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Het onderzoek is afgerond met 
een uiteindelijk negatief advies 
van burgemeester en wethou-
ders. Buiten dat de locatie de 
bestemming ‘Sportpark’ heeft 
en dus woningbouw hiermee 
in strijd zou zijn, loopt er in het 
noordoostelijke deel een belang-
rijke gasleiding waarop bebou-
wing uitgesloten is. Verder ligt de 
locatie binnen het beperkingen-
gebied van het Luchthaveninde-
lingsbesluit, waardoor maar heel 
beperkt woningbouw mogelijk is. 
Naast deze beleidsmatige beper-
kingen spelen ook ruimtelijke as-
pecten een rol. Naast de atletiek-
baan ligt het tenniscomplex van 
All Out met zeven gravel buiten-

banen en in de hal nog eens vier 
binnenbanen met uitbreiding 
van twee banen op komst op de 
plek waar nu nog het oude club-
huis en de kleedruimten van de 
atletiekvereniging staan. Er wacht 
dus een nog intensiever gebruik 
en dit geeft druk op de parkeer-
voorzieningen. Juist door de in-
vesteringen die nu op deze loca-
tie worden gedaan, acht het col-
lege het van belang dat de iden-
titeit van deze plek als hoogwaar-
dig sportterrein behouden blijft. 

Verrommeling
Bovendien kan door alle belem-
meringen slechts een klein aantal 
woningen gebouwd worden na-

bij de achtertuinen van de langs 
de Sportlaan gelegen woningen. 
Hierbij rekening houdend met 
investeringen voor de realisatie 
van een ontsluiting en de aanleg 
van parkeerplaatsen, zal woning-
bouw geen opbrengsten genere-
ren. De conclusie van het colle-
ge: Het huidige beleid biedt geen 
mogelijkheden voor woning-
bouw bij de atletiekbaan, feitelijk 
ontbreekt hier de fysieke ruimte 
en zal woningbouw niet bijdra-
gen aan de identiteit van de plek, 
maar juist tot verrommeling lei-
den. 

Dat op het sportpark bouwen 
voor starters geen extra op-
brengsten gaan geven, maar juist 
hoge investeringen vergen, zal 
zo goed als zeker ook de fracties 
doen besluiten om de motie af te 
serveren. Uiteraard gaat hierover 
in commissie-verband nog over 
gediscussieerd worden.

Aalsmeer - Vorig jaar december is bij het raadsvoorstel om een 
krediet beschikbaar te stellen voor renovatie van de atletiekbaan 
een motie ingediend. Het college werd opgeroepen om te onder-
zoeken of het mogelijk is op het sportterrein aan de Sportlaan 
woningbouw voor starters te realiseren. Dit om opbrengsten te 
genereren voor circa een derde deel van de renovatiekosten. 
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Miele specialist
Eigen technische dienst

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454

info@hartelust.nl • www.hartelust.nlHARTELUST

HARTELUST

HARTELUST

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekDe laatste vacatures staan weer op onze vernieuwde site!
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eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

www.natureartfair.nl

LEZERSACTIE 
25 X 2 GRATIS KAARTEN 
voor de Nature Art Fair 
in Aalsmeer (t.w.v. €20,-) 
18 & 19 mei op terrein Flower Art Museum

Vraag aan via info@fl owerartmuseum.nl 
o.v.v. Nieuwe Meerbode + woonplaats
De eerste 25 inzenders ontvangen kaarten

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl
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ZIT U GOED BIJ 

CITROËN AALSMEER
Lakenblekerstraat 33
Tel. 0297 369 369
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identiek!

Gert de Jong Automobielen

Nieuwe Meerbode

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

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

 DE K
RA

NT
 DIE JE AL 131 JAAR PAKT!

D
IE JAAR

PAPAPKT!

131SINDS 1888D

!SINDS 1888

BEZORGERS/STERS

Geen opbrengsten, maar juist hogere investeringen

Woningbouw niet haalbaar bij 
atletiekbaan in de Sportlaan

Aanstaande zaterdag 11 mei

Geraniummarkt en 
braderie in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 11 mei, 
de dag voor Moederdag, is het 
weer tijd voor de jaarlijkse gera-
niummarkt op het Raadhuisplein 
en de braderie in de Zijdstraat. De 

geraniummarkt en de braderie 
duren van 9.00 tot 17.00 uur. 

Ruilmarkt
De afdeling Aalsmeer van Groei & 

Bloei organiseert op het Raadhuis-
plein de geraniummarkt. Twintig 
kwekers en bedrijven bieden di-
verse producten van uitsteken-
de kwaliteit aan voor de tuin. Ui-

teraard zijn er geraniums te koop, 
maar er is ook een grote keuze aan 
andere eenjarige en vaste planten, 
siergrassen, knollen en diverse 
kruiden. Zoals altijd is de Histori-
sche Tuin ook weer aanwezig met 
hun prachtige planten die ’s mor-
gens al heel vroeg aangevoerd 
worden per praam. Bij de stand 
van Groei & Bloei is een ruilmarkt 
voor teveel gezaaide planten en 
zijn kinderen van harte welkom bij 
kinderknutselclub ‘Pimp je vaasje’. 
Bij goed weer verzorgt Aalsmeers 
Harmonie rond de klok van 13.00 
uur een mini-concert vlakbij het 
beeld van Flora, de Romeinse go-
din van de lente en de bloemen, 
dat op een tien meter hoge sokkel 
staat voor het gemeentehuis. 

