Voordrachten door leerlingen van O.B.S Kudelstaart, 
 de Graankorrel en de Antoniusschool afgewisseld 
 met muziek
19.50 uur:  Toespraak raadslid Jan Bouwmeester namens 
 het gemeentebestuur
 19.55 uur Muziek van Sursum Corda
19.59 uur:  Taptoe signaal door Anneke Wies-Blom
20.00 uur: T wee minuten stilte, gevolgd door het 
 1e en 6e couplet van het Wilhelmus 
20.02 uur:  Kransleggingen door de gemeente, de Dorpsraad 
 en de veteranen. Gelegenheid tot het leggen 
 van bloemen. 
20.10 uur:  Afsluiting van de ceremonie door de voorzitter van 
 de Dorpsraad en uitnodiging voor een kort 
 samenzijn met koffie in het Dorpshuis. 

Estafetteploeg
De Aalsmeerse estafetteploeg vertrekt na de herdenking vanuit Ku-
delstaart naar Wageningen om het bevrijdingsvuur op te halen. Op 
zondag 5 mei komen zij met het vuur terug in Kudelstaart. De bevrij-
dingsvuurceremonie vindt plaats om 13.00 uur voor Place2bieb in de 
Graaf Willemlaan 1.

Herdenking Oosteinde
De herdenking in Aalsmeer-Oosteinde vindt plaats bij het monument 
‘Hell’s Fury’, het vliegtuig dat dit jaar 76 jaar geleden op deze plaats 
neerstortte, aan het plantsoen aan de H. Buismalaan. 
19.20 uur:  Start plechtigheid met muziek van Aalsmeers 
 mannenkoor Con Amore onder leiding van 
 Theo van der Hoorn
19.30 uur: Welkomstwoord door de heer Van Bloemen namens 
 het wijkbestuur. Toespraak gastspreker Hermen de 
 Graaf, Libanon-veteraan, drager van het 
 Draaginsigne Nobelprijs VN-militairen.
19.40 uur:  Gedichten door  jongeren 
19.45 uur:  Zang mannenkoor Con Amore 
19.49 uur:  Toespraak raadslid Greta Holtrop namens het 
 gemeentebestuur. Toespraak de heer Van Bloemen 
 namens het wijkbestuur
19.59 uur:  Taptoe signaal door Boet Kaaijk
20.00 uur:  wee minuten stilte. Gevolgd door Wilhelmus en 
 kransleggingen namens de gemeente,  namens de 
 Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer door veteranen en 
 namens de Wijk Oosteinde. 
20.05 uur:  Dankwoord en defilé
20.10 uur:  Koffie in één van de tente

4 en 5 mei bijeenkomsten en 
evenementen in deze regio

Nationale Herdenking 
bij de Hells Fury
Aalsmeer - Op 4 mei vindt elk 
jaar de Nationale Herdenking 
plaats. In Nederland zijn het he-
le jaar herdenkingen van verschil-
lende groepen oorlogsslachtof-
fers, maar tijdens de Nationale 
Herdenking op 4 mei worden alle 
slachtoffers samen herdacht. Dan 
wordt stil gestaan bij al diegenen 
die tijdens de Tweede Wereldoor-
log zijn omgekomen of vermoord 
en allen die zijn omgekomen in 
oorlogssituaties en bij vredes-
operaties na de Tweede Wereld-
oorlog. In Aalsmeer wordt dit ge-
daan in Kudelstaart, in het Cen-
trum bij het gemeentehuis en in 
Nieuw Oosteinde aan de H. Buis-
malaan bij het monument Hells 
Fury. De Hells Fury is het gedenk-
teken ter nagedachtenis aan het 
op deze plek op 13 december 
1943 neergestorte vliegtuig, dit 
jaar 76 jaar geleden. De beman-
ning van dit vliegtuig en al diege-
nen die tijdens de oorlog zijn om-
gekomen én die zijn omgekomen 
in oorlogssituaties en bij vredes-
operaties na de Tweede Wereld-
oorlog worden herdacht. Dit jaar 
staat de keuze centraal, het In 
Vrijheid kiezen. In vrijheid kun-
nen kiezen moedigt aan om zelf-
standig te denken, om je als indi-
vidu goed te informeren, je een 
mening te vormen en om je kri-
tisch te verhouden tot de zelfge-
kozen volksvertegenwoordiging 
en regering. Het vraagt en stimu-
leert betrokkenheid. De ervarin-
gen en de verhalen van verzets-
mensen en strijders kunnen hel-

pen reflecteren op - en leren om-
gaan met- de vraagstukken van 
nu. Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog was de rechtstaat buiten 
werking gesteld. Er was sprake 
van willekeur, vervolging, terreur 
en moord. Verreweg de meeste 
mensen probeerden er het bes-
te van te maken en gingen zoveel 
mogelijk door met hun dagelijks 
leven. Een kleine groep kwam in 
verzet. Kwam op voor de rechten 
van anderen. Verzette zich tegen 
onrecht en onrechtvaardigheid. 
Het bestuur van het Wijkoverleg 
Oosteinde nodigt inwoners uit 
om op 4 mei om 19.30 uur aan de 
H. Buismalaan aanwezig te zijn. 
Als gastspreker geeft Hermen de 
Graaf, Libanon-veteraan, drager 
van het Draaginsigne Nobelprijs 
VN-militairen, zijn visie en ook 
Robin en Myrthe geven hun bij-
drage in de vorm van op school 
gemaakte gedichten. Voor de 
muzikale omlijsting draagt man-
nenkoor Con Amore zorg. Ná de 
plechtigheid staat de ontmoe-
ting centraal en wil het bestuur 
ter plaatse - onder genot van kof-
fie en thee - herinneringen aan 
oorlog en vrede met elkaar delen. 
Voor welke keuzes kwam men 
in de Tweede Wereldoorlog te 
staan? Wat kan daarvan geleerd 
worden? Wat motiveert mensen 
om zich in te zetten voor vredes-
operaties? Wie niet in de gelegen-
heid is om de plechtigheid bij te 
wonen, wordt verzocht in elk ge-
val om 20.00 uur twee minuten 
stilte in acht te nemen.

Herdenken en vieren in 
Crash Verzetsmuseum
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag 
4 mei om 20.00 uur wordt er bij 
het Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-‘45 in Aalsmeer-
derbrug op het fortterrein de Do-
denherdenking gehouden bij 
het ‘Missing Man Salute’ monu-
ment. Op Bevrijdingsdag, zon-
dag 5 mei, is het museum ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Een bevrijdingscolonne van mi-
litaire voertuigen gaat deze dag 
door de Haarlemmermeer rijden 
en maakt een korte tussenstop 
bij het museum voor een fotomo-
ment met en voor het publiek.

Herdenken
Sinds vorig jaar stemt het Crash 
museum af met het nationale 
moment op 4 mei om 20.00 uur. 
Voor iedere belangstellende is 
deze plechtigheid toegankelijk.
Het programma ziet er als volgt 
uit;
18.00 uur: Openen terrein/ 
 verzamelen
18.30 uur:  Aankomst voertuigen 
 en genodigden 
 Nationaal Transport 
 Museum (NTM) 
19.50 uur: Toespraak Crash-

 bestuurslid Raph 
 de Wolf
19:55 uur:  Signaal taptoe
20.00 uur:  2 Minuten stilte
20.05 uur: Bloemlegging door 
 Crash en Royal Air 
 Forces Association 
 (RAFA)
Voor de genodigden is er na de 
plechtigheden gelegenheid tot 
koffiedrinken en napraten in het 
museum. Het museum is over-
dag op de gebruikelijke tijden ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Het museum is in de avond van 4 
mei vanaf 18.30 uur alleen open 
voor genodigden. 

Bevrijding vieren
Op Bevrijdingsdag rijdt er een 
grote colonne voertuigen door 
de Haarlemmermeer. Door de 
hoeveelheid aanmeldingen zijn 
er twee colonnes; één met origi-
nele voertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog en de tweede met 
na-oorlogse voertuigen. Beide 
colonnes doen het museum aan 
en zullen naar verwachting tus-
sen 13.00 en 14.00 uur te zien zijn 
bij het Crash Museum voor een 
korte tussenstop.

Nieuw: Ook Vrijheidsmaaltijd
Bevrijdingsvuur op 

5 mei in Kudelstaart
Aalsmeer - Op 5 mei vieren 
we onze vrijheid. Traditiege-
trouw heeft Stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer dan weer een aantal 
feestelijke activiteiten in petto. 
Vaste prik is de Bevrijdingsvuur-
estafette met dit jaar de feeste-
lijke intocht in Kudelstaart. In de 
Graaf Willemlaan zullen de lo-
pers samen met burgemeester 
Gido Oude Kotte het Aalsmeer-
se Bevrijdingsvuur ontsteken. 
Een nieuw element is de Vrij-
heidsmaaltijd die aansluitend 
in Jongerencentrum Place2Bieb 
zal plaatsvinden. 

Bevrijdingsvuur
De Nationale Bevrijdingsvuur-
estafette (BVE) is een jaarlijks 
terugkerend evenement waar-
bij de start plaatsvindt in Wage-
ningen, Stad der Bevrijding. Dit 
symboliseert de bevrijding van 
Nederland en draagt bij aan de 
boodschap van vrede en vrij-
heid. Het is een belangrijk mo-
ment in de overgang van het 
herdenken op 4 mei naar het 
vieren van de verkregen vrijheid 
op 5 mei. Ieder jaar verspreiden 
meer dan 2.000 sporters het Be-
vrijdingsvuur als een lopend 
vuurt door heel Nederland. Zo 
geven zij vrijheid door. Een im-
ponerend teken van nationale 
eenheid. De feestelijke intocht 
van de Bevrijdingsvuurestafette 
is om 13.00 uur in de Graaf Wil-
lemlaan, waar na een welkomst-
woord van burgemeester Guido 
Oude Kotte het Aalsmeerse Be-
vrijdingsvuur zal worden ont-
stoken. Daarna is er een spette-
rend optreden van het Drum & 
Mallet Corps Ophelia. Iedereen 
is welkom. 

Vrijheidsmaaltijd
Aansluitend organiseert Stich-
ting 4 en 5 mei Aalsmeer voor 
het eerst en in samenwerking 

met het Nationaal Comité 4 en 
5 mei, Jongerencentrum Pla-
ce2Bieb, de Bewonerscommis-
sie Mijnsheerlyckheid en Parti-
cipe Buurtverbinding een Vrij-
heidsmaaltijd. Vrijheidsmaaltij-
den zijn er door het hele land in 
alle soorten en maten: van zelf-
gemaakte broodjes tot een chic 
diner. Ze worden georganiseerd 
op 5 mei, wanneer de hele Ne-
derlandse samenleving de vrij-
heid viert. De lunch wordt met 
liefde bereid door jongeren van 
Place2Bieb en vrijwilligers van 
de stichting. Zo’n 120 genodig-
den – ouderen en jongeren – 
schuiven om 13.30 uur aan in 
Place2Bieb. Zij gaan tijdens een 
gezellige lunch met elkaar in 
gesprek over vrijheid. De kern 
van de maaltijd is een bijzonde-
re ontmoeting aan de eettafel, 
waarbij de gasten over histori-
sche en maatschappelijke the-
ma’s als vrijheid en onvrijheid 
spreken: thema’s waar je niet 
dagelijks bij stilstaat. Tijdens de 
lunch is er een toespraak van de 
burgemeester, een lezing over 
het jaarthema ‘In vrijheid kie-
zen’ door Jaap Overbeek, voor-
zitter van de Dorpsraad Ku-
delstaart en de presentatie van 
het boek ‘Kudelstaart in oor-
logstijd’. Dat alles wordt afge-
wisseld met live muziek van de 
Mokumer ‘levensliedzanger’ Ri-
chard van Twiller.  

75 Jaar bevrijding
De Bevrijdingsvuurceremonie 
is al een traditie in Aalsmeer. 
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer 
hoopt dat ook de Vrijheids-
maaltijden in de gehele ge-
meente een blijvend evene-
ment worden van de vieringen 
op 5 mei. Met volgend jaar – als 
75 jaar bevrijding gevierd mag 
worden – één groots Bevrij-
dingsfestival.

Radio Aalsmeer live bij 
Dodenherdenking
Aalsmeer - Aankomende zaterdag 
4 mei zal Radio Aalsmeer live ver-
slag doen van de jaarlijkse Doden-
herdenking-ceremonie vanuit het 
Gemeentehuis. De herdenking, die 
dit jaar plaatsvindt in de Burger-
zaal, zal van 19.00 uur tot 21.00 uur 
te horen zijn, met Sem van Hest en 

Erik Kreike als presentatoren. Door 
deze live-uitzending zal het pro-
gramma ‘Zimmer Frei’ van Jancoen 
Borgman en Marcel Sprenger een-
malig van 21.00 uur tot 23.00 uur te 
horen zijn. Verder zal Sem van Hest 
diezelfde ochtend in zijn eigen pro-
gramma ‘Sem op Zaterdag’ mu-

ziek uit de Tweede Wereldoorlog 
centraal stellen, met onder andere 
Glenn Miller, Vera Lynn en Marlene 
Dietrich.

Inloophuis Esperanza
Riet Verbeek heeft zelf drie keer 
kanker gehad en gezien dat de 
ziekte bij haarzelf, haar omgeving, 
maar ook bij andere patiënten veel 
leed veroorzaakt. De nazorg in Ne-
derland kan wat haar betreft be-
ter, daarom wilde zij wat terug 
doen. Vanuit haar hart heeft zij In-
loophuis Esperanza opgezet. Nadat 
mensen een erge ziekte hebben 
overwonnen komt het voor dat zij 
depressief raken. Om het weer aan 
te sluiten in de maatschappij mak-
kelijker te maken organiseert het 
Inloophuis van alles. Wat wordt 
er gedaan? Wanneer kun je er te-
recht? Hoe is het voor Riet om dit 
werk te doen? Esther Sparnaaij gaat 
er alles over vragen tijdens ‘Echt Es-
ther’ op donderdag vanaf 19.00 uur.

‘Aalsmeer by Night’
De maand Mei staat de komen-
de weken voor Meindert van der 
Zwaard. De presentator van dit ra-
dioprogramma draait deze maand 
dubbele uren: van de vijf donder-
dagen die de maand Mei telt, zijn 
drie ‘Aalsmeer by Night’-uitzendin-
gen, twee keer zo lang! Op 2, 16 en 
30 mei begint de show al om 20.00 
uur. En natuurlijk hangt Meindert 
er een thema aan. In die extra uren 
ook extra afleveringen van de ‘Re-
clameplaat’, de ‘Verjaardagska-
lender’ en ‘De Plaat en z’n Verhaal’ 
met voormalig Veronica jock Bart 
van Leeuwen. Verder onder ande-
re de vaste programma-items: ‘De 
Nederlandse Top 10’ (22.30 uur), 
‘Oud & Nieuw’ (rond 22.50 uur) en 
‘Aalsmeer Easy’ (na 23.30 uur).

Kinderburgemeester 
Na twee weken vakantie zijn Jo-
nas en Laurens vrijdag om 18.00 
uur weer live met ‘Let’s Go’. Daar-

in aandacht voor de verkiezing 
van de nieuwe kinderburgemees-
ter. Kinderen die in groep 6 of 7 
zitten kunnen zich tot 7 mei kan-
didaat stellen voor deze belang-
rijke functie. En dat het leuk is om 
kinderburgemeester te zijn vertelt 
Hannah Fokkema die tot eind juni 
de ambtsketting mag dragen. Ook 
spreken de DJ’s met wethouder Ro-
bert-Jan van Duijn om te horen hoe 
de verkiezing in zijn werk gaat. Ver-
der is het aanstaande zaterdag Do-
denherdenking en komen achtste 
groepers uit Kudelstaart vertellen 
wat ze hierover hebben geleerd. 
Verder uiteraard veel mooie muziek 
en de agenda met leuke kinderac-
tiviteiten.

‘Mark en Eric Show’
In de twintigste aflevering van de 
‘Mark en Eric Show’ veel aandacht 
voor feest en sport. De ontknopin-
gen van de competities zijn aan-
staande. Er wordt gebeld met spe-
lers en de luisteraars worden bijge-
praat hoe de teams ervoor staan. 
Ook aandacht voor feesten! Bin-
nenkort de ouderwetse bandjes-
avond in het centrum en volgen-
de week het hardstyle feest van He-
lemaal Doorgetoeterd in de N201. 
Luister vrijdag mee tussen 19.00 tot 
21.00 uur.