Foodpleintje
In de Zijdstraat staan ongeveer 
80 kramen waar naast winkeliers 
en marktlui natuurlijk ook vereni-
gingen, goede doelen en andere 
non-pro� t organisaties hun pro-
ducten aan de man/vrouw bren-
gen. Aan de voet van Korenmolen 
de Leeuw, vanwege de Nationa-
le Molendagen de hele dag gra-
tis toegankelijk voor bezoekers, 

komt een gezellig terras met lek-
kere hapjes en drankjes. De plaat-
selijke horeca is natuurlijk ook 
de hele dag geopend voor een 
drankje of een lekkere lunch.

Promotieteam
Het promotieteam van onderne-
mersfonds Meer Aalsmeer deelt 
gratis loten uit, waarmee een leu-
ke prijs of een kortingsbon voor 
een van vele winkels in het cen-
trum te winnen is. 

Parkeren en Kika koeriers
Vanwege de verwachte drukte is 
parkeren in het centrum lastig. 
Woont u in Aalsmeer? Laat de au-
to dan maar thuis. De Kika Koe-
riers staan de hele dag klaar om 
voor een (gulle) gift uw aanko-
pen per bak� ets thuis af te leve-
ren. Alle opbrengsten van de Ki-
ka kraam komen ten goede aan 
Stichting Kinderen Kankervrij (Ki-
Ka). Komt u met de boot? Dan 
kunt u aanmeren aan het Praam-
plein dat bereikbaar is vanaf de 
Ringvaart, of aan de Kolenha-
ven, achter watersportvereniging 
Nieuwe Meer. Voor meer informa-
tie: www.meeraalsmeer.nl

Mobiel-verbod 
op de fi ets

Aalsmeer - Zoals het er nu 
naar uitziet, mag per 1 juli 
geen mobiele telefoon meer 
gebruikt worden tijdens het 
� etsen om te appen, de na-
vigatie te gebruiken of om 
muziek uit te zoeken. Het 
verbod gaat gelden voor al-
le mobiele elektronische ap-
paraten voor communicatie- 
en informatieverwerking, 
dus ook voor muziekspelers. 
Wie stilstaat mag zijn of haar 
telefoon of ander mobiel ap-
paraat natuurlijk wel vast-
houden en bedienen. De tip 
van de politie: Wacht niet tot 
1 juli en probeer er nu alvast 
aan te wennen. Dat kan over 
een kleine twee maanden 
een bekeuring schelen!
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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

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Arno Post.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag diensten om 10u. met 
ds. J. Groenleer (bevestiging 
ambtsdragers) en 16.30u. met 
ds. J Groenleer. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zon-
dagsschool voor jeugd basis-
school. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Sonja van der 
Meulen. Oppas op aanvraag: 
oppas@dgaalsmeer.nl. Collec-
te: ADS.

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. A. Geudeke uit Wilnis.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Or-
ganist: H. van Noord. Om 19u. 
Check In. Oost: Oos-
terkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag om 10u. Dienst met 
ds. M.J. Zandbergen. Organist: 
Jan Terlouw.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Chris Snoep. 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. 
H. van Eeken uit Delft en om 
16.30u. met ds. J. Groenleer uit 
Leiden, gez. dienst in CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Woordcommunieviering. Vg. 
M. van Zoelen. Zondag 9.30u. 
Eucharistieviering 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 Hans Bouma, � zingen.

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

Zondag 10u. Dienst met ds. J. 
Dubbink uit Uithoorn.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-
ring m.m.v. cantors.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 13 mei met 
evang. Jacques Brunt. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

 Zondag 12 mei

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.

Speciale dienst 
‘De Prediker’

Rijsenhout - Zondag 12 mei be-
gint om 10.00 uur een speciale 
dienst in de Ontmoetingskerk aan 
de Werf: FF Zingen met een ver-
haal ‘Het oude liedje’. Eén van de 
meest boeiende en intrigerende 
�guren uit het Oude Testament 
is Prediker. Voorganger, geleer-
de, �losoof, realist en dromer in 
het Jeruzalem van 250 voor Chris-
tus. Wat bezielt hem, wat heeft hij 
te zeggen? Met als titel ‘Het oude 
liedje’ vertelt Prediker bij monde 
van Hans Bouma zijn verhaal. Een 
even leerzaam als troostrijk ver-
haal waaraan André Keessen mu-
zikaal deelneemt. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

St. Urbanus 
chocolade 

te koop!
Bovenkerk - Een nieuwe actie 
voor de herbouw van de St. Urba-
nuskerk is per 1 mei van start ge-
gaan. Om gelden bijeen te verga-
ren voor herbouw van de door 
brand deels verwoeste kerk is nu 
St. Urbanus chocolade te koop. 
De reep is in drie smaken ver-
krijgbaar, melk, puur en wit, en 
is in diverse winkels te koop. Kijk 
op www.helponsuitdebrand.com 

Salades in Open 
Hof Keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 17 mei 
om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken 
in de Sportlaan 86. Op het menu 
staan salade’s. De kosten bedra-
gen 4.50 euro per persoon. Vanaf 
17.45 is de deur open en de maal-
tijd eindigt om ongeveer 20.00 
uur. Het doel van de Open Hof 
Keuken is ontmoeting en deel-
nemen aan de maaltijd is voor 
iedereen toegankelijk. Opgeven 
kan via het emailadres diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch op 
het nummer van de diaconie: 06-
41700923 tot zondag 12 mei. Ie-
dereen is van harte welkom om 
aan te schuiven.

Oost-Inn: Taal, 
lunch, creatief

Aalsmeer - Op woensdag 15 mei 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting onder het ge-
not van een kopje ko�e of thee. 
Ook wordt van 9.30 tot 10.30 uur 
de Taal-Inn gehouden. Komt u uit 
het buitenland en wilt u het Ne-
derlands beter leren verstaan 
en spreken? Kom dan meedoen. 
Aansluitend wordt van 12.00 tot 
13.00 uur een lunch geserveerd. 
Gezamenlijk genieten van een 
heerlijke maaltijd. ’s Avonds staat 
van 19.30 tot 21.30 uur de crea-
tieve avond op het programma. 
Het thema voor deze keer is: Fiets 
’m erin. Iedere belangstellende is 
hartelijk welkom bij al deze acti-
viteiten in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalia-
laan 66. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-321636 of kijk op 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Bingomiddag 
in De Reede

Rijsenhout - Op zaterdag 11 
mei wordt weer een bingomid-
dag georganiseerd in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat. 
Zo als ieder weet zijn de bingo-
middagen altijd reuze gezellig 
en dat gaat bij de voorjaarsbin-
go ook zeker weer lukken. Neem 
gerust vrienden en buren mee. 
Het bestuur van Zorgzaam Rij-
senhout zorgt weer voor prach-
tige prijzen, bloemen en plan-

Dringend vrijwilligers gezocht
SAM: Wie helpt ouderen 
vervoeren naar de boot?
Aalsmeer - Stichting SAM, 
voortgekomen uit RODE Kruis 
Aalsmeer, organiseert samen 
met de zorgcentra Aelsmeer en ’t 
Kloosterhof op donderdag 23 mei 
een boottocht. Al ruim 80 mensen 
hebben zich aangemeld, maar er 
is groot gebrek aan auto’s of bus-
jes om de mensen van huis op te 
halen en naar de boot te brengen. 
Tussen 9.00 en 10.00 uur ‘s mor-
gens moeten de mensen wor-
den opgehaald en na 1600 uur ’s 
middags weer naar huis gebracht 
worden. De organisatoren doen 

Sponsorloop Wellantcollege Westplas
Uitreiking cheque OSA 
voor project in Ghana
Aalsmeer - Vorig jaar in juni heb-
ben de jongeren van de Westplas 
school een sponsorloop gehou-
den voor een project in Tamale 
in Ghana. Daarbij hebben ze liefst 
1.105 euro bij elkaar gelopen. De 
stichting Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer (OSA) mocht 
een cheque uitreiken als verdub-
beling van dit bedrag voor het 
project. Het geld gaat naar het 
Vocational Centre Judah Maha-
ma en is bestemd voor de bouw 
van een dak voor de slaapzaal van 

de meisjes en de bouw van een 
graanmolen. Aniek Santema, be-
stuurslid van de Stichting Vrien-
den van Judah Mahama in Neder-
land, was bij de uitreiking van de 
cheque aanwezig, samen met do-
cente Dorine Ros en Yara, die de 
sponsorloop hadden georgani-
seerd. Informatie over dit project 
is te vinden op de website: www.
judahmahama.nl. Meer weten 
over OSA? Kijk dan op www.osa-
aalsmeer.nl of via stuur een email 
naar: info@osa-aalsmeer.nl

In Aalsmeer en Kudelstaart
Financieel café: Gratis 
hulp of financieel gebied
Aalsmeer - Wil je meer grip op 
jouw �nanciën of wil je weten 
waar je recht op hebt? Kom dan 
naar het Financieel café. Wie weet 
levert je dat nog geld op! Je kunt 
bij het Financieel café terecht 
voor budgetadvies, hulp bij for-
mulieren, brieven, digitale hulp 
(gebruik Berichtenbox en Di-
giD), informatie en aanvraag in-
komensvoorzieningen, Ik word 
18 jaar en nu?, bellen met een in-
stantie en voor andere �nanciële 
vragen. Er wordt gratis informa-
tie en advies gegeven op �nanci-
eel gebied en privacy is gewaar-
borgd. Binnen lopen kan zonder 

afspraak te maken op elke twee-
de donderdag van de maand in 
De Oude Veiling in de Marktstraat 
van 15.30 tot 17.30 uur (eerstvol-
gende is vandaag 9 mei) en op 
de derde dinsdag van de maand 
in Kudelstaart van 12.30 tot 14.30 
uur in Place2bieb aan de Graaf 
Willemlaan 1 (eerstvolgende 21 
mei). Voor vragen over het Finan-
cieel café kan contact opgeno-
men worden via 020-543 0430. 
Het Financieel café is een initia-
tief van Participe Amstelland, Hu-
manitas en Dock en is onderdeel 
van het Infopunt Aalsmeer en Ku-
delstaart. 

een dringend beroep op een ie-
der die zich hiervoor beschikbaar 
wil stellen. Heeft u tijd en mo-
gelijkheid om een paar mensen 
op te halen en thuis te brengen? 
Meld u aan. Bel hiervoor naar Ma-
rie Kluinhaar: 06-20893879, naar 
Wenneke Vooges: 06-30770852 
of naar Jan Kwak: 06-53928043.