‘Door de Mangel’ 
Op maandag 6 mei is er weer een 
nieuwe live gast in ‘Door de Man-
gel’. Dan is Cor Hermanns de 253e 
Aalsmeerder die vakkundig door 
de mangel wordt gehaald. Mocht 
je als luisteraar een vraag hebben 
voor Cor Hermanns, mail deze dan 
naar: info@radioaalsmeer.nl.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en www.radioaalsmeer.nl. 
Daarnaast is Radio Aalsmeer te vin-
den op televisie met Tekst TV: ka-
naal 12 van Caiway, of kanaal 1389 
van KPN/XS4ALL/Telfort. 
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Hoofdwond na 
ongelukkige val

Aalsmeer - Op zondag 28 april 
rond vier uur in de middag 
werden de hulpdiensten ge-
vraagd te gaan naar een ho-
tel aan de Mr. Jac. Takkade. Een 
medewerkster was gevallen en 
met haar hoofd op een scher-
pe rand beland. Toen de politie 
arriveerde, was de ambulance-
dienst al ter plaatse. De 52-jari-
ge vrouw uit Aalsmeer had een 
behoorlijke hoofdwond. Door 
de medewerkers van de ambu-
lancedienst is eerste hulp ver-
leend. De inwoonster hoefde 
niet naar het ziekenhuis, maar 
werd aangeraden om voor ver-
dere behandeling naar de huis-
arts te gaan.

Aanhouding op 
verzoek

Aalsmeer - Op verzoek van de 
collega’s van Kennemerland 
heeft de politie op dinsdag 30 
april om zeven uur in de och-
tend een aanhouding verricht 
in de Wilhelminastraat. Een 
18-jarige inwoner is aangehou-
den en meegenomen voor ver-
hoor. Er wordt vermoed dat hij 
betrokken is geweest bij de 
steekpartij in Hoofddorp op 4 
april. Het onderzoek naar dit 
incident is nog in volle gang. 
De 18-jarige is overgedragen 
aan de politie Kennemerland.

Geen baat bij 
reanimatie

Aalsmeer - Op dinsdag 30 april 
om elf uur in de ochtend zijn 
de hulpdiensten gealarmeerd 
voor een onwel geworden per-
soon op het terrein Zuid van de 
veiling. Een chauffeur was bui-
ten voor de deur van een bloe-
menbedrijf onwel geworden 
en in elkaar gezakt. De brand-
weer en de beveiliging van Flo-
raHolland zijn ter plaatse ge-
gaan, evenals de politie en 
de ambulancedienst, elk met 
twee wagens. De reanimatie is 
gestart, maar heeft niet mogen 
baten. Het slachtoffer, een man 
uit Rijnsburg, is helaas overle-
den.

Arm uit de kom 
na aanrijding

Aalsmeer - Op maandag 29 
april rond half vijf in de mid-
dag heeft een aanrijding plaats 
gevonden op de Machine-
weg. Een 30-jarige automobi-
list uit Aalsmeer kwam vanaf 
de richting Oosteinderweg en 
reed richting de Aalsmeerder-
weg. Bij een perceel remde hij 
af om linksaf te kunnen slaan. 
Juist op dat moment wilde een 
36-jarige motorrijder uit Am-
stelveen de auto passeren. De 
twee konden elkaar niet meer 
ontwijken. De motorrijder 
raakte de auto en kwam ten 
val. Hij is vervoerd naar het zie-
kenhuis met in ieder geval zijn 
arm uit de kom.

Burgemeester Gido Oude Kotte:

“Aalsmeer is een kleine 
gemeente met grote ambities”
Aalsmeer - De beëdiging vond 
Gido Oude Kotte mooi en fees-
telijk dankzij de grootse aanwe-
zigheid van familie, vrienden en 
nieuwsgierige inwoners. “Maar 
nu aan het werk”, begint hij. 
“Honderd dagen kennismaken.” 
Een druk schema is gepland, in-
clusief een kennismakingsge-
sprek met de redactie van de-
ze krant. Zijn werkplek is be-
zaaid met papieren, boeken en 
cadeaus. De eerste burger ver-
ontschuldigt zich. “Ik ben eigen-
lijk van papierloos werken.” Van-
wege de verbouwing van het ge-
meentehuis zijn de kamers van 
het college in de kelder. Gido Ou-
de Kotte hoopt snel naar zijn de-
finitieve plek te mogen verhui-
zen. “Prima kamer in de kelder, 
mooi uitzicht, maar het bereik 
van mijn mobiel is waardeloos.” 
Eerst maar eens naar de hobby’s 
van de 38-jarige gevraagd. Het 
blijft lang stil, er wordt diep na-
gedacht. Hardlopen? “Nee, dat 
doe ik om fit te blijven.” Het was 
de enige stilte in het verdere ge-
sprek, want ‘communicatief sterk’ 
zoals werd aangegeven bij de 
benoeming, blijkt honderd pro-
cent waar. 

Lange discussies
Burgemeester Gido is welbe-
spraakt en vertelt honderd uit, 
heeft bijna bij iedere vraag een 
uitgebreid verhaal en hierbij 
wordt zelfspot niet geschuwd. 
Gido leest graag, is een netflixer, 
fan van Westwing en maakt graag 
reisjes, zowel strandvakanties en 
stedentrips. Maar zijn grootste 

hobby is ook zijn passie: politiek 
en staatsrecht. Hij heeft hiervan 
z’n werk gemaakt en zegt te ge-
nieten van lange discussies met 
vrienden over de democratie. Gi-
do was jurist voor hij wethouder 
werd in Heerhugowaard. Na zes 
jaar wethouderschap, “langer dan 
acht jaar moet je dit niet doen, 
dan is de houdbaarheid op”, vond 
hij dat hij wel klaar was voor het 
burgemeesterschap. 

Archiefkamer
Tijd om op gesprek te gaan bij de 
Commissaris van de Koning, toen 
nog Johan Remkes. Geheel vlek-
keloos verliep deze ontmoeting 
niet. Gido werd ontvangen in de 
werkkamer van de Commissaris 
en deze lag vol met stapels pa-
pieren. “Apart, deze ontvangst in 
de archiefkamer”, merkte hij op 
en de blik die hierop volgde leek 
niet veel goeds te betekenen. “Ik 
kan weer gaan, dacht ik.” Hij kreeg 
even later wel antwoord: “Maar, 
ik weet precies op welke stapel 
ieder papiertje ligt.” Gido werd 
toch goed bevonden en mocht 
zijn voorkeur voor een gemeen-
te uitspreken. Aalsmeer, zei hij. 
De plaats die hij samen met zijn 
vrouw Nassira had uitgezocht. 
“Het moest in Noord-Holland zijn. 
Het is een fijne provincie, Noord-
Holland heeft alles, is klein Neder-
land.” Belangrijk hierbij was ook 
de bereikbaarheid qua werk van 
zijn vrouw.”

Levendig dorp
Aalsmeer was op dat moment al-
leen niet vacant. Er zat dus niets 

anders op dan te wachten. Nauw-
lettend werden alle vrijkomende 
burgemeestersposten in de ga-
ten gehouden en toen Aalsmeer 
op de lijst kwam, is Gido direct 
gaan solliciteren. “In Aalsmeer is 
het ondernemen bijna uitgevon-
den. De diversiteit is groots en 
boeiend. Precies de plaats waar ik 
mij kan ontplooien en onze doch-
ter Sofia kan opgroeien. Net als 
mijn vrouw, die is opgegroeid in 
een klein, levendig dorp. En nu zit 
ik hier. Ik ben trots en blij.” 

Oriënteren en kennismaken
De eerste honderd dagen staan 
voor oriënteren en kennismaken 
en hier is Gido direct mee gestart. 
Hij is al op bezoek geweest bij 
kinderburgemeester Hannah en 
is gaan wandelen langs onder an-
dere de Oosteinderweg. Hier ver-
baasde hij zich over de vele ge-
zonken boten. Dat het geen ver-
waarlozing betreft, kreeg hij na 
een opmerking te horen. Het zijn 
houten pramen, die moeten on-
der water om in goede staat te 
blijven. “Weer wat geleerd.” De 
burgemeester is zelf ook van plan 
om een bootje te kopen. Een huis 
heeft hij in ieder al gekocht. “In 
het Centrum. Ik kan straks lopend 
naar m’n werk.” De verhuizing 
gaat plaatsvinden in juli en au-
gustus. “Precies op tijd klaar voor 
feestmaand september.” 
Het wordt al snel duidelijk dat Gi-
do Oude Kotte zijn nieuwe baan 
helemaal ziet zitten en al be-
hoorlijk verzot is op het mooie 
Aalsmeer. In Aalsmeer settelen 
voor een langere periode is wel 

Burgemeester Gido Oude Kotte met de wethouders Robbert-Jan van Duijn, Wilma Alink-Scheltema en Robert 
van Rijn. Rechts gemeentesecretaris Frans Romkema. 

de wens van Gido en zijn vrouw 
Nassira. “We worden geen rei-
zend circus. Aalsmeer is een klei-
ne gemeente met grote ambities. 
Aalsmeer past bij onze levensstijl 
van nu.” Zijn echtgenote mag dan 
opgegroeid zijn in een dorp, Gi-
do zelf heeft in diverse plaatsen 
in Nederland gewoond. Geboren 
in Apeldoorn, gewoond in Hee-
renveen, gestudeerd in Leeuwar-
den en Groningen en met de fa-
milie uiteindelijk in Heerhugo-
waard beland. “We dachten naar 
Noord-Holland te verhuizen, het 
bleek West-Friesland te zijn.” 

Schiphol en Amstelveen
Natuurlijk heeft Gido zich ook al 
verdiept in politiek Aalsmeer. Van 
de ‘perikelen’ had hij gehoord, 
evenals van de ommezwaai om 
gezamenlijk te gaan ‘bouwen aan 
vertrouwen’. “Het is goed om te 
zien dat de politiek zich middels 
een gezamenlijke agenda ver-
bonden heeft. Grote klasse”, zegt 
hij. Over de wethouders is de bur-
gemeester heel positief en met 
hen samenwerken ziet hij he-
lemaal zitten. “Robbert-Jan van 
Duijn bevlogen, Robert van Rijn 
toegewijd en Wilma Alink soci-
aal bewogen. Een complemen-
tair team. Het voelt als een warm 
bad.” 
Dat Schiphol een lawaaierige 
buurman is, heeft de eerste bur-
ger ook al lijfelijk ondervonden. 
Net na zijn aanstelling was hij 
met zijn echtgenote bij de be-
kendmaking van de thema’s van 
de Juniorrace en de Pramen-
race. “Toen we wegliepen bij The 
Beach vloog er dermate laag een 
vliegtuig over dat ik de neiging 
had om mijn schouders in te trek-
ken. De leefbaarheid in Aalsmeer 
staat onder grote spanning. Ik sta 
achter het standpunt van de wet-
houders en de gemeenteraad: 
geen verdere groei van de lucht-
haven, maar eerst concrete maat-
regelen om de overlast te beper-
ken.” De laatste vraag dan: de zelf-
standigheid van Aalsmeer. Voor 
of tegen een fusie met Amstel-
veen? Hier is Gido heel duidelijk 
over. “Aalsmeer en Amstelveen 
werken ambtelijk samen, we heb-
ben elkaar nodig, maar er is geko-
zen voor behoud van de bestuur-
lijke zelfstandigheid en hier sta ik 
honderd procent achter.” Burge-
meester Gido Oude Kotte: Goed-
gekeurd, toch?!
Door Jacqueline Kristelijn

Op de Cruquiusbrug sloeg de vonk over

Tine en Piet Hooiveld 
vieren platina bruiloft
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 27 april was het feest in Ne-
derland. Koning Willem Alexan-
der vierde zijn verjaardag, maar in 
Zorgcentrum Aelsmeer werd te-
vens een bijzonder jubileum ge-
vierd; Piet en Tine Hooiveld wa-
ren maar liefst zeventig jaar ge-
trouwd. Voor dit platina huwelijk 
ontvingen zij een gelukwens en 
bloemstuk van Zijne en Hare Ma-
jesteit. Burgemeester Gido Oude 
Kotte kwam hen de maandag er-
op een boeket bloemen overhan-
digen en droeg daarbij uiteraard 
zijn ambtsketen. Tine, geboren als 
Trijntje Adriaantje Jennetje Mul-
der, woont in een appartement op 
Poldermeesterplein en komt vijf 
keer in de week bij haar man (Pie-
ter Johannes) op bezoek die daar 
sinds januari 2018 woonachtig is. 
Gescheiden wonen na bijna ze-

ventig jaar.. Schrijnend. Maar het 
stel is optimistisch en nog altijd 
vrolijk. Er kwamen in het huwelijk 
twee zoons en een dochter, zeven 
kleinzoons en vier achterklein-
kinderen, waarvan één achter-
kleindochter. “Eindelijk een meis-
je!” Het kerkelijk huwelijk werd in-
gezegend in de Nederlands Her-
vormde kerk in de Dorpsstraat, al-
waar mevrouw opgroeide. Daarna 
ging het stel wonen aan de Leg-
meerdijk, vervolgens woonden ze 
jarenlang aan de Rembrandtweg 
in Amstelveen en toen de appar-
tementen aan het Poldermeester-
plein werden gebouwd werd te-
rug naar Aalsmeer verhuisd. 
De kamer van Piet kijkt uit over 
de Brandenwijnsloot en de His-
torische Tuin. Zijn hele werkende 
leven bracht Piet in de bloemen 
door. Uit zijn eigen kas kweekte 

hij freesia’s en andere snijbloemen 
om aan te bieden aan de veiling. 
“Ik moest soms om 4 uur al op. 
Maar, hij wijst naar zijn vrouw, ik 
heb hulp gehad van haar hoor. Zij 
sprong altijd bij.” Naast zijn eigen 
kas werkte hij bij De Jong, een Ro-
zenkwekerij. Wat toch het geheim 
is van zo’n lang huwelijk, wil de 
burgervader weten. In eerste in-
stantie roept Piet Hooiveld ondeu-
gend: “Geven!” Tine vult aan: “Ja, 
en ik denk geven en nemen.” Toch 
stelt meneer zijn uitspraak wat bij 
en zegt: “Het vertrouwen hebben 
in elkaar en veel lol hebben met 
elkaar. We hebben een mooie tijd 
gehad. Ook met de kinderen. Daar 
zijn we dankbaar voor.”

Westplasje
Ook wil Gido graag weten wat een 
van de hoogtepunten is in hun re-

Bypass bij de Aalsmeerderweg
Groot onderhoud aan 
de Legmeerdijk 
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 
1 mei, is de provincie Noord-Hol-
land gestart met onderhouds-
werkzaamheden aan de Leg-
meerdijk om de doorstroming en 
de verkeersveiligheid te verbete-
ren. Het bestaande asfalt wordt 
verwijderd, waarna het wegdek 
wordt voorzien van een nieu-
we asfaltlaag. Daarna wordt de 
bermverharding en de markering 
aangebracht. Om deze klus uit te 
kunnen voeren is de Legmeerdijk 
tot de vroege ochtend van maan-
dag 6 mei afgesloten voor fiets- 
en autoverkeer vanaf de krui-
sing met de Beneluxbaan tot aan 
de ingang van Tuincentrum Ran-
zijn. Hierdoor is de kruising met 
de Aalsmeerderweg buiten ge-
bruik. Het verkeer wordt middels 

borden omgeleid. Naast de inrit 
van bedrijf Loogman, die vanaf 
de Legmeerdijk op de Aalsmeer-
derweg uitkomt, wordt een by-
pass gecreëerd zodat het ver-
keer komend van de Aalsmeer-
derweg de kruising van de Leg-
meerdijk en de Beneluxbaan op 
kan rijden. Voor fietsers geldt dat 
zij worden verzocht om te rijden. 
Het groot onderhoud aan de Leg-
meerdijk (N231), gedeelte van-
af de Beneluxbaan tot de Japan-
laan, wordt in fases uitgevoerd in 
mei en juni. Voor meer informa-
tie over de werkzaamheden kan 
contact opgenomen worden met 
het Servicepunt van de provincie 
via 0800-0200600 (gratis) of per 
mail via servicepunt@noord-hol-
land.nl.

latie: “Dat zijn er zoveel. Maar onze 
reis naar Canada, waarbij we voor 
het eerst vlogen en de neef van 
mijn man gingen bezoeken is daar 
wel één van.” Aldus de negentig-
jarige kwieke Tine. Een zoon met 
zijn vrouw alsmede de dochter is 
aanwezig en vullen hun vader en 
moeder aan: “Tevens ondernamen 
pa en ma regelmatig busreizen en 
Rheinreizen en zijn ze naar Zwit-
serland geweest. Ook hebben ze 
veel gefietst.” Met de fiets is hun 
relatie begonnen. Ze ontmoet-
ten elkaar bij de Cruquiusbrug. Ti-
ne was het eerst bij die brug. Toen 
sloeg de vonk over. 
Nu is het Platina echtpaar zeven-
tig jaar verder. Tine sluit af met een 
tegeltjeswijsheid: ‘Er is niet beter 
in de trouw, dan de liefde tussen 
man en vrouw’. Haar vijfennegen-
tigjarige man knikt beamend. Na 
het verorberen van een heerlijk 
Aalsmeers Westplasje (“Deze ken-
de ik nog niet en smaakt heerlijk!”) 
wordt het weer tijd voor de burge-
meester om op te stappen. “Het 
was mij een eer u te mogen feli-
citeren”, zegt hij oprecht. Ook na-
mens deze krant, van harte profi-
ciat, familie Hooiveld. Op naar het 
Albasten huwelijk.
Door Miranda Gommans 
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Inloopcentrum Odense
Op vrijdag 3 mei bent u van 
harte welkom in de inloop 
Odense in het gebouw van 
Ontmoetingscentrum Irene. 
Deze middag om 14.30 uur 
is er een quiz over bekende 
plaatsen. Vindt u het ook 
leuk om mee te doen? Kom  
dan naar Kanaalstraat 12 in 
Aalsmeer. 