Nog enkele plaatsen vrij
Er zijn overigens nog plaatsen 
vrij op de boot voor de tocht op 
23 mei. Aanmelden is nog mo-
gelijk tot 12 mei. Dit kan bij de 
kraam op de braderie zaterdag 
of bij eerder genoemde perso-
nen. Wacht niet te lang, vol is 
vol. Kijk voor meer informatie op:  
www.stichtingsam.eu

voor adressen en openingstijden. 
De St. Urbanus chocolade kost 5 
euro per reep, waarvan meer dan 
3 euro bestemd is voor de her-
bouw van de St. Urbanuskerk. Let 
op de speciale St. Urbanus choco-
lade �etskar, die bij diverse acti-
viteiten in Amstelveen wordt in-
gezet. De St. Urbanus chocolade 
�etskar komt ook graag bestel-
lingen bezorgen. Bel hiervoor 06-
27886966 of stuur een email naar:  
chocolade@helponsuitdebrand.
com.

ten. De bingo start om 13.30 uur. 
Plaatsen bezet houden kan niet 
meer. Wacht in de hal tot degene 
waar u naast wil zitten er is! Bin-
gokaartjes zijn te koop in de hal 
van het dorpshuis. Vanaf 13.00 
uur hartelijk welkom in Dorps-
huis De Reede.

Presentatie activiteiten en plannen
Stichting SAM op braderie
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 11 mei staan bestuursleden 
en vrijwilligers van Stichting SAM 
met een kraam op de voorjaars-
markt in de Zijdstraat bij de ABN-
AMRO. In tegenstelling tot ande-
re exposanten verkoopt Stich-
ting SAM niets, maar staan er een 
duo�ets en een rolstoel�ets in de 
kraam om te laten zien wat Stich-
ting SAM zoal doet. Ook zijn er 
Jongeren van Stichting SAM aan-
wezig die graag in contact willen 
komen met leeftijdgenoten om 

over hun plannen te vertellen. 
Stichting SAM heeft nog meer 
ambities en ideeën, maar kan de-
ze alleen waarmaken als er meer 
vrijwilligers gevonden worden. 
Dat is dan ook één van de speer-
punten van de aanwezigheid op 
de braderie. 
Kom langs bij de kraam van Stich-
ting SAM om kennis te maken 
met alle activiteiten voor de me-
demens en word ook vrijwilli-
ger! Kijk voor meer informatie op: 
www.stichtingsam.eu









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.

Geen stempas ontvangen?
De gemeente heeft op 2 mei de stempassen verstuurd. Heeft 
u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Vraag 
dan een vervangende stempas aan bij de balie van de ge-
meente. Dit kan tot woensdag 22 mei 12.00 uur. Schriftelijk 
aanvragen of via Digid kan t/m maandag 20 mei.

Overal in Aalsmeer stemmen
De stemlokalen zijn geopend van 7.30-21.00 uur. Op uw stem-
pas staat een stembureau in uw buurt, maar u mag in elk stem-
bureau in Aalsmeer stemmen.

Neem uw identiteitsbewijs mee!
Naast uw stempas moet u ook een geldig identiteitsbewijs 
meenemen. Bij de verkiezingen mag u een identiteitsbewijs 
uit Nederland of een ander EU-land gebruiken dat op 23 mei 
2019 maximaal 5 jaar is verlopen, dus waar op staat ‘geldig tot 
24 mei 2014’ of elke latere datum. 

Kunt u zelf niet stemmen?
Geef een volmacht af. Bij een volmacht vult u de achterkant 
van uw stempas in. Dat kan alleen als de persoon die namens 
u gaat stemmen ook in Aalsmeer stemt. U kunt dit doen tot 
op de dag van de verkiezingen. Geef de gemachtigde uw in-
gevulde stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee

VERGADERING DONDERDAG 16 MEI 2019

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op 
donderdag 16 mei 2019, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1. 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer G.E. Oude Kotte
   2.  Vaststelling van de agenda 
   3.  Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 28 maart 2019 
   en 16 april 2019
   4. Vaststelling van de lijst ingekomen 
   stukken
  5.  Bekrachtigen geheimhouding

  HAMERSTUK

20.05 R-2  Onthe�ng vereiste ingezetenschap 
   burgemeester

  BEHANDELSTUK

20.10 R-3  Startnotitie Westeinderhage
21.10 R-4  Verklaring van geen bedenkingen 
   (vvgb) voor afwijken van het 
   bestemmingsplan in Green Park 
   Aalsmeer deelgebied 3 ten behoeve 
   van Schipholparkeren
21.45   Vergadering van de Regioraad 
   Vervoerregio Amsterdam op 21 mei 
   2019
21.55   Vragenkwartier

  SLUITING

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Gemeente Aalsmeer – Ontwerpbesluit omgevingsvergun-
ning in afwijking van de bestemmingsplannen ‘N201-
zone’, ‘Royal FloraHolland Centrum, Oost en OLV’ en 
‘Landelijk Gebied Oost’ voor het realiseren van een logies-
voorziening voor tijdelijke arbeidsmigranten op het per-
ceel Legmeerdijk 289-291 in Aalsmeer (Z18-007348)

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend 
dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verle-
nen in afwijking van de genoemde bestemmingsplannen. Met 
toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht wordt het mogelijk ge-
maakt bovengenoemde bouwplan te realiseren.

De afwijking van de ter plaatse geldende bestemmingsplan-
nen zijn als volgt:
- Gebruik als logiesvoorziening met bijbehorende parkeer-

voorzieningen ter plaatse van de bestemming ‘Woon-
doeleinden’ van het bestemmingsplan ‘N201-zone’, de 
bestemming ‘Groen’ van het bestemmingsplan ‘Royal Flo-
raHolland Centrum Oost en LNV’ en de bestemming ‘Wo-
nen – Lintbebouwing’ van het bestemmingsplan ‘Landelijk 
Gebied Oost’;

- Overschrijding van de bouwregels voor hoofdgebouwen 
ter plaatse van de bestemming ‘Woondoeleinden’(W) van 
het bestemmingsplan ‘N201-zone’ waaronder de maxi-
mum goot- en nokhoogte;

- Bouwen van gebouwen ter plaatse van de bestemmingen 
‘Uit te werken bedrijfsdoeleinden’(UB) van het bestem-
mingsplan ‘N201-zone’, alsmede een overschrijding van de 
maximum bouwhoogte.

Ter inzagelegging
De ontwerpbeschikking, de daarbij behorende ruimtelijke 
onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 10 mei t/m 20 juni 2019 op de 
volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 
 onder planidenti�catiecode: 
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GEMEENTE AALSMEER
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575, fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale tel.nr: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 NL.IMRO.0358.OIAVHB05xG-OW01 en
- via de gemeentelijke viewer RO-publiceer 
 http://0358.ropubliceer.nl
- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken in het gemeen-

tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden 
van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 
uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open van 8.30-
20.00 uur.

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale 
balie (openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–
15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 
uur).

Zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u uw zienswijze 
over de inhoud van de stukken naar voren brengen. U kunt uw 
zienswijze bij voorkeur schriftelijk indienen door deze te rich-
ten aan burgemeester en wethouders, postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer of digitaal via de link: http://ro0358.ropubliceer.nl/.
Eventueel kunt u uw reactie mondeling naar voren brengen. 
Hiervoor kunt u via het centrale nummer 020 - 540 49 11 een 
afspraak maken..

KENNISGEVING OVEREENKOMST TOT KOSTEN-
VERHAAL HERENWEG 60 KUDELSTAART, Z19-018428

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening 
en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat er met betrekking tot het in ontwikkeling brengen van het 
perceel gelegen aan de Herenweg 60 te Kudelstaart, kadastraal 
bekend gemeente Aalsmeer, sectie D, nummer 2569 (geheel), 
ter grootte van 3.922 m² een overeenkomst tot kostenverhaal 
is gesloten. De gemeente is bereid om medewerking te verle-
nen aan het verlenen van een omgevingsvergunning in afwij-

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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

Harting M. 28-03-1974 29-04-2019
de Vries F. 09-01-1970 29-04-2019

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

DONDERDAG 23 MEI: 
VERKIEZINGEN EUROPEES PARLEMENT

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u uw stem uitbrengen bij de 
Europese verkiezingen. Met uw stem oefent u invloed uit op 
besluiten van het Europees Parlement. Dat is belangrijk, want 
de Europese Unie gaat ons allemaal aan en is dichterbij dan 
u denkt. Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, stemt u op 
een kandidaat van een van de Nederlandse partijen die aan de 
Europese verkiezingen deelnemen. Laat uw stem niet verloren 
gaan!

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. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 

30 EN 31 MEI
Het gemeentehuis is donderdag 30 mei (Hemelvaart) 
en vrijdag 31 mei gesloten.

INZAMELEN AFVAL
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de ge-
wijzigde inzameldagen.
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king van het bestemmingsplan ‘Uiterweg Plasoever 2005’ zoals 
bedoeld in artikel 2.12 lid 1a onder 3° Wabo om daarmee de 
bouw van een vrijstaande woning met twee parkeerplaatsen 
op eigen terrein en een vrijstaande berging mogelijk te maken. 