Film in Voor Elkaer
Vrijdag 3 mei is er een �lm-
middag in Voor Elkaer. 
Er wordt dan gekeken naar 
Amsterdamse Canon op groot  
scherm. Een �lm over 700 jaar 
Amsterdamse geschiedenis. 
U bent om 15.00 uur van 
harte welkom. Komt u ook ? 

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 8 mei kunt u
genieten van o.a. een waldorf 
cocktail, stokbrood met krui-
denboter, procureur rollade,
romige calvadossaus, witlof  
in ham en kaas gerold, 
boerensalade, aardappel 
crème fraise en twee kleuren 
bavarois met slagroom naar 
keuze voor maar € 14,-. U bent 
van harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Vrijdag 10 mei  kunt u ge-
nieten van o.a. een gebonden 
bospaddenstoelen crème 
soep, breekbrood met aioli 
dip, boeuf bourguignon,
gevulde appel met cranber-
ry’s, gestoofde ratatouille,
frisse komkommersalade, 
aardappelpuree met verse
tuinkruiden en een vanille 
pudding met bessensaus met
slagroom naar keuze voor 
€ 14,-. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 
Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Bloemschikken
Op donderdag 9 mei is er 
geen bloemschikken in 
wijkpunt Voor Elkaer. 

Opening nieuwe Expositie & 
Musica in Voor Elkaer!
Vrijdag 10 mei is de expositie 
van Jan Dreschler. Vindt u 
het leuk om daar bij te zijn 
kom dan om 14.30 uur naar 
het wijkpunt. Jan Dreschler 
zal u daar vertellen over zijn 
schilderijen. Samen met Bert 
Groen, die het pianospel zal 
verzorgen, wordt het een 
gezellige middag.

Inloopcentrum Odense

Activiteiten overzicht

Rondvaart door De Bovenlanden
75+ Club op bezoek bij 
De Oude Werf
Aalsmeer - De 75+ club van 
de Vrienden van Zorgcen-
trum Aelsmeer, bestaande uit 
Aalsmeerse bedrijven die al-
le 75 jaar of ouder zijn, brengt 
twee maal per jaar een bedrijfs-
bezoek aan één van haar leden. 
Op 17 april was de club te gast 
bij jachthaven De Oude Werf, ge-
vestigd aan Uiterweg 127. In ver-
band met het programma vond 
de ontvangst plaats bij Water-
sportvereniging Aalsmeer aan Ui-
terweg 155. Deze middag was de 
opkomst overweldigend. Voor-
zitter Berry Philippa heette ie-
dereen hartelijk welkom en be-
dankte de heren Piet Harting en 
zijn zoon Daniël voor de gastvrije 
ontvangst. Een bijzonder woord 
van welkom was er voor de heren 
Maarten en Kees Alderden van de 
Fa. W. Alderden en Zn., voorheen 
N.V. C. Verbeek. Zij zijn onlangs lid 
geworden van de 75+ club even-
als jachthaven De Oude Werf en 
Modehuis Blok uit Uithoorn. Me-
de dankzij de contributie van de 
75+ club heeft de stichting Vrien-
den weer een aantal dingen kun-
nen realiseren voor de 75+ers 
in Aalsmeer en Kudelstaart. Dit 
voorjaar hebben de Vrienden 
het Zorgcentrum verblijd met de 
aanschaf van een 75 inch Touch-
screen. Een touchscreen is een 
aanraakscherm dat net zo werkt 
als een tablet. Het grote voordeel 
van zo’n scherm is dat er geen 
aanwijsapparaat of toetsenbord 
meer nodig is. Daarna kreeg Da-
niël het woord. Hij schetste de 
ontwikkeling van ‘De Oude Werf’ 
die al generaties lang in het be-
zit is van de familie Harting. Tot 
het einde van de jaren zestig van 
de vorige eeuw werden er ach-
tereenvolgens fruit, bomen en 
bloemen geteeld. Door verande-
rende marktomstandigheden is 
toen geleidelijk de overstap naar 
de watersport gemaakt. Er kwam 

meer vraag naar recreatie op het 
water en zo is langzaamaan de 
jachthaven ontstaan. Slechts de 
huidige botenloods herinnert 
nog aan het tuinbouwverleden. 
De jachthaven ligt ongeveer hal-
verwege de Uiterweg. Er is een 
volledig ingerichte jachthaven 
met zomerligplaatsen (met zij-
steiger) voor boten van 4 tot 10 
meter lengte en gelegenheid tot 
winterstalling zowel in het water, 
buiten op de kant als overdekt. Er 
zijn toilet- en douchefaciliteiten, 
voldoende parkeerplaatsen en 
voor havenklanten is er een trai-
lerhelling. Daarnaast zijn er ook 
verschillende ligplaatsen voor re-
creatiearken. Na dit verhaal werd 
met twee boten een rondvaart 
gemaakt door het gebied van de 
Stichting Bovenlanden, waarvan 
Piet Harting voorzitter is. Stich-
ting de Bovenlanden Aalsmeer 
zet zich, met bestuur en vrijwilli-
gers, in voor het behoud van de 
unieke natuurlijke en landschap-
pelijke waarden van de bovenlan-
den. Het betreft het gebied van-
af het begin van het Schinkel-
polderbos tot en met de rietlan-
den in de Westeinderplassen. Er 
worden percelen bovenland ver-
worven en onderhouden die on-
der andere weer worden uitge-
geven voor agrarische doelein-
den (trekheestercultures). In to-
taal is er de afgelopen jaren voor 
ruim 1,75 miljoen euro natuur- 
en cultuurgrond en water aange-
kocht. Bij elkaar meer dan 40 hec-
tare waarvan ruim 11 hectare cul-
tuurakkers en ongeveer 29 hecta-
re natuur en water. Na a� oop van 
de vaartocht stond er een heer-
lijk bu� et klaar dat was verzorgd 
door de koks van Zorgcentrum 
Aelsmeer. De Vrienden kijken te-
rug op een zeer geslaagde bij-
eenkomst. Het volgende bedrijfs-
bezoek van de 75+ Club zal in het 
najaar van 2019 plaatsvinden.

Vanaf 10 mei in de Weteringstraat
Eerste barbershop opent 
binnenkort in Aalsmeer!
Aalsmeer - Mannen opgelet! De 
eerste traditionele barbershop in 
Aalsmeer opent binnenkort haar 
deuren tot diep in de avonduren! 
Aalsmeer voorzien van de eerste 
Barbershop! Dat was de gedach-
te van Mourad El Kaddouri op het 
moment dat hij zich voor het eerst 
bezig hield met het vak. Inmid-
dels is de barbier al enkele jaren 
klaar met zijn barbieropleiding in 
Amsterdam en werkte hij daar-
na bij Jan Heideman Meesterbar-
bier in Haarlem en Cut The Bull 
in Krommenie. Mourad, zelf wo-
nend in Uithoorn, opent zijn ei-
gen zaak Royal Class Barbershop 
op 10 mei aan de Weteringstraat 
5. “Met Aalsmeer heb ik zelf een 
speciale band. Ik heb jaren in de 
bloemenveiling gewerkt, maar 
heb altijd een zwak gehad voor 
dit vak. Daarop heb ik de bar-
biersopleiding gevolgd en afge-
rond en heb ik mijn droom waar 
kunnen maken”, vertelt Mourad. 
“Ik wil dat Royal Class Barbershop 
staat voor kwaliteit en gezellig-
heid”, vervolgt Mourad. “De af-
gelopen jaren heb ik het in Haar-
lem en Krommenie ontzettend 
naar mijn zin gehad en die sfeer 
hoop ik ook naar Aalsmeer mee 
te nemen. Als mannen onder el-
kaar praten over allerlei onder-

werpen die de dag brengt. Ik kijk 
er naar uit.” Via de website www.
royalclassbarbershop.nl kan een 
afspraak gemaakt worden voor 
de dagen woensdag tot en met 
zondag. Woensdag en donder-
dag is de shop zelfs geopend tot 
22.00 uur. Mannen kunnen er on-
der andere terecht voor een knip-
beurt, om hun baard te trimmen, 
een scheerbeurt met open mes 
en meer. Het bespreken van on-
der andere baard en haarstijlen, 
baardolie, crèmes en pommades 
en andere producten hoort er al-
lemaal bij. En dat allemaal onder 
het genot van gezelligheid en 
een kop thee, ko�  e en frisdrank.

CDA op werkbezoek bij 
Bosman Van Zaal
Aalsmeer - Als je waar dan ook 
ter wereld, kassen ziet staan, dan 
is de kans groot dat hier Neder-
landers bij betrokken zijn. Ne-
derland is onbetwist wereldlei-
der op het gebied van tuinbouw 
en op alles wat daarbij komt kij-
ken. CDA is van oudsher nauw 
verbonden met de tuinbouwsec-
tor en ging daarom gretig in op 
de uitnodiging van Marco Braam, 
CEO van Bosman Van Zaal, eens 
bij zijn splinternieuwe bedrijf op 
Green Park langs te komen. 
Bosman Van Zaal is zo’n be-
drijf dat niet alleen in Neder-
land, maar wereldwijd in 32 lan-
den tuinbouwondernemers faci-
liteert met innovatieve duurza-
me kassen en teeltsystemen. Bos-
man Van Zaal heeft alle kennis in 
één huis voor engineering en re-
alisering op het gebied van kas-
senbouw , watersystemen, inter-
ne logistiek, robotisering, kaskli-
maat, elektra, controle en soft-
ware. Zodoende is men in staat 
turnkey, Innovatieve en slim-
me projecten te realiseren zoals 
meer-lagen teelt, kas zonder gas, 
(mobile) laboratoria voor zaden 
en stekken en laboratoria voor 
onderzoek op het gebied van kli-
maat, licht, duurzaamheid en e-
growing. In de moderne produc-
tiehal konden de CDA-ers het 
productieproces bekijken. Aan de 
ene kant van het gebouw, komen 
de ruwe materialen binnen, om 

na allerlei bewerkingen en langs 
ingewikkelde machines, aan de 
andere kant de hal weer te ver-
laten, om wereldwijd door eigen 
mensen of door vaste aannemers, 
gemonteerd te worden. Bosman 
Van Zaal is een MVO-bedrijf. Dit is 
terug te vinden in haar projecten 
en producten, maar ook in het 
ontwerp van hun nieuwe pand. 
Door gebruik te maken van een 
hoge isolatiewaarde, warmte/
koude opslag, warmtepompen 
en toekomstige zonnepanelen is 
het gebouw energieneutraal. De 
behoefte aan land- en tuinbouw-
producten groeit. CDA Aalsmeer 
en Kudelstaart is daarom enorm 
trots om een bedrijf als Bosman 
Van Zaal binnen de grens van 
haar gemeente te hebben. Een 
bedrijf met bijna 100-jarige wor-
tels in de Greenpoort gemeentes 
Uithoorn en Aalsmeer. 

Aandachtspunten
Bosman Van Zaal is terecht enorm 
trots op haar bedrijf en haar acti-
viteiten, maar gaf de CDA-dele-
gatie wel wat aandachtspunten 
mee: Het tekortschietend van 
openbaar vervoer op Greenpark, 
de onveilige situaties voor de � et-
sende werknemers uit onder an-
dere Aalsmeer en De Kwakel en 
aandacht voor het gebrek aan 
goede huisvesting voor de on-
misbare (technische) arbeidsmi-
granten.

Op woensdag 8 mei in Oude Veiling
Info-avond over Fairtrade 

offi e en loemen
Aalsmeer - De Werkgroep Fair-
trade Gemeente Aalsmeer wil 
iedere inwoner meer informa-
tie geven over de Fairtrade kof-
� e en bloemen uit de ontwikke-
lingslanden. Hiervoor wordt een 
informatieavond georganiseerd 
op woensdag 8 mei in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat 19. 
De avond begint om 19.30 uur 
met muziek uit Afrika van Djem-
bé Agogo en Fairtrade ko�  e en 
thee. 
Er zijn twee sprekers uitgenodigd, 
uit de sector ko�  e en uit de sec-
tor bloemen. Peter d’Angremond 
van de Stichting Max Havelaar 
van alles vertellen over Fairtrade 
ko�  e en Marja Oudhuis van 
Zuurbier & Co (Bilashaka Flowers, 

Kenia) gaat het hebben over het 
kweken van Fairtrade rozen in Ke-
nia. Wat voor loon krijgen de ar-
beiders van deze Fairtrade pro-
ducten? Hoe onderhouden ze 
hun gezin? Is er kinderarbeid? En 
uiteraard is het mogelijk om vra-
gen te stellen. In de pauze komt 
Djembé Agogo terug met muziek 
en dans.

Proeverij
Er wordt deze avond ook een kof-
� eproeverij gehouden. Daarbij 
is de mogelijkheid om diverse 
Fairtrade ko�  emerken te proe-
ven. Meer informatie en aanmel-
den voor deze avond kan bij Bet-
ty Kooij via jbkooij@kabelfoon.nl 
of 0297-321509.

Transitie naar duurzame bedrijfsvoering
Ruim 1.085 zonnepanelen 
op dak Nieuwkoop Europe
De Kwakel - Afgelopen week zijn 
ruim 1.085 zonnepanelen geïn-
stalleerd op het dak van Nieuw-
koop Europe aan de Hoofdweg in 
De Kwakel. Het project is een lo-
gische stap voor het bedrijf dat 
duurzaamheid hoog in het vaan-
del heeft staan. De zonnepane-
len leveren bij elkaar zo’n 328.000 
kWh per jaar; dat is circa 55% van 
het jaarlijkse elektriciteitsverbruik 
van Nieuwkoop Europe. 
De technologische ontwikkelin-
gen in de solar-industrie gaan ra-
zendsnel en de zonnepanelen 
van tegenwoordig reageren zo-
wel op zonlicht als UV-daglicht. 
Dit verhoogt het rendement aan-
zienlijk, omdat de zonnepane-
len ook tijdens een bewolkte dag 
energie opleveren. “Het installe-
ren van zonnepanelen is een lo-
gische stap in onze transitie naar 
een duurzame bedrijfsvoering. 

De afgelopen jaren hebben wij 
al verschillende veranderingen 
doorgevoerd om energiezuiniger 
te kunnen werken”, vertelt alge-
meen directeur Danny Gerritsen. 
Nieuwkoop Europe wil in de toe-
komst mogelijk nog meer zonne-
panelen plaatsen op het dak van 
de nieuwbouw die later dit jaar 
wordt gerealiseerd. 

Voor ophalen en uitdelen op donderdag

Voedselbank zoekt busje
Aalsmeer - De Voedselbank 
Aalsmeer heeft een urgent pro-
bleem. Op donderdagmorgen 
worden er altijd verse groenten 
en vlees opgehaald bij de diver-
se supermarkten. Dezelfde mid-
dag wordt dit uitgedeeld aan 
de klanten van de Voedselbank. 
De Voedselbank mocht van een 
maatschappelijk betrokken on-
dernemer altijd een busje gratis 
lenen! 
Maar, de bus is stuk en kan waar-
schijnlijk niet meer gerepareerd 
worden. Als de Voedselbank een 

busje moet gaan huren, kost dit 
wekelijks meer dan 50 euro en 
dat kan de Voedselbank niet op-
brengen. De vraag is daarom: 
Welke ondernemer is zo aar-
dig om een busje beschikbaar te 
stellen voor de Voedselbank. Het 
gaat om donderdagmorgen van 
9.00 tot 12.30 uur.

Nieuwe bestuursleden
Verder is de Voedselbank op zoek 
naar denkkracht voor het be-
stuur. De Voedselbank zoekt één 
of twee nieuwe bestuursleden. 

De taakverdeling gaat in onder-
ling overleg, maar mogelijke ta-
ken zijn: secretariaat, coördina-
tie voedselveiligheid en public re-
lations. Wie wil wat vrije tijd ge-

ven voor het mooie en dankbare 
werk van de Voedselbank? Reac-
ties voor beide vragen graag aan 
info@voedselbankaalsmeer.nl of 
bel 06-33728537.
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Ook cursus voor beginners
Reanimatie op herhaling 
in Het Dijkhuis

De Grutto
Aalsmeer - Landelijk gezien is de 
Grutto een vogel die sterk aan het 
afnemen is. In 2015 door het Ne-
derlandse publiek, bij het pro-
gramma Vroege Vogels van de 
Vara in samenwerking met de Vo-
gelbescherming uitgeroepen tot 
Nationale vogel! In 1970 waren 
er nog 120.000 broedparen in Ne-
derland, nu nog 30.000. Doordat 
we hier best wel veel weide en 
veen/ of dras gebieden hebben, 
komt deze mooie vogel hier best 
veel voor. ‘Grutto, grutto, grutto’ 
is een veel gehoorde roep als je 
bij het plasje gaat kijken aan de 
N201, net voor het Amstel via-
duct. In het natuurgebied Wavers 
hoek, of iets verder de Noord Hol-
landse polder in bij drassige wei-
landen, heb je nu hele verzamel 
plaatsen van de mooie Grutto. 
Hier sterken ze aan van hun trek-
tocht vanuit de zuidelijke kust ge-
bieden van de oceaan. Als ze weer 
wat zijn aan gevet, start de kop-
pel vorming en paring en waaie-
ren ze als koppel uit over de wei-
de gebieden om voor na kroost 
te gaan zorgen. Zuid Frankrijk tot 
Marokko en delen van de Middel-
landse Zee zijn de winter kwartie-
ren van de Grutto. 
Althans van de meest algemeen 
bekende en hier voorkomen-
de Grutto. Als variant is hier spo-
radisch ook wel de Rosse Grut-
to en de IJsland Grutto. De Ros-
se Grutto is wat donkerder rood 
achtig en heeft een iets opstaan-
de snavel, grotere vleugel strepen 
en broed Noordelijker van hier, 
de IJslandse Grutto gaat om te 
broeden veelal naar de eilanden 
van Groot Brittannië. Het broed- 
en baltsgedrag is een lust om te 
zien, mannetjes maken de gekste 
val-, tuimel- en draai-partijen om 
maar indruk te maken. Tegen riva-

VOGELS IN DE NATUUR
len kunnen ze aardig uitvallen en 
soms zie je ook wel Grutto’s met 
een raar uitstekende vleugel, wat 
dan bij een gevecht tot stand is 
gekomen. Uiteindelijk gaat een 
gevormd stel vanuit de rust kolo-
nie naar een eigen stek, waar het 
met nog een of twee stellen be-
gint het nestelen en broeden. Op 
die manier kunnen ze met een 
betrekkelijk kleine samenstelling 
toch hun territorium beter be-
schermen. Het broeden wordt 
beurtelings in een op de grond 
gemaakt nest gedaan, waar-
in ze 3 à 4 eieren uitbroeden. Tij-
dens hun broed- en voed-periode 
van de jongen leven ze in hoofd-
zaak van vrijwel alle levende dier-
tjes uit de grond. De jonge vo-
gels gaan al vrij snel zelf op voed-
sel uit en als ze zelfstandig zijn, 
verzamelen ze zich op gemeen-
schappelijke jongen slaapplaat-
sen. Gelukkig lijkt er weer een 
wat betere toekomst voor deze 
nationale vogel te komen. Boeren 
en de Vogelbescherming bunde-
len vaak hun inzicht en krachten 
en gaan steeds meer over op een 
vogel vriendelijker beheer van de 
weides. De laatste Grutto’s ver-
laten in augustus Nederland en 
gaan naar hun overwintering ge-
bied. Dus, u kunt nog een maand 
of vier genieten van deze Neder-
landse weidevogel.
Henk Vogelaar

Aalsmeer - Wie vanaf vandaag 
de gemeente Aalsmeer binnen 
komt, kan het bijna niet missen: 
Aalsmeer is een Fairtrade-ge-
meente. Op verschillende loca-
ties in Aalsmeer zijn Fairtrade-
borden geplaatst. Samen met de 
werkgroep Fairtrade Gemeen-
te Aalsmeer onthulde wethou-

der Wilma Alink het bord op de 
hoek van de Herenweg en de Am-
bachtsheerweg in Kudelstaart.

Een eerlijke prijs
Wethouder Alink is blij met 
de borden: “Iedereen kan in 
Aalsmeer terecht voor eerlijke 
producten. Met het plaatsen van 

Trots op verkoop eerlijke producten
Fairtrade-borden in de 
gemeente Aalsmeer

Bijeenkomst bewoners Hornmeer
Geanimeerd wijkoverleg over 
duurzaamheid en de natuur
Aalsmeer - Dat de onderwerpen 
duurzaamheid en natuurlijke om-
geving in de Hornmeer in de be-
langstelling staan bleek bij het 
laatste Wijkoverleg in de Horn-
meer. Vertegenwoordigers van Ei-
gen Haard gaven een presenta-
tie over de actuele en toekomsti-
ge werkwijze en plannen voor het 
verduurzamen van de bestaan-
de woningen. Isolatie in al zijn 
vormen wordt stap voor stap bij 
de bestaande woningen doorge-
voerd. Te beginnen met de wo-
ningen met het laagste energiela-
bel in samenhang met het geplan-
de onderhoud. Al met al een he-
le operatie. Aan de isolatie is een 
traject met overleg en informatie 
gekoppeld om het proces goed 
te begeleiden. Telkens als zo’n ze-
ventig procent van de bewoners 
van een deelproject akkoord gaat 
wordt overgegaan tot uitvoering. 
Omdat gewerkt wordt in huizen 
die bewoond worden zal er altijd 
sprake zijn van overlast en zal ge-
tracht worden dit te beperken. Het 
resultaat van de hele operatie is te-
rug te vinden in een vermindering 
van de lasten en het plan gaat er-

van uit dat dit voor de helft terug 
te vinden is in de lagere energiere-
kening en voor de helft in de ge-
wijzigde huur. Aanvullend wordt 
zorgvuldig gekeken naar zonne-
panelen en/of elektrisch koken. 
Vooralsnog wordt er nog niet van 
uitgegaan dat de woningen ‘gas-
loos’ worden. Er is ingegaan op de 
vragen van bewoners die bijvoor-
beeld zelf al onderdelen van de 
isolatie hebben uitgevoerd. Deze 
situaties worden per geval beoor-
deeld. Ook is het zo dat huizen die 
onder sociale huur vallen dit na de 
isolatie ook zullen blijven. 
Voor nieuwbouw wordt straks wel 
uitgegaan van energie neutra-
le woningen, dus zonder gasaan-
sluiting.

Natuurlijke omgeving
Jan Westerhof en Jos Valentin hiel-
den de aanwezigen een spiegel 
voor over de natuurlijke omge-
ving van de Hornmeer.
Het werd duidelijk dat de manier 
van leven een directe relatie heeft 
met vogels en groen. Van gier-
zwaluw tot huismus hebben het 
zwaar te verduren door de ma-

Oude Meer - In Oude Meer en 
Aalsmeerderbrug zijn veel vrij-
willigers die een cursus reanima-
tie hebben gevolgd zodat zij de 
AED’s die door de buurtvereni-
ging langs de dijk geplaatst zijn 
in geval van nood kunnen bedie-
nen. Het certi�caat is echter maar 
beperkt geldig en dus moet ie-
dereen een herhalingscursus vol-
gen. Deze cursusavonden staan 
gepland op 7 mei en 12 novem-
ber. Er is nog plaats! De kosten 
voor de herhalingscursus worden 
door de meeste zorgverzekerin-
gen in de aanvullende verzeke-
ring gedekt. Nog geen cursus ge-
volgd en toch  ook graag leren re-
animeren? Op 19 september start 
er nog een nieuwe basiscursus. 
Heeft u een aanvullende verze-
kering dan vergoeden de meeste 
verzekeraars ook deze cursus. Al-
le cursussen worden gegeven in 

Het Dijkhuis aan de Aalsmeerder-
dijk 77 te Oude Meer

Klusochtend 
Vele handen maken licht werk! 
Komt u ook helpen op de 
klusochtend van Buurtvereniging 
Het Dijkhuis op zaterdag 4 mei? 
Van 10.00 tot 16.00 uur werken 
ze de klussenlijst af. Ook als u niet 
handig bent van harte welkom, er 
zit altijd wel een klein klusje voor 
u bij!
 
Ledenvergadering
Op donderdag 9 mei houdt 
Buurtvereniging Het Dijkhuis 
haar Algemene Ledenvergade-
ring, waarvoor  alle leden van har-
te uitgenodigd worden. Aanvang 
20.00 uur. Ko�e en thee staan 
klaar! Kijk voor informatie en in-
schrijving voor de cursussen op 
de website: www.hetdijkhuis.net

nier van betegelen en schuttingen 
bouwen in plaats van beplanten 
en heggen plaatsen. Geen plan-
ten, geen insecten betekent geen 
eten voor de vogels. Ook het che-
misch bestrijden van onkruid en 
kleine beestjes is niet altijd de bes-
te oplossing. Brandnetels en dis-
tels hebben een belangrijke func-
tie voor de vlinders en vlinders zijn 
eerst rupsen. Een dergelijk ver-
haal geldt voor de nachtvlinder 
en motten. Elk ‘onkruid’ heeft zijn 
functie en het tijdstip van maaien 
is bijvoorbeeld van essentieel be-
lang voor het in standhouden van 
de diverse soorten weidevogels. 
Kleine wijzigingen hierin hebben 
grote gevolgen. De heren Valen-
tin en Westerhof, alsmede enke-
le bewoners betreuren het dat 
de gemeente opdracht geeft om 
de kanten en bermen te vroeg te 
maaien. Wat is er in het voorjaar 
mooier dan de bloemenzee aan 
de kant van de weg?

Infopunt
De wijkverbinder Helma Keesom 
van Participe wees nog eens op de 
mogelijkheden om ondersteund 
te worden bij het invullen van 
het belastingformulier en geadvi-
seerd te worden in �nanciële za-

ken op het Infopunt/�nancieel ca-
fé in Aalsmeer en Kudelstaart.

Waterfront
Tot slot was er een korte update 
over het Waterfront, waarbij toch 
weer het niet opgeloste parkeer-
probleem aan de orde kwam. Ge-
noemd is ook het verdwijnen van 
het binnendijkse voetpad. Voor 
meer gedetailleerde informa-
tie kan men terecht op de web-
site van het Waterfront. Gekop-
peld aan deze ontwikkelingen is 
nog gewezen op het besluit om 
de verkeerslichten bij de Waterto-
ren te behouden. Een aantal be-
woners heeft zich hiervoor (met 
succes) sterk gemaakt.

Schipholparkeren
Als laatste kon worden vastge-
steld dat de renovatie van de we-
gen in de Componistenwijk na-
genoeg is afgerond, dat er voor-
al op de Bachlaan ’s nachts veel te 
hard wordt gereden en dat er ook 
weer Schipholparkeerders in de 
wijk worden gesignaleerd. Deze 
laatste twee onderwerpen zullen 
met gemeente en de wijkagent 
worden besproken. De volgen-
de vergadering is gepland op 10 
september.

de borden laten we zien dat wij 
daar als gemeente trots op zijn. 
Omdat wij het belangrijk vinden 
dat boeren en boerinnen in ont-
wikkelingslanden een eerlijke 
prijs krijgen voor hun producten.” 
 
Fairtrade week
Het onthullen van de Fairtrade-
borden gaat vooraf aan de start 
van de voorjaarseditie van de 
Fairtrade Week. Van zaterdag 4 
tot en met zondag 12 mei zetten 
bedrijven, winkels en vrijwilligers 
in Aalsmeer zich in voor Fairtrade 
producten en producenten. Tij-
dens deze week is op woensdag 
8 mei vanaf 19.30 uur een speci-
ale Fairtrade Ko�e en Bloemen 
avond in De Oude Veiling. 
 
Fairtrade Gemeente
Sinds november 2017 is Aalsmeer 
o�cieel een Fairtrade Gemeente. 
Met het predicaat Fairtrade Ge-

meente wordt aangegeven dat 
in een gemeente winkels, hore-
ca, bedrijven, organisaties, maar 
ook inwoners en lokale overheid 
samen werken aan meer eerlij-
ke handel. De gemeente onder-
steunt de werkgroep Fairtrade 
Gemeente Aalsmeer, die regel-
matig activiteiten organiseert 
om fairtrade producten onder de 
aandacht te brengen. Uiteraard 
gebruikt de gemeente zelf ook 
fairtrade producten.

Nieuw visitekaartje in sierteeltsector

Eerste officiële paal voor 
bouw van FloriWorld 
Aalsmeer - Op donderdag 25 
april is de bouw van FloriWorld 
in Aalsmeer o�cieel van start 
gegaan. Na enkele jaren van 
planontwikkeling en voorbe-
reiding, is de eerste paal de 

grond ingeslagen. Na een kor-
te toespraak van Daniëlle San-
ten, directeur van FloriWorld 
BV, en experience architect 
Bert Kranendonk van Dutch 
Experience Group mochten de 

handen uit de mouwen wor-
den gestoken.

Boom geplant
Namens de drie aandeelhouders 
Bloemen-bureau Holland, Royal 

Drie aandeelhouders planten een boom bij de start van de bouw van FloriWorld. Foto: Remco Koenderman.

Volop ideeën om Aalsmeer 
aantrekkelijker te maken
Aalsmeer - Sinds 14 maart 
mochten inwoners ideeën plaat-
sen voor een aantrekkelijker 
Aalsmeer. Ruim 130 deden dat 
op uiteenlopende gebieden als 
natuur en biodiversiteit, straten 
en pleinen, sport en wonen. 500 
Inwoners maakten een account 
aan; bijna 1400 inwoners stem-
den positief op de ideeën.

De gemeente wil samen met haar 
inwoners Aalsmeer mooier, groe-
ner, veiliger, schoner en duurza-
mer maken. Daarom hebben de 
wethouders Wilma Alink en Ro-
bert van Rijn de inwoners naar 
goede ideeën gevraagd. Het gaat 
vooral om kleinschalige verbe-
teringen in de buitenruimte die 
snel te realiseren zijn. Dit draagt 
bij aan één van de speerpunten 
van het college: verbeteren van 
de leefbaarheid. In totaal is hier-
voor een half miljoen euro be-

schikbaar. Inwoners gaven daar 
massaal gehoor aan. Wilma Alink 
en Robert van Rijn: “Het is mooi 
dat deze nieuwe vorm van partici-
peren zo aanslaat bij de inwoners. 
Het laat zien dat deze laagdrem-
pelige manier past bij het huidi-
ge onlinetijdperk en leidt tot leu-
kere en meer ideeën. Daarnaast 
is meteen ook duidelijk door het 
stemmen van medebewoners of 
er draagvlak is voor een idee. We 
gaan het participatie instrument 
dan ook vaker inzetten.” Ook kon-
den inwoners ideeën op papier 
indienen in één van de vier idee-
enbussen bij de supermarkten in 
Aalsmeer. De gemeente analy-
seert nu alle ideeën. De uitkom-
sten van de ideeën op de websi-
te komen rond 20 mei op de pagi-
na ‘realisatie projecten’ op partici-
patie.aalsmeer.nl. Ook als ideeën 
niet uitvoerbaar zijn komt hier-
over een uitleg op de website. 

FloraHolland en Dutch Experien-
ce Group, hebben respectieve-
lijk Dennis van der Lubbe, Steven 
van Schilfgaarde en Bert Kranen-
donk samen de eerste boom ge-
plant. Ondanks de stromende re-
gen, hebben wethouder Robert 
van Rijn (Aalsmeer) en René van 
Schie van Metropool Regio Am-
sterdam samen met Daniëlle San-
ten de boom een �inke gieter wa-
ter gegeven. De aanwezige obli-
gatiehouders hebben daarna sa-
men planten in de grond gezet en 
bij-vriendelijke bloemen gezaaid, 
met hulp van alle genodigden. 
Binnenkort verrijst het geraam-
te van het �eurige gebouw. Kon-
dorWessels Projecten is verant-
woordelijk voor de ontwikkeling 
ervan. 

Bezoekersattractie
FloriWorld is een bijzondere en 
verrassende bezoekersattractie 
over het thema bloemen en plan-
ten. Gericht op nationale en in-
ternationale toeristen, maar ook 
aantrekkelijk voor het onderwijs 
en de zakelijke markt. FloriWorld 
is de thuisbasis en een nieuw visi-
tekaartje van de sector en draagt 
bij aan de top of mind positie 
van bloemen en planten bij con-
sumenten en stakeholders. Flo-
riWorld is een verrijking van het 
toeristisch aanbod in de direc-
te omgeving van Amsterdam en 
Schiphol, in het hart van de Ne-
derlandse identiteit. FloriWorld 
past daarmee perfect in het be-
leid om toeristen meer te sprei-
den ten opzichte van Amsterdam 
en is onderdeel van de Bloemen-
lijn in het HollandCity beleid van 
NBTC.
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OOK ALLE VRIJWILLIGERS BEDANKT!

• aalsmeer.nu    
• aldert jongkind boeketten    
• altac coating group    
• antenna aalsmeer    
• banketbakkerij ab müller    
• berghoef accountants & adviseurs    
• bvb melle jongkind aalsmeer bv    
• cafe bar joppe    
• cafe vleghaar     
• carpentier bouwplein aalsmeer    
• de fi etsgarage    
• de jonge heertjes    
• drukkerij stylemathôt    
• duif international    
• elektrotechnisch installatiebedrijf 
• p hoekwater bv    
• eveleens makelaardij    
• fi reball licht & geluid     
• foto de boer    
• gasa group holland bv    
• gavita international bv    
• goemans tapijt    
• gomes / biemond & van wijk 
• mercedes benz    
• heemhorst watersport    
• henk kooijman sierbestrating    
• jafrem verhuur    
• jan van gent sloepen    
• jumbo aalsmeer
• keurslager kruyswijk

• klaas bos / fi sh-nederland.nl
• klaver snacks joure
• koninklijke de vries scheepsbouw
• lasbedrijf van vliet
• mazda donker
• melle jongkind aalsmeer bv
• odie-farms
• peter & marjan stokman
• quattro plant
• r & s jachttechniek
• raadschelders verzekeringen
• rabobank regio schiphol
• renault nieuwendijk
• ristorante pizzeria pasta vino
• robel trading telecom
• SO!  social media
• sparnaay juweliers
• stokkel installatie techniek
• the beach indoorsport 
• @ evenementencentrum
• TK kunststof puien
• ubink cactussen bv
• vase the world
• vta visser transport agencies
• westeinder tuinen 
• wittebol wijn
• wooden classics harting
• zeilmakerij burggraaf & zn
• brandweer aalsmeer 
• EHBO aalsmeer

 Wij 
bedanken
de onderstaande sponsors 

voor de onvergetelijke 
kindermiddag op ‘t Raadhuisplein

Fris, maar gezellig en 
druk op Koningsdag!