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt vanaf he-
den ter inzage bij de Balie Bouwen en Vergunningen Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 te Aalsmeer en de Balie Bouwen en Vergun-
ningen Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1, te Amstelveen.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Schoolstraat 4, 1432 BG, (Z19-027006), wijziging brandvei-

lig gebruik m.b.t. het splitsen van de slaapruimten en het 
plaatsen van een deurkozijn in een constructieve wand 

-  Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z19-027003), het 
vervangen van de bestaande polycarbonaat gevelbekle-
ding door nieuwe geïsoleerde gevelpanelen 

-  Zijlijnstraat 27 en 29, 1433 DC, (Z19-026773), het plaatsen 
van een carport 

-  Kastanjelaan 12, 1431 JC, (Z19-026097), het vervangen van 
de bestaande aanbouw aan de achterzijde van de woning 

-  Haya van Somerenstraat 40, 1433 PH, (Z19-026084), het 
plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de wo-
ning 

-  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 

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 55 ws4, 1432 AD, (Z19-014038), het ver-

vangen van de bestaande schuur. Verzonden: 01 mei 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:
-  Boerhaavehof 6 en 7, 1433 JJ, (Z19-011829), het legaliseren 

van twee doorbraken. Verzonden: 06 mei 2019

-  Aalsmeerderweg 422a, 1432 EG, (Z19-017227), het bou-
wen van een vrijstaande woning. Verzonden: 02 mei 2019

-  Punterstraat 11, 1431 CT, (Z19-010822), het vervangen van 
een raamkozijn voor een tweede toegangsdeur. Verzon-
den: 01 mei 2019

-  Zijdstraat 9, 9A t/m 9E, (Z18-018458), het verkleinen van de 
bestaande winkelruimte, de winkelruimte op de 1e verdie-
ping verbouwen tot appartementen en het realiseren van 
een extra verdieping t.b.v. de appartementen. Verzonden: 
30 april 2019

-  Dorpsstraat 75, 1431 CB, (Z19-012102), het verlengen van 
het dak aan de achterzijde van de woning. Verzonden: 30 
april 2019

Geweigerde 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 weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Visserstraat 6-8, 1431 GJ, (z18-008895), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. huisvesting arbeidsmigranten. 
Verzonden:  01 mei 2019

Meldingen, akkoord *
-  Middenweg 55, 1432 DE (Z19-025149), mobiel breken 

bouw- en sloopafval (11000 ton puin in 2 fases) 5 werkda-
gen in de periode tussen 16 mei 2019 t/m 16 augustus 2019. 

- Geniedijk 26 kwek, 1433 HC (Z19-027047), het (gedeelte-
lijk) slopen van een kwekerij

- Stommeerkade 64A, 1431 EL (Z19-027048), het slopen van 
een opslagloods

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

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert op de maandagmiddagen in de oneven weken tussen 
12.00-14.00 uur in het raadhuis van de gemeente Aalsmeer, 
Raadhuisplein 1 Aalsmeer (gedurende de verbouwing van het 
raadhuis vergadert de commissie in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda 
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevings-
vergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

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.

Evenementenvergunningen (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunningen zijn aan-
gevraagd:

- Parkeerplaats achter Dorpshuis, Kudelstaartseweg 239 
(Z19-026106) Beachvolleybaltoernooi op15 juni 2019, ont-
vangen 26 april 2019

- Einsteinstraat tussen Mijnsherenweg en Robend (Z19-
026129) Braderie Kudelstaart op 19 juni 2019, ontvangen 
26 april 2019

- Zijdstraat 28, 1431ED (Z19-027271) Proef Aalsmeer op 5 
juli 2019, ontvangen 2 mei 2019

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.
- Beethovenlaan 120 1431WZ (Z19-020689) Schoolvoet-

baltoernooi Gemeente Aalsmeer 2019 van 17 t/m 21 juni 
2019, verzonden 3 mei 2019

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 591B (Z18-010485) Lunchlokaal De Druk-

ker, verzonden 2 mei 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 591B (Z18-010489) Lunchlokaal De Druk-

ker, verzonden 2 mei 2019

GEACCEPTEERDE MELDING

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Koningsstraat 77 (Z19-026048) 10-jarig bestaan van de woon-

voorziening met een reünie voor personeel en bewoners/
familie op 28 september 2019, melding akkoord 30 april 2019

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

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

- Route door Aalsmeer (Z19-017929 ) Tour d’Utrecht op 7 juli 
2019, verzonden 30 april 2019.

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven. De gemeente Utrecht neemt een eindbe-
sluit over de vergunningaanvraag.

Inzage
De bijbehoren documenten kunt u inzien bij de Balie Bouwen 
en Vergunningen in het raadhuis, Laan Nieuwer-Amstel 1 te 
Amstelveen. De actuele openingstijden u op de webpagina 
van de gemeente.

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing. Voor meer informatie over evenementen 
verwijzen wij u naar www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u 
de evenementenkalender waaruit u kunt a�eiden welke open-
bare evenementen gaan plaatsvinden.