Aalsmeer - Dat het koud zou 
worden op Koningsdag was aan-
gekondigd en (helaas) is de voor-
spelling uitgekomen. Een pittig 
windje en regelmatig een regen-
bui. Het weer heeft echter de kin-
deren niet weerhouden om hun 
spulletjes te gaan verkopen op 
de vrijmarkten. De animo was 
qua deelname wel iets minder 
dan andere jaren, maar gelukkig 
was de belangstelling zowel in 
Aalsmeer als in Kudelstaart groot.
Het aanbod was weer divers. Veel 
speelgoed, maar ook snuisterij-
en boeken en onder andere bloe-
men. De vrijmarkten werden op-
geluisterd met live-muziek door 
jeugdige inwoners. Zo liet een vi-
oliste van zich horen, werd gitaar 
gespeeld bij de molen en werd 
voluit gedrumd in de Zijdstraat.
Even na één uur hielden de mees-
te verkopers het voor gezien. Tijd 
om de benen te strekken en deel 
te gaan nemen aan spelletjes en 
attracties bij het Dorpshuis en op 
het Raadhuisplein. 
Ook de vrijmarkt in Oostein-
de, weer nieuw leven ingebla-
zen, is gezellig verlopen en heeft 
de ‘stempel’ geslaagd gekregen. 
Naast de vrijmarkt waren er oud 
Hollandse spelletjes en deze wer-
den verzorgd door De Binding 
en vrijwilligers van Ons Tweede 
Thuis.

Vol op Raadhuisplein
De attracties voor kinderen op 
het Raadhuisplein ‘s middags wa-
ren heel gevarieerd en uitdagend 

voor diverse leeftijden. De aller-
jongsten konden eendje vissen, 
in de draaimolen en zich uitleven 
op springkussens en in de ballen-
bak. De oudere jongens en mei-
den konden de stormbaan be-
klimmen, schieten, potten gooi-
en, op de trampolines en nage-
noeg alle kinderen vonden het 
geweldig om bij de brandweer 
een vuurtje te blussen en slee-
tje te rijden op de rollerbaan. 
Voor alle jongens en meisjes was 
er een gratis versnapering, voor 
de ouders en bezoekers waren 
er snacks en drankjes verkrijg-
baar. De Stichting Oranje Comi-
té Aalsmeer en de grote groep 
vrijwilligers verdienen een groot 
compliment. Prima georgani-
seerd en geregeld deze familie-
middag, die heel goed bezocht is. 
In de middag, toen het zonnetje 
zich even liet zien, was het mutje-
vol op het Raadhuisplein.

Gezellig rond Dorpshuis
Ook in en rond het Dorpshuis was 
het heel gezellig. Er was onder 
andere sjoelen, de kinderen kon-
den zich laten schminken en er 
stond een springkussen klaar. Er 
was goed ingespeeld op de kou-
de, regenachtige dag. Diverse ac-
tiviteiten vonden binnen plaats. 
Hier heeft jong en oud eveneens 
uitbundig Koningsdag gevierd. 
Met foto’s nog even nagenieten 
van deze frisse, maar heel gezel-
lige Oranjedag.
Foto’s: Jacqueline Kristelijn
en www.kicksfotos.nl

KUDELSTAART

KUDELSTAART

OOSTEINDE
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Een zakelijke relatie meldde het 
overlijden van haar branche-
genoot, restauranthouder Lee 
(56). Lee was plotseling over-
leden en er moest een uitvaart 
geregeld worden. We moesten 
alleen wel even wachten met het 
maken van afspraken, aangezien 
de familie uit Hong Kong moest 
overkomen. 

Drie dagen later spraken wij al-
les door. Het was maar goed dat 
de Nederlandse zakenrelatie bij 
het gesprek aanwezig was, want 
de familie uit Hong Kong sprak 
nauwelijks Engels. Het kwam 
erop neer, dat bepaalde rituelen 
bij hen gebruikelijk zijn na een 
overlijden en zij vroegen of wij 
hieraan konden voldoen. 

Uiteraard. Zo werd gevraagd 
of zij vuurwerk mochten afste-
ken en of het mogelijk was om 
een vuur te maken naast het 
uitvaartcentrum. Diverse zaken 
konden dan verbrand worden. 
Bij taoïstische begrafenissen 
worden papieren strookjes - 
nepgeld - verbrand voor de 
overledene. Dit is het zogeheten 
dodengeld. Het wordt verbrand 

zodat overledenen het in het 
hiernamaals kunnen gebruiken. 
Als je dit geld op de grond ziet 
liggen, kun je het ook beter niet 
oprapen of meenemen, want 
dat brengt ongeluk. Ook worden 
andere papieren namaakobjec-
ten, zoals huizen, auto’s, boten, 
goudstaven en wat nog meer 
verbrand. Dit is allemaal voor 
het welzijn van de overledene. 

Toen wij dit allemaal geregeld 
hadden, kwam er nog één bij-
zonder verzoek. “Alexander, Lee 
is in een rolstoel terechtgeko-

is door een kogel. Deze kogel zit 
nog steeds in zijn lichaam. Zou-
den jullie de kogel eruit willen 
halen?” 

“Natuurlijk”, was mijn antwoord. 
Dus brachten wij Lee naar het 
ziekenhuis, waar na een scan de 
kogel gelokaliseerd en operatief 
verwijderd werd. Op de dag van 
de uitvaart gaf ik de kogel aan 
de familie.

Zij knikten dankbaar. In het 
hiernamaals is Lee nu eindelijk 
verlost van de vloek in zijn lijf, 

die hem in een rolstoel deed be-
landen. Ik had zoiets nog nooit 
eerder geregeld. Het zorgen 
voor elkaar stopt niet na het 
overlijden. 

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van de 
maand heeft Dunweg Uitvaart-
zorg inloopspreekuur. Dit is van 
9.00 - 10.00 uur in Hoofddorp 
en van 10.00 - 11.00 uur bij Be-
graafplaats Zwanenburg. Loop 
gerust binnen voor informatie 
over wat er komt kijken bij een 

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Een vloek

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Nieuwe slogan: ‘Deen, dat 
is lekker thuiskomen’
Aalsmeer - Deen is een bijzonde-
re supermarkt, met van oudsher 
een sterke binding met haar klan-
ten. Een supermarkt waar de me-
dewerkers, de producten en de 
sfeer in de winkels iedere dag het 
verschil maken. Maar wat maakt 
Deen zo bijzonder en ‘anders dan 
anderen’ en waarom is het meer 
dan de moeite waard om bij Deen 
de boodschappen te doen? De di-
rectie is van mening dat niemand 

dat zo goed onder woorden kan 
brengen als de eigen klanten en 
collega’s uit de winkels en van 
het hoofdkantoor. Door klanten 
en medewerkers is uitgebreid ge-
sproken over wat Deen zo uniek 
maakt en hoe Deen als super-
markt het verschil maakt. En wat 
blijkt? Belangrijke kenmerken van 
Deen, zoals betrokken, nuchter, 
vriendelijk, klantgericht en gezel-
lig, maken dat klanten en mede-

Aandacht voor verbetering dienstverlening

Positief resultaat Royal 
FloraHolland in 2018
Aalsmeer - De productomzet 
was €4,65 miljard, een lichte da-
ling van 0,8% ten opzichte van 
2017. De warme zomer in Euro-
pa en de koude weersomstan-
digheden in de belangrijkste pro-
ductiegebieden in Afrika vormen 
daarvoor een verklaring. De ge-
middelde prijzen waren in 2018 
licht hoger dan in 2017. De bloe-
men en planten werden geleverd 
door 5.550 aanvoerders en ge-
kocht door 2.465 klanten. CEO 
Steven van Schilfgaarde: “We 
richten ons op de ontwikkeling 
van de combinatie van de digi-
tale en fysieke marktplaats voor 
bloemen en planten. Daar ligt 
onze toekomst. Royal FloraHol-
land ontwikkelt nieuwe diensten 
op het gebied van dealmaking, 
�nanciële afwikkeling en logis-
tiek, gericht op kwekers en hun 
kopers. Diensten die onze klan-
ten succesvol laten zijn. De ex-
tra aandacht voor de verbete-
ring van de dagelijkse dienstver-
lening en focus op onze kernac-
tiviteiten heeft zijn vruchten af-
geworpen. Daarin is in 2018 fors 
geïnvesteerd. De klanttevreden-

heid is in 2018 daardoor sterk ver-
beterd. Het succes van het digita-
le platform Floriday neemt elke 
maand verder toe. Eind 2018 wa-
ren er al 1.200 kwekers aangeslo-
ten. De joint-venture Blueroots, 
waarin sinds begin 2019 wordt 
samengewerkt met handelspar-
tijen, zorgt voor een stevige im-
puls voor de digitale marktplaats. 
Daarnaast worden voortdurend 
functionaliteiten toegevoegd 
aan Floriday op basis van de be-
hoeften van klanten. Ook zijn er 
steeds meer apps gekoppeld aan 
het digitale platform. Het actieve 
gebruik neemt dan ook snel toe.

Solide financiële positie
In de eigen bedrijfsvoering heeft 
Royal FloraHolland door e�-
ciencyverbeteringen aanzien-
lijke kostenbesparingen gerea-
liseerd. De totale operationele 
kosten zijn in 2018 met 4,1% ge-
daald tot € 282 miljoen. In 2018 
is in totaal € 80 miljoen geïnves-
teerd in onder meer digital, vast-
goed en logistieke middelen. CFO 
David van Mechelen: “Royal Flora-
Holland staat er �nancieel goed 

Fairtrade bananen in 1e 
Fairtradeweek centraal
Aalsmeer -  Van 4 tot 12 mei vindt 
de eerste Fairtradeweek van 2019 
plaats en  deze week staan de 
Fairtrade bananen centraal. De 
Werkgroep Fairtrade Gemeente 
Aalsmeer zal ook aandacht be-
steden aan deze  overheerlijke 
vrucht. Er zijn 147 Fairtrade ge-
certi�ceerde bananencoöpera-
ties en plantages, verspreid over 
16 landen.
Er worden jaarlijks 720 miljoen 
bananen in Nederland gegeten. 
Dat zijn 42 bananen per persoon 

per jaar. In 2018 zijn er in Neder-
land 32 miljoen kilo Fairtrade ba-
nanen verkocht. Dat moet om-
hoog kunnen, want de boeren 
krijgen per doos bananen één 
dollar premie naast hun eerlijke 
loon. Hoe meer er wordt omgezet 
aan Fairtrade bananen hoe meer 
de bananenboeren hun leven 
kunnen verbeteren. Met de pre-
mie kunnen ze namelijk extra ac-
tiviteiten ondernemen, zoals de 
teelt verbeteren, wegen verbete-
ren een schooltje bouwen, een 

Aalsmeerse net een week terug uit Congo

Merel Verbeek voor medair 
naar Mozambique
Aalsmeer - Merel Verbeek is af-
gelopen zaterdag 27 april ver-
trokken naar Mozambique voor 
noodhulp-organisatie Medair. De 
Aalsmeerse zal de logistiek on-
dersteunen voor de komende dis-
tributies die Medair gaat uitvoe-
ren in vier moeilijk bereikbare ge-
bieden in het district Nhamatan-
da. Een deel van deze gebieden is 
alleen per helikopter bereikbaar.
Merel: “Ik ben net een week terug 
uit Congo waar ik onder meer heb 
meegewerkt aan het coördineren 
van de campagne tegen Ebola en 
daarnaast het trainen van het lo-
gistieke team. In Mozambique zal 
ik me ook richten op de logistie-
ke werkzaamheden. Dit week-
end vertrek ik al en het klinkt mis-
schien gek, maar ik heb er heel 

veel zin in om me weer in te zet-
ten voor het Internationale Nood-
hulpteam. In eerste instantie ga ik 
er voor twee maanden heen. Af-
hankelijk van hoe lang Medair in 
Mozambique aanwezig blijft, zal 
duidelijk worden of ik langer blijf.”
Het Internationale noodhulp-
team van Medair is sinds 24 maart 
in Mozambique om te helpen na-
dat cycloon Idai over Mozam-
bique raasde. Mensen hebben 
hun huizen, bezittingen, dieren 
en gewassen verloren. Putten en 
waterpunten zijn zwaar bescha-
digd en hierdoor nemen ziekten 
die door water worden overge-
dragen toe.
“Nu de putten zijn vernietigd 
moeten we lange afstanden lo-
pen om water te halen. Dat is echt 

moeilijk”, vertellen Ines en Vitoria 
van 14 uit het dorp Haruma.
“Als Medair hier niet was, zou on-
ze situatie heel slecht zijn. Ik ben 
God dankbaar en ik ben er ze-
ker van dat hij deze hulp heeft 
gestuurd”, aldus Quifase Ghema 
dorpsoudste van Haruma.
Medair werkt samen met Food for 
the Hungry en heeft tot nu toe 
noodopvangpakketten met dek-
zeilen, dekens, touw en een zon-
nelantaarn en hygiënepakketten 
met zeep, chloor voor waterzui-
vering, een emmer en water�lters 
uitgedeeld in het dorp Haruma. 
Meer informatie over het nood-
hulpproject van Medair in Mo-
zambique is te volgen via https://
nl.medair.org/noodhulp-mozam-
bique/

werkers zich altijd thuis voelen bij 
Deen. Dat ‘thuis voelen’ is omge-
zet in een nieuwe slogan: ‘Deen, 
dat is lekker thuiskomen’, Begin 
mei wordt de nieuwe slogan ‘dat 
is lekker thuiskomen’ geïntrodu-
ceerd. Een zin die alles zegt over 
het gevoel dat klanten en me-
dewerkers associëren met Deen. 
Een zin die belooft dat iedereen 
zich altijd welkom voelt bij Deen. 
Door vriendelijke medewerkers 
en in een winkel waar het prettig 
boodschappen doen is en waar 
iedereen vertrouwd is en de weg 
weet. Maar met de producten van 
Deen is het ook altijd lekker thuis-
komen. Omdat de prijs goed is 
en de lekkere en unieke produc-
ten thuis altijd in de smaak vallen. 
Kortom een slogan die meer dan 
de moeite waard is om groots te 
communiceren. Voor het eerst 
komt Deen in de maand mei op 
de televisie met een eigen com-
mercial. Een commercial waar-
in te zien is waarom klanten en 
medewerkers zich thuis voelen 
bij Deen en waarin eigen mede-
werkers een hoofdrol vervullen. 
Naast televisie worden ook radio 
en online video ingezet. Iedereen 
komt de Deen dus vast wel er-
gens tegen!

voor. De �nanciële ratio’s zijn op 
niveau, met 27,2% voor solvabili-
teit en 55,7% voor risicodragend 
vermogen. Er zijn nog voldoende 
mogelijkheden om de e�ciency 
van onze bedrijfsvoering en pro-
cessen verder te optimaliseren. 
Dat is nodig omdat we ons stra-
tegisch programma de komende 
jaren verder gaan uitrollen en dus 
blijven investeren en innoveren. 
Tegelijkertijd willen we aan het 
eind van het jaar steeds een posi-
tief resultaat laten zien.” Royal Flo-
raHolland boekte in 2018 een be-
scheiden positief resultaat van € 
319.000.

Duurzaamheid
Royal FloraHolland zet zich in 
voor een toekomstbestendi-
ge sierteeltsector waarin bloe-
men en planten met respect voor 
mens en milieu worden geteeld 
en verhandeld. Als deelnemer 
aan het Floriculture Sustainable 
Initiative zet Royal FloraHolland 
zich in om de productie van leden 
te verduurzamen. De doelstelling 
voor 2020 is 90% van de produc-
ten duurzaam te hebben geteeld 
en verhandeld. In 2018 waren de 
percentages 40% voor bloemen 
en 63% voor planten. Duurzaam-
heid heeft onder meer ook be-
trekking op het gebruik van duur-
zame verpakkingen. Royal Flora-
Holland is een van de onderteke-
naars van het Plastic Pact.

ziekenpost openen enz. Meer in-
formatie is te vinden op de web-
site: www.faitradegemeenten.nl 
of neem contact op via e-mal: jb-
kooij@kabelfoon.nl of telefonisch 
via: 0297-321509

Peter Engel wint vlucht in Cessna
Succesvolle Koningsdag 
voor TeamTimmerman
Aalsmeer - Nog voor de vogels 
aan het �uiten waren, begonnen 
leden van TeamTimmerman afge-
lopen zaterdag 27 april in de Zijd-
straat met de opbouw van hun 
marktkramen. Ieder jaar probeert 
het team op Koningsdag waren 
te verkopen en een mooie op-
brengst te realiseren. Deze op-
brengst gaat naar een door het 
team gekozen goed doel. Dit jaar 
is dat de Mike Multi Foundation. 
Vroeg in de ochtend kwamen de 
eerste regenbuien. De Zijdstraat 
zag er maar troosteloos uit, wei-
nig handelaren en weinig pu-
bliek. De teamleden maakten 
zich oprecht een beetje zorgen of 
het nog bij zou draaien. De kraam 

stond immers bomvol met prach-
tige bloemen, planten en boeket-
ten. Dit alles gesponsord gekre-
gen van bedrijven uit Aalsmeer 
en Kudelstaart, met de intentie 
een bijdrage aan de Mike Mul-
ti Foundation te leveren. Geluk-
kig draaide het weer bij en kwam 
zelfs de zon tevoorschijn. In no-
time liep de Zijdstraat vol en werd 
er �ink handel gedreven. De ko-
pers waren enthousiast over het 
mooie aanbod en dat het geld 
naar het goede doel gaat gaf de 
aankoop extra glans.

Raadprijs
Ook dit jaar was er weer een raad-
prijs. Een glazen vaas gevuld met 

bierdoppen lokte menigeen naar 
de stand. Voor 2 euro kon men 
een gokje wagen om het juis-
te aantal doppen te raden. De 
te winnen prijs, tevens gespon-
sord gekregen, was een proef-
les in een Cessna. Zelf achter de 
stuurknuppel van dit toestel zit-
ten en ook nog eens twee passa-
giers mee mogen nemen, zorgde 
ervoor dat  veel mensen hun be-
rekening erop los lieten. Het juis-
te aantal van 1928 doppen werd 
echter niet geraden. Maar met 
1931 doppen zat Peter Engel er 
het dichtst bij. Hij is dus de ge-
lukkige winnaar van de raadprijs. 
TeamTimmerman kijkt heel tevre-
den terug op afgelopen Konings-
dag. Er is een mooie opbrengst 
behaald voor de Mike Multi Foun-
dation. Een stichting die verschil-
lende projecten voor lichame-
lijk en/of geestelijk gehandicap-
te mensen ondersteund, zodat 
ook zij kunnen sporten. Meer in-
formatie hierover is te vinden op 
www.mikemultifoundation.nl. 
Naast de verkoop op Koningsdag, 
doet TeamTimmerman nog meer 
om geld voor het goede doel bij-
een te krijgen. Jaarlijks wordt op 
de laatste zondag van septem-
ber de Tour de Poel georgani-
seerd, een �etstocht voor ieder-
een, met afstanden variërend van 
10 tot 100 kilometer. Verder volgt 
er in oktober nog een leuk evene-
ment. Hierover komt later meer 
informatie. Kijk voor alle laatste 
informatie op facebookpagina 
van TeamTimmerman.
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Schaapscheerfeest op 
de kinderboerderij
Aalsmeer - Op woensdag 15 
mei wordt het schaapscheer-
feest gevierd op Boerenvreugd. 
De schapen van de kinderboer-
derij mogen hun winterjas weer 
uit. Ze worden geschoren door 
de schaapscheerders Monique en 
Kees. Kinderen die het leuk vin-
den mogen de schaapscheerders 
helpen en zelf een stukje sche-
ren onder begeleiding. Tijdens 
het scheren zal er veel informa-
tie over de schapen worden ver-
teld. Spinster Ellen zal demon-
streren hoe de wol met het spin-
nenwiel wordt gesponnen. Kijken 
bij de jonge dieren is natuurlijk 
ook altijd leuk. Tussen 13.00 en 
16.00 uur worden de schapen ge-
schoren op Boerenvreugd aan de 
Beethovenlaan in de Hornmeer. 

Kudelstaart - Na het succes van 
eerdere introductiecursussen 
heeft het Show- en Jachthoorn-
korps Kudelstaart besloten om 
dit weer te doen. Bij deze intro-
ductiecursus worden de grond-
beginselen van de muziek bijge-
bracht in acht weken. De cursus 
is speciaal ontworpen voor kin-
deren tussen de 5 en 9 jaar, die 
meer willen weten over verschil-
lende muziekinstrumenten. Tij-
dens deze cursus zal elke week 
een ander thema centraal staan. 
De cursus begint op woensdag 8 
mei. Elke woensdagmiddag zal er 
muziekles zijn van half 2 tot half 3 
in het clubgebouw van het Show- 
en Jachthoornkorps Kudelstaart 
aan de Bilderdammerweg 116 te 
Kudelstaart. Aanmelden kan via 
het contactformulier op www.
showjachthoornkorps.com. Ook 

vragen over de cursus kunnen 
hier gesteld worden. Geïnteres-
seerd in muziek maar ouder dan 
9 jaar? Dan ben je natuurlijk ook 
van harte welkom. In dit geval zal 
eerst een afspraak gemaakt wor-
den om te kijken of je een keuze 
voor een muziekinstrument hebt 
gemaakt. Zo niet, dan kan dezelf-
de cursus wat kleinschalig aange-
boden worden, zodat iedereen 
de kans krijgt om muziekinstru-
ment te kiezen. 
Voor wie jachthoornmuziek wel 
mooi vindt, maar het zelf niet 
wil leren spelen, geeft het Show- 
en Jachthoornkorps binnenkort 
weer een aantal optredens. Dit 
seizoen zijn er nog vier verschil-
lende avondvierdaagsen gepland 
op 23 mei in Badhoevedorp, 7 ju-
ni in Pijnacker, 14 juni in Lelystad 
en tenslotte 28 juni in Vleuten. 

Voor kinderen tussen 5 en 9 jaar
Muziek maken bij show- 
en jachthoornkorps

Inschrijving voor Junior 
Pramenrace geopend!
Aalsmeer - Sinds gisteren is het 
mogelijk om in te schrijven voor 
de vijftiende Junior Pramenrace 
en dat hebben Sam, Mieke en 
Pieter geweten. Op de eerste dag 
al een record aantal inschrijvin-
gen. Sta je op de lijst van deelna-
me aan de Juniorrace, maar heb 
je jouw team nog niet ingeschre-
ven voor de sportmiddag op 15 
juni? Stuur dan een email naar in-
fo@pramenrace.nl. Mocht je het 
leuk vinden om met een praam 

en penta mee te varen, maar heb 
je geen team? Stuur dan ook een 
berichtje. Het SPIE-bestuur krijgt 
regelmatig de vraag of ze iemand 
weet die zou willen varen. 
De Junior Pramenrace wordt ge-
varen op zaterdag 29 juni. De 
start is ‘s middags bij het Stokke-
land. Kijk voor meer informatie 
op de site www.juniorpramen-
race.nl. PS: Kijk regelmatig, want 
SPIE zet er elke keer weer nieuwe 
informatie en tips op. 

Clinic voor jeugd op vrijdag 10 mei
Inline-skate trainingen 
bij VZOD van start

Voor kinderen 5 tot en met 10 jaar
Kom gezellig Beeballen!
De Kwakel - Ben jij tussen de 5 
en 10 jaar oud en lijkt het je ook 
leuk om te beeballen? Vanaf dins-
dag 7 mei is er iedere dinsdag van 
18.00 tot 19.15 uur inlooptraining 
onder leiding van trainsters Me-
rel en Roos bij Thamen. BeeBall 
is een stoer, �itsend en leuk spel 
voor kinderen vanaf 5 jaar die 
vanaf hun tiende jaar doorgroei-
en naar echt honkbal of softbal. 
Door de kleine teams en eenvou-

dige spelregels worden kinderen 
volledig bij het spel betrokken en 
zijn ze volop in beweging. Bij Bee-
Ball staan teamgeest en sportivi-
teit voorop. Door het spelen van 
BeeBall raken kinderen snel ver-
trouwd met het slaan, gooien en 
vangen. Op speelse wijze ma-
ken kinderen zich snel de tech-
nische vaardigheden van honk-
bal en softbal eigen. Interesse? 
Stuur dan een e-mail naar nieu-

Nog één ronde te gaan...
Spannende 26e ronde 
bij jeugdschaken AAS
Aalsmeer - Door de schoolvakan-
tie was de opkomst bij het jeugd-
schaken bij AAS minder dan ge-
bruikelijk, maar de partijen wa-
ren er niet minder spannend om. 
Met nog één ronde te gaan is de 
concurrentie tussen de bekerkan-
didaten hevig. Wie goede zaken 
deed was Konrad. Christiaan was 
aanwezig en Konrad moest tegen 
Luuk V.
Deze was minder scherp, mis-
schien doordat het kampioen-
schap al binnen is en daar maak-
te Konrad goed gebruik van. Een 
dubbele aanval op dame en loper 
leverde een stuk op. Ondanks dat 
Konrad weinig tijd had, speelde 
hij beheerst door en kon nog een 
toren oprapen. Daarop geloofde 
Luuk het wel en gaf op. Konrad is 
hierdoor tweede, want Christiaan 
staat op 1,5 punt. Doordat ook 
LuukB. afwezig was gaan Christi-
aan en Luuk komende vrijdag uit-
maken wie derde wordt, want zij 
kunnen niet meer ingehaald wor-
den door de anderen. LuukB is 
ook de beste van stap 2, afgete-
kend zelfs. Jasper was weer eens 
aanwezig en dat was geen goed 
nieuws voor Robert. Met zwart 
kwam hij er niet aan te pas te-
gen Jasper en verloor vrij kans-
loos. Broer Marien rook zijn kans, 

al moest hij tegen Simon. In een 
stelling die meer aan Halma deed 
denken wist Marien opeens toe te 
slaan en scoorde het punt. Hier-
mee ging hij Robert voorbij op de 
ladder en is hiermee de beste van 
stap 3, maar het veld zit hier dicht 
op elkaar. Kai won van Maks en 
rukte daarmee op naar de tien-
de plaats, hetgeen netjes is voor 
een stap 2 leerling. Rink won 
met zwart van Sem en was daar 
erg blij mee. De partij die mees-
te aandacht trok was Rune tegen 
Merel. Rune doet stap 3 en Me-
rel is nog niet zolang lid van AAS 
en doet stap 1. In de partij was 
dat niet te zien. Merel overspeel-
de Rune helemaal en kon op een 
bepaald moment mat in 1 geven, 
maar zag het niet in opkomende 
tijdnood. Daarna moest er in het 
eindspel mat gegeven worden 
met een dame tegen koning al-
leen. En dat kan best lastig zijn als 
je nog maar net stap 1 doet. Het 
wegtikken van de seconden hielp 
ook niet en tenslotte stelde Merel 
remise voor, dat door Rune werd 
geaccepteerd. Beetje jammer 
voor Merel, maar wel weer een 
prestatie van jewelste! Kijk voor 
de stand en meer informatie op: 
www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Veel persoonlijke records 
voor atletiekjeugd AVA

Opening nieuw seizoen
Kindervoorstellingen in 
het Bostheater
Amstelland - Tijdens de meiva-
kantie opent het Amsterdam-
se Bostheater het nieuwe thea-
terseizoen. Het openluchtthea-
ter presenteert in mei twee nieu-
we, spannende kindervoorstellin-
gen voor kinderen vanaf 5 jaar: 
‘Moustachio’ en ‘De waanzinni-
ge boomhut van 13 verdiepin-
gen’. Het Bostheater is tijdens de 
mei- en zomervakantie dé plek 
voor avontuur: kinderen kunnen 
er in kennismaken met bijzon-
dere personages zoals de Gruf-
falo en eigenzinnige sprookjes-
�guren. Het theater ligt boven-
dien midden in het Amsterdamse 
Bos waar ook allerlei activiteiten 
te ondernemen zijn, zoals zwem-
men, klimmen en picknicken. 
 
Moustachio
Om de liefde te redden, bestelt 
boerin Tinie een mariachi band 
uit Mexico met muzikanten die 
romantische liedjes zingen. Zo 
hoopt ze dat Teun weer verliefd 
op haar wordt. De besnorde man-
nen zien al gauw dat er meer no-
dig is dan alleen muziek en be-
sluiten dat de twee op liefdes-
les moeten. Teun en Tinie moe-
ten elkaar complimenten geven, 
de tango leren dansen en roman-
tisch dineren met elkaar. Maar ie-
dere keer als de liefde iets dich-
terbij lijkt, gooit Teun weer roet 
in het eten… De voorstellingen 
‘Moustachio’ zijn op vrijdag 3 en 
zondag 5 mei, aanvang: 15.00 
uur. Adviesleeftijd: Vanaf 7 jaar.

De waanzinnige boomhut
Theatergroep Meneer Monster 

heeft de bestseller ‘De waanzin-
nige boomhut van 13 verdiepin-
gen’ omgetoverd tot een nét zo 
waanzinnige theatervoorstelling 
vol krankzinnige humor en magi-
sche theatertovenarij. 
De jongens hebben keihard ge-
repeteerd en ze zijn er bijna he-
lemaal klaar voor! Maar eerst nog 
even 100 marshmallows eten en 
de papegaai kietelen…De voor-
stelling ‘De waanzinnige boom-
hut van 13 verdiepingen’ is te 
zien op zaterdag 4 mei, aanvang: 
15.00 uur. Adviesleeftijd: Vanaf 5 
jaar. Bezoek voor een overzicht 
van alle kindervoorstellingen 
(ook in juli/augustus) de website: 
www.bostheater.nl. 

35 jaar Bostheater
Het Amsterdamse Bostheater be-
staat deze zomer 35 jaar. En dat 
moet gevierd worden! Want al 35 
jaar is het Bostheater een bijzon-
dere plek in het hart van het Am-
sterdamse Bos. 
Vanaf de oprichting is het een 
plek waar brutaal, artistiek inhou-
delijk theater wordt gemaakt. Een 
plek waar bewoners uit de ste-
den en omgeving samenkomen 
voor kunst en cultuur, maar ook 
voor een gezellige avond uit die 
wordt aangevuld met een pick-
nick of drankje op de tribune. 
Het bos, de schemering, de licht-
jes en schaduwen van de bomen 
vormen daarbij, elke zomer weer, 
een uniek decor. 

Ook deze zomer wordt iedereen 
weer uitgenodigd: ga de stad uit, 
het Amsterdamse bos in!

Aalsmeer - Het was weer een 
druk weekend voor de jeugd van 
Atletiek Vereniging Aalsmeer. Af-
gelopen vrijdag 26 april was een 
groepje aanwezig in Hoofddorp 
bij de CD evening games. Het 
unieke was dat zowel Tara Ozin-
ga, Gwen Alewijnse, Colin Ale-
wijnse als Finn Radema-ker per-
soonlijke records hebben ge-
haald op alle onderdelen die ze 
mee hebben gedaan, of een eve-
naring hiervan. Meest opvallend 
was een eerste plaats op de 1500 
meter van Gwen in 5.09.63, wat 
een knappe tijd is, en een twee-
de plaats op de 1500 meter van 
Finn Rademaker in 4.46.99. Zon-
dag 28 april vertrok AVA met een 
team meisjes naar de B-competi-
tie. Om het team compleet te krij-
gen deden ook Lisa Kraan en Tara 
Ozinga mee, terwijl die nog maar 
C-junior zijn. Renee Zwijnenburg 
is net nieuw bij AVA en mocht al 
meteen meedoen bij het hoog-
springen, 100 meter en de esta-
fette. De vuurdoop doorstond ze 
goed met een persoonlijk record 
op de 100 meter. Sietske de Bruin 
verraste iedereen met een nieuw 
clubrecord bij het hinkstapsprin-
gen met een zeer respectabele 
afstand van 9,35 meter. Een per-
soonlijk record was er ook voor 
Micky Bek bij het kogelstoten 
met 8,26 meter en voor Lotte op 
de 100 meter horden met 19,07 
seconde. Tara verbeterde haar 

persoonlijke records op zowel de 
100 meter horden als de 100 me-
ter vlak met respectievelijk 20,41 
en 14,83 seconde. Lisa Kraan 
moest met een zwaardere kogel 
stoten en discuswerpen, waar-
door ze uiteraard ook twee keer 
een persoonlijk record had. Julia 
Hoekstra zag tegen de 800 meter 
op, maar liep wel een persoon-
lijk record in 2.49.50. Ook verbe-
terde zij zich op de 200 meter, net 
als Yrsa Rademaker. Yrsa deed dat 
overigens ook bij het discuswer-
pen. Als laatste werd de estafette 
gelopen. Er was goed geoefend 
op het wisselen, waardoor een 
degelijke 4x100 m werd gelopen. 
Al met al een weekend met veel 
persoonlijke records. De trainin-
gen van deze winter hebben dus 
direct hun vruchten afgeworpen.