TER INZAGE

t/m 10-05-19 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bij-
behorende stukken m.b.t. voornemen om 
een omgevingsvergunning te verlenen/wei-
geren m.b.t. het afwijken van het bestem-
mingplan en brandveilig gebruik t.b.v. be-
drijfsgebouw en logiesfunctie voor eigen 
werknemers . In het ontwerpbesluit wordt 
de omgevingsvergunning voor Rietwijker-
oordweg 33 kwek (Z19-007011) 

t/m 16-05-19 Aalsmeerderweg 359, 1432 EA (8819258). 
De ontwerpbeschikking betreft het voorne-
men tot het op verzoek intrekken van voor-
schrift 23.4 van de omgevingsvergunning 
d.d. 24 augustus 1993, kenmerk WM 93-12. 
Het voorschrift heeft betrekking op het op- 
en overslaan van asbest, ontstaan bij werk-
zaamheden die zijn verricht door degene 
die de inrichting drijft, en wordt ingetrokken 
vanwege het beëindigen van deze activiteit. 

t/m 23-05-19 Zwarteweg 23 (Z-2018/010132): aanvraag 
omgevingsvergunning, de beschikking, de 
ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken (waar-
onder de verklaring van geen bedenkingen) 
m.b.t. verlening omgevingsvergunning voor 
de bouw van 4 woningen.

t/m 31-05-19 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 re-
aliseren van een logiesvoorziening voor tij-
delijke arbeidsmigranten op het perceel Leg-
meerdijk 289-291 in Aalsmeer (Z18-007348)

t/m 20-06-19 Overeenkomst tot kostenverhaal Herenweg 
60 Kudelstaart (Z19-018428)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Vier klassen wekelijks aan het werk
Schooltuinen in gebruik 
in Kudelstaart
Kudelstaart - Stapsgewijs en 
praktisch kennis maken met de 
natuur gaan leerlingen van de ba-
sisscholen in Kudelstaart. Tussen 
het Corry Vonkpad en de Bilder-
dammerweg zijn nieuwe school-
tuinen gerealiseerd, een initiatief 
van de werkgroep ‘Schooltuinen 
Kudelstaart’ in samenwerking 
met de gemeente Aalsmeer.
Sinds begin april is de werkgroep 
aan de slag om de schooltuinen 
plantklaar te maken. “De eerste 
aardappelen zitten al in de grond 
en er zijn ook viooltjes geplant”, 
vertelt Kitty Knaap, initiatiefne-
mer en lid van de werkgroep. In 
totaal gaan vier klassen zich ont-
fermen over de schooltuinen. 
Onder begeleiding werkt elke 

klas een uur per week om er een 
mooie en leerzame (moes)tuin 
van te maken.

Ook voor andere initiatieven
In de schooltuinen leren kinde-
ren dat in een tuin alle dieren en 
planten met elkaar samenwer-
ken om voedsel te laten groeien. 
Het maakt de kinderen bewuster 
van waar hun eten vandaan komt 
en dat het belangrijk is om zui-
nig te zijn op de natuur. De loca-
tie aan het Corry Vonkpad is ove-
rigens niet alleen bedoeld voor 
de schooltuinen, maar ook voor 
andere groene bewonersinitiatie-
ven, zoals bijvoorbeeld een mini-
bos of een bijenparkje.
Foto: Gemeente Aalsmeer

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer
Vrijheidsvuur in Kudelstaart
Aalsmeer - Direct na de nationale 
herdenking in Kudelstaart is een 
groep lopers en �etsers op weg 
gegaan naar Wageningen om 
namens de gemeente Aalsmeer 

het bevrijdingsvuur op te halen. 
Rond half twaalf in de avond is de 
groep van 13 lopers en 4 �etsers 
aangekomen in Wageningen en 
na ontvangst van de fakkel werd 

de terugreis naar Aalsmeer inge-
zet. Om en om werden kilometers 
gelopen en ge�etst. Rond één 
uur ’s middags op zondag 5 mei 
arriveerde de groep weer in Ku-
delstaart en is de fakkel overhan-
digd aan burgemeester Gido Ou-
de Kotte. 
Het was een behoorlijke zware 
nachtelijke tocht geweest, zo ver-
telden de �etsers en lopers. Koud, 
af en toe een bui, maar allen wa-
ren voldaan. De burgemeester 
sprak de lopers en begeleiding 
toe en complimenteerde hen met 
deze geweldige prestatie, waar-
na gezamenlijk het bevrijdings-
vuur is ontstoken in de Graaf Wil-
lemlaan. Er was applaus van het 
ontvangstcomité van de stichting 
4 en 5 mei Aalsmeer en de gro-
te groep aanwezigen en er klonk 
muziek van het Drum & Mallet 
Corps Ophelia.
Vrijheidslunch
Daarna wachtte een gezellige, 
gezamenlijke lunch in jeugd-
centrum Place2Bieb. Niet alleen 
broodjes, sapjes en lekkernij-

en voor de lopers, begeleiders 
en de burgemeester, maar ook 
voor inwoners die zich voor de-
ze eerste vrijheidslunch hadden 
opgegeven. Een kleine 150, ou-
deren en jongeren, in totaal en 
hier is de organisatie, de stich-
ting 4 en 5 mei Aalsmeer en Pla-
ce2Bieb en de Binding, heel te-
vreden over. De groep ging met 
elkaar in gesprek over vrijheid. 
Er was een toespraak door bur-
gemeester Gido Oude Kotte, een 
lezing over het jaarthema ‘In vrij-
heid kiezen’ door Jaap Overbeek, 
voorzitter van de Dorpsraad Ku-
delstaart, en er was een presenta-
tie van het boek dat in de maak 
is ‘Kudelstaart in oorlogstijd’. De 
vrijheidsmaaltijd werd opgeluis-
terd met livemuziek door Richard 
van Twiller, Mokumer levenslied-
zanger. Volgend jaar is het 75 
jaar geleden dat Nederland werd 
bevrijd. De stichting 4 en 5 mei 
Aalsmeer wil dit vieren met een 
festival met meerdere optredens 
van artiesten en bands.
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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▲
9 MEI

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

 Expositie ‘Japan’ in Oude Raad-
huis, Dorpsstraat 9. Open: 
donderdag t/m zondag 14 tot 
17u.