Clubrecord voor Sietske de Bruin bij 
het hinkstapspringen.

weleden@thamen.info met naam 
en leeftijd en wordt deelname 
aan een training bevestigd. Kom 
het dus gezellig een aantal keren 
geheel vrijblijvend uitproberen! 
Ben je ouder dan 10 jaar? En heb 
je ook interesse om te honkbal-
len of softballen? Stuur dan ook 
een e-mail naar nieuweleden@
thamen.info en geef je naam en 
leeftijd door en er volgt een uit-
nodiging om vier keer geheel vrij-
blijvend mee te trainen met een 
team van jouw leeftijd. Foto: H. Vogelaar.

Kudelstaart - Dinsdag 14 mei be-
ginnen bij VZOD de inline-skate 
trainingen. Deze lopen door tot 
medio september met uitzonde-
ring van de zomervakantie. Ook 
dit jaar wordt er weer op de dins-
dag- en de woensdagavond ge-

traind. De trainingen voor de ba-
sisschooljeugd staan gepland op 
dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 
uur. Voor de gevorderden, ijspu-
pillen At /m E en de Neosenioren 
tot de masters zijn de trainingen 
op de woensdagavond. Voor de 
woensdagavond trainingen geldt 
dat je hiervoor gevraagd moet 
zijn door een trainer.
Zin om bij VZOD te komen trai-
nen? Inschrijven kan via de web-
site: www.stgvzod.nl.

Eerst een keertje komen kij-
ken wat Inline-skaten precies is, 
kan op vrijdag 10 mei. Deze dag 
wordt er door de schaatstrai-
ningsgroepen Ter Aar, Nut en Ver-
maak en VZOD een clinic georga-
niseerd. De clinic begint om 18.30 
uur en vindt plaats op de Skeeler-
baan in Kudelstaart, aan de Wim 
Kandreef.
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Kennis maken met surfen en suppen
Open dag Windsurfclub
Aalsmeer - Voor iedereen die 
kennis wil maken met windsur-
fen of suppen houdt Windsurf-
club Aalsmeer op zondag 12 mei 
een open dag. Van 10.00 tot 16.00 
uur staat de ko�e klaar in het 
clubhuis op het Surfeiland aan 
de Kudelstaartseweg. Belang-
stellenden kunnen het water op 
door mee te doen aan één van de 
drie sur�essen (om 11.00, 13.00 
of 14.30 uur). Aanmelden kan via 
evenementencommissie@wsca.
nl en vol is vol. De Windsurfclub 
zorgt voor materiaal en surfpak-
ken, kleedkamers en warme dou-

ches. Ook kan kennis gemaakt 
worden met Stand Up Paddling 
(suppen) of het windsurfgevoel 
ervaren op een simulator. De le-
den vertellen graag hoe het he-
le jaar gesurft kan worden zonder 
een eigen surfplank aan te schaf-
fen en welke lessen er gegeven 
worden. Windsurfclub Aalsmeer 
is een gezellige vereniging voor 
iedereen die wil windsurfen: jong 
en oud, beginner of gevorderde, 
recreatief of in wedstrijdverband. 
Iedereen wordt graag welkom 
geheten. Deelname aan de activi-
teiten is gratis.

Hockeyvereniging Qui Vive
Gezellige start 1e Paasdag 
voor de Stokstaartjes
De Kwakel - Eerste Paasdag was 
het weer feest bij hockeyvereni-
ging Qui Vive. In alle vroegte was 
de paashaas ook dit jaar voor al-
le stokstaartjes langs geweest om 
overal rondom veld 1 eitjes te ver-
stoppen. De training begon dan 
ook na een gezamenlijke war-
ming up met het zoeken van de 
eitjes. Er was één speciaal ei: een 
gouden ei. Degene die dit ei vond 
kreeg een heerlijke paashaas. Er 
werd door iedereen overal druk 
gezocht. Marijn was uiteindelijk 
de gelukkige die dit speciale ei in 
het oefendoel vond. 
Na het zoeken werd er in verschil-
lende groepjes lekker getraind. 
Knotshockey, op doel slaan en 

verschillende parcourtjes zorg-
den voor ontzettend veel gezel-
ligheid. De training werd afgeslo-
ten met het gezamenlijk drinken 
van limonade en het eten van de 
lekkere eitjes die overal gevon-
den waren. 
De stokstaartjes gaan nu even ge-
nieten van de vakantie en komen 
weer bijeen op zondag 12 mei. 
Ook dit wordt een speciale trai-
ning gezien alle ouders van de 
stokstaartjes voor deze training 
zijn uitgenodigd om lekker mee 
te doen. Op die manier kunnen zij 
ook ervaren hoe het hockeyspel-
letje in elkaar zit en kunnen de 
stokstaartjes papa en/of mama 
laten zien hoe leuk het is.

Vrouwenbadmintonclub
Slagvaardig sluit seizoen 
met gezellige lunch
Kudelstaart - Het seizoen 2018-
2019 van Vrouwenbadminton-
club Slagvaardig is weer afge-
lopen. Dit jaar iets eerder in ver-
band met de vroege meivakan-
tie van de scholen. Zoals ieder 
jaar is ook dit seizoen afgesloten 
met een lunch. Nadat de dames 
’s morgens nog heerlijk hadden 
gespeeld in de Proosdijhal werd 
dit keer de lunch gebruikt bij res-
taurant Proef & Meer. Alle leden 
waren hierbij aanwezig. Het was 

prachtig weer en er is volop ge-
noten van het heerlijke eten en 
het samenzijn. Het nieuwe sei-
zoen begint voor de Vrouwen-
badmintonclub weer op donder-
dag 5 september. Er wordt ge-
speeld van 10.00 tot 11.30 uur in 
de Proosdijhal. 
Belangstelling om mee te spelen 
in het nieuwe seizoen? Neem dan 
contact op met Marijke via 0297-
326564 of met Betty via 0297-
321509.

Bridgeclub Onder Ons
Rita en Christa bridge-
kampioenen 2018/2019
Aalsmeer - Op 24 april was de 
slotdrive bij Bridgeclub Onder 
Ons. Er waren 36 paren aanwezig 
die in een gezellige sfeer de laat-
ste 24 spellen van het seizoen gin-
gen spelen. In de A-lijn is gewon-
nen door Agnethe van der Goot 
en Wil Jongkind met 61.46%, op 
twee Joke Hendrikse en Rietje van 
der Zwaard met 59.48% en der-
de Gonny van der Zwaard en Jaap 
Geleijn met 55.52%. In de B-lijn 
waren Anneke en Andre Lanser 
het beste met 62.50%, gevolgd 
door Ria Slagboom en Kees Brock-
ho� met 59.17% en derde Ans van 
Wees en Renze Bijker met 58.75%. 
In de C-lijn was de hoogste eer 
voor Donne Lek en Edwin Geleijn 
met 62.08%, tweede Henk van 
Leeuwen en Dick van Dam met 
60.42% en gedeeld derde Mijnie 
van Leeuwen en Wil Groot, To en 
Jan Overwater en Ria Marchand 
en Ans Heemskerk met 56.25%. 
Op de slotdrive wordt uiteraard 
het kampioenspaar bekend ge-
maakt. In feite waren er maar twee 
paren die hiervoor in aanmer-
king kwamen. De achterstand van 

nummer drie was te groot om daar 
nog verandering in aan te kunnen 
brengen. De kampioenen van het 
seizoen 2018/2019 met 12 pun-
ten zijn Rita Ritzen en Christa Leu-
ven met 12 punten. Op de tweede 
plaats met 14 punten Bert Huis-
kes en Hans Visser en op de derde 
plaats zijn Ariette Tromp en Rogier 
Kerner geëindigd met 28 punten. 
Bridgeclub Onder Ons kan terug-
kijken op een geslaagd seizoen. 
Dat is mede te danken aan de in-
valparen die soms op het laatste 
moment bereid werden gevon-
den het deelnemersveld te com-
pleteren. Hartelijk dank hiervoor!

Zomercompetitie
Vanaf woensdag 8 mei is er weer 
een leuke zomercompetitie waar 
bridgeliefhebbers van harte wel-
kom zijn. De aanvang is 20.00 uur 
en er wordt gebridged in buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef 1. Op 
28 september houdt Onder Ons 
de 18e Aalsmeerse Bloemen Kroe-
gentocht. U kunt zich hier voor al 
opgeven. Wees er snel bij, want de 
belangstelling is groot.

Ben van Dam beste op 
dartavond Middelpunt
Aalsmeer - Dinsdagavond 23 
april was er een matige opkomst 
bij het darten in het Middelpunt. 
De paasvakantie zal daar onge-
twijfeld debet aan zijn geweest. 
Het gaf wel mooi de gelegenheid 
om iedereen tegen elkaar uit te 
laten komen. Dat geeft het meest 
eerlijke beeld van de krachtsver-
houdingen. Ben van Dam wist al 
direct Peter Bakker met 2-1 te ver-
slaan, al waren de scores in het 
begin nog niet bijster hoog. La-
ter wist Henk van der Stroom ook 
nog een leg te pakken tegen Ben, 
maar Ben won uiteindelijk de par-
tij. Iwan van Egdom gaat lang-
zaam maar zeker vooruit en wist 
zowaar met 2-0 van Henk te win-
nen. Dat was een goede motiva-
tie om zijn talent te blijven ont-
wikkelen. Henk overwon in een 
spannende wedstrijd Hans Dolk 
met 2-1 en ook deze confronta-
tie blijft een plezier om naar te kij-
ken. Ben van Dam wist de rest van 
zijn partijen te winnen en werd zo 
de beste van de avond, op de voet 
gevolgd door Peter. Henk en Hans 
deelden de derde plaats en Iwan 
was toch blij met zijn vijfde plek.

Meespelen?
Wie het leuk lijkt om eens een 
dinsdagavond te komen kijken 
en/of meespelen is van harte wel-
kom. Leeftijd vanaf 16 jaar. Entree 
per avond is 2,50 euro per per-
soon en het darten is in buurthuis 
‘t Middelpunt aan de Wilhelmina-
straat 55.

Rij topklasseringen weer langer
Wielrenners Eekhoff en 
Geleijn blijven scoren
Rijsenhout - Niet alleen biljar-
ters, maar ook sommige wielren-
ners bouwen mooie series op. Ju-
nior Owen Geleijn uit Rijsenhout 
is één van hen. Hij ging dit sei-
zoen in negen races van start en 
behaalde al evenveel fraaie ere-
plaatsen. 
Zijn plaatsgenoot Nils Eekho� 
doet met zeven top tien-klas-
seringen na elf ritten trouwens 
niet veel voor hem onder. Geleijn 
werkte afgelopen zondag verder 
aan zijn opvallende reeks uitsla-
gen: ditmaal zesde in de Omloop 
van Borsele, een internationale 
UCI-wedstrijd over 140 kilometer. 
Twintig kilometer voor de �nish 
ontsnapte de renner van Wieler-
ploeg Groot Amsterdam met de 
Engelsman George uit een eerste 
groep, waarna vier anderen korte 
tijd later bij het kopduo aanhaak-
ten. In de eindsprint moest Ge-

leijn vervolgens de duimen leg-
gen voor zijn medevluchters. Al-
le podiumplaatsen werden inge-
nomen door renners van een Brit-
se selectie.

Bretagne
Nils Eekho� kende een voortva-
rende start in de Ronde van Bre-
tagne. Met nog twee lastige ritten 
te gaan stond de semiprof van 
opleidingsteam Sunweb acht-
ste in de voorlopige rangschik-
king, derde in de puntenstand 
en vierde in het jongerenklasse-
ment. Een derde plaats, afgelo-
pen zaterdag na een massasprint 
licht heuvel op, is zijn beste dag-
resultaat. In de vier andere etap-
pes voegde hij er een vijfde, zes-
de, achttiende en dertiende plek 
aan toe. Er waren 142 renners van 
start gegaan in deze aanspreken-
de profkoers.

Wedstrijden 
veldvoetbal

ZATERDAG 4 MEI:
F.C.AALSMEER
Badh.dorp 2 - F.C.A. 3  12.00 u
Watergr.meer - F.C.A. 4 12.00 u
Vrouwen
C.S.W. V2 - F.C.A. VR1  12.15 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
Bl.Wit(w) V1 - RKDES V1 14.30 
S.C.W. 
Odin’59 4 - S.C.W. 2 12.00 u
S.C.W. 5 - IJmuiden 4 12.00 u
Arsenal 35+ - SCW 35+1 12.15 u
S.C.W. 45 +1 – Muiden 14.00 u

Inschrijving geopend
Beachvolleybal toernooi 
achter het Dorpshuis
Kudelstaart - Ook dit jaar wordt 
het jaarlijkse beachvolleybal toer-
nooi in Kudelstaart georgani-
seerd, ditmaal op 15 juni. Inmid-
dels is het toernooi een begrip 
geworden in sportief Kudelstaart. 
Afgelopen jaar streden er maar 
liefst 32 teams op vier aangeleg-
de velden achter het dorpshuis. 
En wederom worden er dit jaar 
vier beachvolleybal velden aan-
gelegd in samenwerking met Ar-
thur Bon. 
Het wordt weer een zeer gezel-
lig toernooi, waar iedereen aan 
mee kan doen (minimale leeftijd 
12 jaar). Er wordt gespeeld met 
teams van zes personen, waarbij 
er minimaal één vrouwelijke deel-
nemer in het veld staat geduren-
de de wedstrijden. De standaard 
volleybalregels worden gevolgd 
tijdens het gehele toernooi en ie-
der team speelt in ieder geval ze-
ven wedstrijden. Aanvang van de 
eerste wedstrijden is om 12.00 

uur en de �nalewedstrijden wor-
den rond 19.00 uur gespeeld. 

Twaalf vrachtwagens zand
Het opzetten van de velden vindt 
plaats vanaf de donderdag voor 
het toernooi. Twaalf vrachtwa-
gens met zand worden dan ge-
lost op de parkeerplaats achter 
het Dorpshuis en die worden op 
de vrijdag met kraantjes glad ge-
maakt en volledig ingericht tot 
vier beachvolleybal velden. 
Een hele organisatie, maar met 
een groot aantal vrijwilligers en 
met de hulp van een aantal spon-
soren lukt dit ieder jaar zeer goed.
Inmiddels is de inschrijving voor 
dit toernooi geopend en loopt 
het aantal deelnemende teams 
al snel op. Opgeven kan door 
een mail te sturen aan beach.ku-
delstaart@gmail.com. Vermeld 
hierbij de contactpersoon, tele-
foonnummer en de teamnaam. 
Schiet wel op, want vol is vol. 

Basketbalcompetitie
Kampioenschap voor 
U22 van BV Aalsmeer
Aalsmeer - Zondag 14 april 
speelde de U22 van Basketbal 
Vereniging Aalsmeer haar kam-
pioenswedstrijd tegen de Blue 
Stars. Met twee grote jongens 
hadden de Blue Stars een aardige 
troef in handen om de Aalsmeer-
se mannen de wedstrijd lastig 
te maken. Na een slordige start 
zorgden de Aalsmeerse basket-
ballers met een terugkomst er-
voor dat de tussenstand 16-12 
was na het eerste kwart. Hierna 
had Aalsmeer de smaak te pak-
ken en wist de rust te halen met 
een 33-20 voorsprong waardoor 
het uitzicht op het kampioen-
schap steeds rooskleuriger werd.
In het derde kwart bleef Aalsmeer 
consequent steeds aanvallen uit-
voeren en wist ze achter elkaar te 
scoren waardoor Aalsmeer met 
een 56-40 stand naar het laatste 
kwart ging. 
Hoewel dit er goed uit ziet qua 
scores was de verdediging niet 
optimaal en wist de tegenstander 
hiervan te pro�teren en veelvul-
dig te scoren. Dit bleek Blue Starts 
door te trekken met verschillende 
alles of niets schoten in het vier-
de en laatste kwart waardoor de 
stand nog even spannend werd.
Uiteindelijk wisten de mannen 
van Aalsmeer het vol te houden 

en wisten ze het eindsignaal te 
halen met een 72-68 stand. Hier-
door is Aalsmeer kampioen ge-
worden met een zeer talentvolle 
groep mannen, waarbij een ieder 
zijn bijdrage dit seizoen geleverd 
heeft. De topscores waren weder-
om van de handen van Valentijn 
Stokman met 37 punten en Aar-
on van Daalen met 21 punten die 
hierbij het team het goede voor-
beeld gaven, zoals al vaker in het 
U22 seizoen gebleken was.
Hierbij nog een positieve noot 
voor de andere spelers als Dex 
van Klingeren, Marijn Sprangers, 
Martijn Kievit, Jorre van Beek en 
Björn van den Berg, die dit jaar 
zoveel stappen vooruit gemaakt 
hebben in hun leerproces. Verder 
nog een mooi afsluitend bedank-
je voor de oudere spelers, Sebas-
tiaan Sargis en Kees Buskermolen 
Jr., die altijd als voorbeeld en als 
rustige leiders in het team geac-
teerd hebben. 
Daarnaast een speciaal bedank-
je voor Coach Bram Buskermolen 
die wederom een team naar het 
kampioenschap wist te leiden. 
Mochten er mensen geïnteres-
seerd zijn hoe de wedstrijd ver-
liep, kijk deze gerust terug in de 
volgende link: https://youtu.be/
XlXaSonqTAc



Aalsmeer - Op zaterdag 13 april 
hebben vier twirlsters van SV 
Omnia 2000 meegedaan met een 
twirlwedstrijd in Schiedam. De-
mi beet het spits af met 1-baton 
Junior Intermediate en behaal-
de met haar optreden de twee-
de plaats. Vervolgens kwamen 
Mayke en Rianne uit voor hetzelf-
de onderdeel in de categorie Ju-
nior Beginner. Rianne behaalde 
een mooie tweede plaats en May-
ke werd eerste met promotie naar 
de Intermediate categorie. Evelie-
ne kwam uit in de categorie Se-
nior Beginner en behaalde voor 
haar uitvoering de eerste plaats.
Het tweede onderdeel van de 
dag was 2-baton. Mayke en Demi 
kwamen hierbij allebei uit in de 
Junior Intermediate klasse. De-
mi behaalde hiermee de tweede 
plaats en Mayke wist opnieuw de 
eerste plaats te behalen. 
Na de pauze het laatste onder-
deel, Solo Dance twirl. Demi en 
Mayke kwamen wederom in de-
zelfde klasse uit, nl. Junior Inter-
mediate. Hiervoor behaalde De-
mi de derde plaats en Mayke ver-
overde de tweede plaats. Als laat-

ste was het de beurt aan Eveli-
ne in de Senior beginner klasse. 
Haar mooie optreden was helaas 
niet voldoende voor een podium-
plaats. 
Veel medailles rijker keerden de 
vier twirlsters huiswaarts.

De twirlsters Rianne, Demi, Mayke 
en Eveline van SV Omnia 2000.
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HV Greenpark Aalsmeer
Tim Bottinga handballer 
van het jaar!
Aalsmeer - Tim Bottinga van 
Greenpark Aalsmeer is geko-
zen tot handballer van het jaar. 
Zondag 28 april is hij gehuldigd. 
Tim kreeg van de coaches van 
de Nederlandse clubs uit de Be-
Ne League en de eredivisie de 
meeste stemmen. Gerrie Eijlers 
van Kras Volendam werd tot bes-
te keeper van Nederland uitge-
roepen.
Dubbel feest voor Volendam, 
want het team speelde deze zon-
dag in Almere en �nale om de 
NHV-beker tegen OCI Lions uit 
Sittard. Een superspannende 
wedstrijd die na verlenging ein-
digde in 31-30 winst voor Kras 
Volendam. Bij de dames ging de 
�nale tussen Quintus uit Kwints-
heul en HV Venlo en deze werd 
gewonnen door Quintus met 27-
24.

De huldiging van Tim Bottinga 
tot handballer van het jaar werd 
bijgewoond door een groot aan-
tal teamgenoten van ‘zijn’ Green-
park Aalsmeer en natuurlijk door 
voorzitter Mike van der Laarse, 
die laat weten bijzonder trots te 
zijn op deze top-speler.
Foto: www.kicksfotos.nl

Medailles voor twirlsters 
van Omnia in Schiedam

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Rene en Michel nieuwe 
Koppel Koningen
Kudelstaart - De afgelopen 
dartsavond van de Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart 
was het Paas Koppel toernooi. 
Jonny Nijs met Christopher Brou-
wer werden de nieuwe Koppel 
Koningen, Floor van Zanten met 
Rene Kruit waren de runners up. 
De verliezersronde werd gewon-
nen door Rene Verhoeven met 
Michel van Galen, die ook nog 
eens de hoogste uitgooi van de 
avond hadden. Michel had een 
restscore van 146 overgelaten die 
Rene knap wist weg te werken. 
Rene van Veen met Ron Voorn 
waren hier de verliezende �na-
listen. 
Morgen (vrijdag 3 mei) is weer 
een gewone, individuele speel-
avond. Elke darter kan zonder op-
gave vooraf meedoen. De Poel’s 
Eye is laagdrempelig en geschikt 
voor alle niveaus. De avonden zijn 
toernooien op zichzelf, maar voor 
de regelmatige bezoeker is er 
een puntentelling. Martin Bax is 
de meest regelmatige darter, van 

de dertien avonden haalde hij 
twaalf keer (minimaal) de kwart-
�nale van de winnaarsronde. Hij 
is dan ook zo goed als zeker kam-
pioen, maar na vier verloren �na-
les heeft hij toch nog wat te wen-
sen. Tim van de Poel en Tibor Ho-
gervorst strijden om de overige 
podiumplaatsen. Ronald Baars, 
John Guldemond, Rene Verhoe-
ven en Erik Jan Geelkerken lijken 
bij deelname aan de laatste twee 
speelavonden verzekerd van een 
Top Tien notering. Voor de overi-
ge drie Top Tien plaatsen zijn nog 
zeven gegadigden over, dus dat 
belooft nog een spannende strijd 
te worden. 
En toch is het motto van de Poel’s 
Eye; zoveel als mogelijk darten, 
op zoveel als mogelijk het ei-
gen niveau, dus hopelijk tot mor-
gen vrijdag 3 mei. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
4 euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

De finalisten van de verliezersronde: Ron, Michel, Rene van Veen en Re-
ne Verhoeven.

Prijsuitreiking bij Sjoelclub Rijsenhout
Thomas van Braker weer 
beste sjoeler van seizoen
Rijsenhout - Op donderdag 25 
april was de prijsuitreiking van 
sjoelclub Rijsenhout seizoen 
2018-2019. Maar voordat de prij-
zen uitgedeeld werden, werd er 
eerst lekker gegeten en gesjoeld. 
Rond 20.00 uur was iedereen uit-
gegeten en kon er gesjoeld wor-
den. Net als op de gezellige 
avond voor de kerstvakantie was 
er voor deze laatste avond geko-
zen voor bingosjoelen. Het brie�e 
met negen getallen was het aan-
tal punten wat je moest proberen 
te gooien. Ondanks het feit dat 
er deze keer maar weinig men-
sen e�ectief een volle kaart haal-
den, was het heel gezellig. Even 
na 22.00 uur werd er een verlo-
ting gehouden en ongeveer een 
half uur later werd de avond af-
gesloten met de prijsuitreiking. 
De totale uitslag werd bepaald 
door de tien hoogste scores wat 
iemand gegooid had bij elkaar 
op te tellen. Henny van der Neut 
was erg verrast toen haar naam 
werd genoemd. Met 14558 pun-
ten en een gemiddelde van 97,05 
mocht zij de derde prijs in de C-
klasse in ontvangst nemen. Ruud 
Maas en Bertus Baas die eerste 
en tweede werden waren allebei 
jammer genoeg afwezig. Zij krij-
gen aan het begin van volgend 
seizoen hun beker uitgereikt. In 
de B-klasse werd Astrid Overbeek 
derde met een totaal aantal pun-
ten van 15312 en een gemiddel-
de van 102,08. Willem Romijn be-
haalde 15498 en een gemiddel-
de van 103,32. Dit was goed ge-
noeg voor een tweede prijs. De 
nummer één was Plonie Verdel 

met 15549 punten en 103,66 als 
gemiddelde. Helaas kon zij deze 
avond niet zelf haar beker mee 
naar huis nemen. Gelukkig kon ie-
mand anders dit voor haar doen. 
Elly Lanser is met een gemiddel-
de van 110,95 en 16642 punten in 
totaal derde geworden in de klas-
se A. Net als vorig jaar is Leo van 
Faassen met de tweede prijs naar 
huis gegaan. Dit seizoen heeft 
hij 16737 punten en 111,58 als 
gemiddelde gehaald. De eerste 
prijs ging dit jaar naar Riet Schijf 
met een totaal aantal punten van 
17040 en een gemiddelde van 
113,60. Zowel de prijs voor bes-
te vrouw als de tweede prijs in de 
Hoofdklasse was dit seizoen Li-
neke van Brakel met 17342 pun-
ten in totaal en 115,61 als gemid-
delde. Met iets meer dan hon-
derd punten verschil is Jan-Wil-
lem Vermeer derde geworden. Hij 
haalde 17223 punten en een ge-
middelde van 114,82. De absolu-
te nummer één van dit seizoen 
was ook dit jaar weer Thomas van 
Brakel met een fantastische score 
van 19500 punten en een gemid-
delde van 130,00 Daarmee is hij 
niet alleen de nummer één in de 
Hoofdklasse, maar mag hij zich-
zelf opnieuw de beste man van 
dit seizoen noemen.
Ook al is dit seizoen nu afgelo-
pen, de Sjoelclub blijven vol-
gen kan via de Facebookpagina 
van Sjoelclub Rijsenhout. De eer-
ste sjoelavond van seizoen 2019-
2020 is op donderdag 12 septem-
ber om 19.30 uur in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat in Rij-
senhout.

Alle prijswinnaars van dit seizoen. Foto: Ria Scheewe.

Sloeproeien Hoofdklasse
Sloeproeiteam Aalsmeer 
zesde in Zaandam 
Aalsmeer - Vorige week zater-
dag vond de tweede wedstrijd 
voor de hoofdklasse Sloeproei-
en plaats. Na Harlingen ging het 
team uit Aalsmeer deze week op 
bezoek in Zaandam, waar er een 
route van 16,5 kilometer over 
de Zaan geroeid moest wor-
den. Wederom een grote wed-
strijd met ruim 80 sloepen aan de 
start, waaronder alle teams uit de 
Hoofdklasse. In vergelijk met vo-
rige week was het weer volledig 
omgeslagen. Het zonnetje was 
zeer sterk aanwezig en de tempe-
ratuur liep hoog op. Goed smeren 
dus en korte broeken aan. 
De Polyester uit Aalsmeer mocht 
om 14.24 uur aan de wedstrijd 
beginnen en er werd gestart te-
gen een 10 persoonssloep. Het 
team uit Aalsmeer moest deze 
boot voorblijven, want na 750 
meter is er direct een boei die ge-
rond moet worden. De start was 
dan ook goed, de snelheid zat er 
direct in en de concurrent werd 
op afstand geroeid. Een goed be-
gin van de wedstrijd. 
Na de eerste boei wordt de Zaan 
door alle sloepen afgeroeid rich-
ting Wormer. Onderweg moe-
ten er verschillende bruggen ge-
passeerd worden, een mooie uit-
daging voor alle deelnemen-
de teams en een mooie beziens-
waardigheid voor toeschouwers 

op de brug. Vlak voor een brug 
wordt er namelijk nog even �ink 
aangezet, zodat de brug op snel-
heid gepasseerd kan worden ter-
wijl alle riemen ingeklapt wor-
den. Menig sloep klapt hierbij 
nog wel eens tegen een brug aan, 
of breken zelfs de riemen. 
Het eerste stuk op de Zaan bleek 
toch vies tegen te vallen. Er stond 
uiteindelijk best veel wind, en 
ook op de Zaan zijn veel open 
stukken en dat was te merken 
in de gemiddelde snelheid. Toch 
roeide het Westeinder Sloeproei 
Team goed op dit stuk, menig 
sloep werd ingehaald en een aan-
tal concurrenten werd langzaam 
op achterstand geroeid. 
Halverwege keert de route en 
moeten de sloepen de laatste 8 
kilometer terugroeien naar Zaan-
dam. Met stukken voor de wind, 
liep de snelheid van de Polyes-
ter op ruim boven de 9 kilome-
ter per uur en nog steeds werden 
vele sloepen ingehaald door het 
team. De warmte van deze dag 
begon helaas wel zijn tol te ei-
sen, en het laatste stuk werd ook 
op het tandvlees geroeid door de 
mannen. Na 1 uur, 53 minuten en 
42 seconden �nishte het team 
weer in Zaandam. Dit leverde een 
mooie 6e plaats op in de einduit-
slag. De volgende wedstrijd is in 
Lemmer op 18 mei. 

Laatste competitiewedstrijd sjoelen
Persoonlijk record voor 
Karin Dijkstra 
Aalsmeer - Op donderdag 25 
april is de laatste competitie-
wedstrijd gesjoeld bij Sjoelclub 
Aalsmeer. Karin Dijkstra presteer-
de het om haar persoonlijk re-
cord te verbreken. Dit staat nu 
op 1409. Ook werden diverse ke-
ren de 152 punten gehaald. Dit 
keer door Kees Kuypers, Tim van 
Tiem, Albert Geleijn, Cock Tukker 
en Patrick Haring zelfs twee keer. 
De prijswinnaars worden vrijdag 
3 mei gehuldigd op de slotavond 
van het seizoen 2018-2019.
Uitslagen per Klasse:
In de Hoofdklasse is Patrick Ha-
ring eerste geworden, in de A-
klasse is de hoogste eer voor Ma-
riëtte van der Vlugt, in de B-klas-
se gaat Kees Verbruggen aan de 
leiding en in de C-klasse is plaats 
één voor Wim van der Geest.

Afsluitingsavond
Afgelopen vrijdag 26 april is de 
afsluitingsavond van de Interclub 
geweest in Kudelstaart. Hier werd 
een koppeltoernooi aan verbon-
den, waarbij een tas met kaas of 
worst gewonnen kon worden of 
een lekkere vlaai. De eerste drie 
koppels in elke klasse gingen er 
met deze prijs vandoor. Tevens 
kon men mooie planten winnen 
met de loterij. De A-Klasse is ge-
wonnen door Jan Drent en Jac-
queline Heijnis met gemiddeld 

124,53. In de B-Klasse behaalden 
Paul van den Berg en Marry Ver-
hoeven de hoogste eer met ge-
middeld 124,53. In de C-Klasse 
wisten Theo van Leijden en Mir-
jam van den Berg nipt de eerste 
plaats op te eisen met gemiddeld 
104,67 en in de D-klasse wisten 
Maria Baggen en Lize Siebeling 
de derde plaats op te eisen met 
gemiddeld 84,30.

Nieuw seizoen
De eerste competitieavond in 
het nieuwe seizoen is op de 
donderdag 5 september en be-
gint om 20.00 uur in het dan ge-
heel vernieuwde Dorpshuis in 
Kudelstaart. Kijk voor alle uitsla-
gen en informatie op de website 
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Karin Dijkstra, persoonlijk record.

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 2 veilig na 
reeks overwinningen
Aalsmeer - Met een geweldi-
ge tweede competitiehelft heeft 
Bloemenlust 2 zich verzekerd van 
handhaving in de 4de klasse. Na 
de eerste vier wedstrijden, die al-
len ruim verloren gingen, ston-
den de Aalsmeerders stijf onder-
aan in de 4de klasse met slechts 
12 (van de te halen 40) punten. In 
de vijfde wedstrijd tegen The Vic-
tory 8 begon het herstel al met 
een 5-5 gelijkspel, maar in de vol-
gende vijf wedstrijden werden 
maar liefst 29 (van de te halen 50) 
punten binnen geslagen. Onder 
andere de latere kampioen Ra-
pidity 7 werd in de Bloemhof op 
een onverwachte 6-4 nederlaag 
getrakteerd. 
En waar uit in Uitgeest nog met 
7-3 van TTAZ 3 werd verloren, 
was daar met een 6-4 zege de re-
vanche in de thuiswedstrijd. In de 
laatste wedstrijd werd concurrent 
The Victory 8 nog met 8-2 ver-
slagen en daarmee gepasseerd 
op de ranglijst. David Klaasen 
behield zijn ongeslagen status 
(100%) en ook Frans Ravesteijn 
scoorde uitstekend met 56%. Ire-
ne Gerritsma (27%), Horst Kras-
sen (24%) en Philippe Monnier 
(13%) zorgden voor de broodno-
dige extra punten om uiteindelijk 
op een zeer goede vierde plaats 
te eindigen.

Voorlaatste in 3de klasse
Bloemenlust 1 is in de 3de klas-

se als vijfde en voorlaatste ge-
eindigd en is afhankelijk van de 
competitieleider of het team de-
gradeert naar de 4de klasse of op-
nieuw in de 3de klasse ingedeeld 
wordt. In de laatste wedstrijd wis-
ten Dirk Biesheuvel en Johan 
Berk nog 2 punten weg te stelen 
bij kampioen Rapidity 5, maar het 
was niet meer mogelijk om een 
plaatsje te stijgen. Beiden won-
nen een enkelspel en samen wa-
ren ze in het dubbelspel ook nog 
dicht bij de overwinning, maar 
met 11-8 in de beslissende vijf-
de game ging de zege toch naar 
de terechte kampioenen. Met 33 
(van de totaal te halen 100) pun-
ten kon Bloemenlust 1 helaas 
slechts één team onder zich hou-
den. Dirk Biesheuvel scoorde nog 
het best met 46%, gevolgd door 
Bart Spaargaren (37%) en Jo-
han Berk (26%). Jan Spaargaren 
werd geplaagd door blessures en 
kwam niet verder dan 11%.

Duo-competitie
In de Duo-competitie is Bloemen-
lust in de 3de klasse op de vier-
de plaats geëindigd met 15 pun-
ten (van maximaal 40). In de-
ze competitie kwamen ook di-
verse tweede klassers uit, waar-
door goede uitslagen extra moei-
lijk werden. Ook hier scoorde Dirk 
Biesheuvel uitstekend met 57%, 
maar ook Jan Spaargaren (37%) 
droeg zijn steentje bij.