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

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

 Financieel café in De Oude 
Veiling, Marktstraat 15.30 tot 
17.30u. Op 21 mei in Place-
2Bieb, Kudelstaart 12.30 tot 
14.30u.

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

10 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.

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

 Inloop voor ouderen, thema: 
Luisterlijke eeuw. In Irene, Ka-
naalstraat vanaf 14.30u.

 Expositie Beeldhouwgroep op 
zolder Cultuurpunt in De Ou-
de Veiling. Vrijdag opening 
om 17u. Ook op 11, 12, 17, 18 
en 19 mei.

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

11 MEI
 Geraniummarkt op Raadhuis-

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

 Schoonmaakactie in Het Oos-
terbad. Mr. Jac. Takkade v/a 
9u.

 Nationale Molendag. Koren-
molen De Leeuw op Molen-
plein/Zijdstraat open 10-16u. 
en Stommermolen aan Mo-
lenvliet 10-18u.

 Brocantemarkt in tuin aan Ku-
delstaartseweg 36. Zaterdag 
en zondag van 10 tot 16u.

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

 Lezing in Crash Museum over 
militaire voertuigen om 13u. 
Open: zaterdag 11-16u. en 
woensdag 13-16u.

 Verkoop producten uit Israël 
in ‘t Baken, Sportlaan 86 van 
13 tot 16u.

 Bingomiddag in De Reede, Rij-
senhout vanaf 13.30u.

 Inschrijven voor zomerrit 
Brom�ets Genootschap in ca-
fé Joppe, Weteringstraat, 17u.

 Single 501 dartstoernooi in 
café De Gouwetéén, Dreef v/a 
20.30u.

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

 Optreden band Super Friday 
in café Sportzicht, Sportlaan 
vanaf 21u

 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.

12 MEI
 Vogelbeurs De Rijsenvogel bij 

SCW, Konnetlaantje, van 9.30 
tot 13u.

 Open dag Windsurfclub op 
Surfeiland, Kudelstaartseweg 
van 10 tot 16u.

  Tarango met soulkoor Divine 
in De Zotte Wilg, Uiterweg 27a 
van 15 tot 18u.

 Bob & Gon met Franse chan-
sons van Philippe Elan in Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 
15.30u.

 Irish Folk van Boxin’ The Vox in 
The Shack, Schipholdijk 253b, 
Oude Meer vanaf 16u.

13 MEI
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

14 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’.

 Meezingbende in café Sport-
zicht, Sportlaan vanaf 20u.

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

15 MEI
 Inloop bij Oost-Inn van 9.30 

tot 11.30u. in de Mikado, Ca-
tharina Amalialaan. Lunch 12 
tot 13u. en creatieve avond 
19.30 tot 21.30u.

 Schaapscheerfeest op kin-
derboerderij Boerenvreugd, 
Hornmeer van 13 tot 16u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Zomercompetitie Bridgeclub 
Onder Ons in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1. Inschrijven van-
af 19.15u. Aanvang: 19.45u.

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

 4e Popquiz Aalsmeer in De 
Oude Veiling, Marktstraat van-
af 20u.

16 MEI
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Openbare raadsvergadering 
in gemeentehuis vanaf 20u.

17 MEI
 Open Hof Keuken in ‘t Baken, 

Sportlaan vanaf 18u. Op menu 
salades.

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

18 MEI
 Kunstbeurs ‘Nature Art Fair’ 

in Flower Art Museum, Ku-
delstaartseweg Zaterdag en 
zondag van 11 tot 18u.

 Kunstroute OBS Samen Een 
en Kunstploeg door Centrum. 
Start 13u. bij Weteringsloot.

 Wetenschapsshow Mad Sci-
ence voor jeugd 6 t/m 12jr. in 
bibliotheek, Marktstraat van 
15.30 tot 16.10u.

 CD-presentatie Singer-song-
writer Nina Lynn in De Oude 
Veiling vanaf 20.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl 
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VERRAS MOEDER MET EEN:

Optreden Super Friday en 
meezingen in Sportzicht
Aalsmeer - Op zaterdag 11 mei 
speelt de partyband Super Fri-
day in café Sportzicht. Verwacht 
van deze band een sympathieke 
strakke show, een uitgekiend re-
pertoire en een wereld aan muzi-
kale ervaring. Super Friday speelt 
alle grote classics én de meest re-
cente hits, van Santana tot Ma-
roon 5 en van Prince tot DNCE. 
Dat wordt een feestje waar ieder-
een energie van krijgt. Een band 
met veel muzikale dynamiek, een 
prima sfeer en heel veel power. 
Wees erbij! Band start om 21.00 
uur. 

Meezingbende
Met hart en ziel meezingen in je 

moerstaal? Een avondje meezin-
gen met De Meezingbende en 
je kan er weer tegenaan. Johnny 
Jordaan, Doe Maar, Hazes of Shaf-
fy. Liedjes brengen onder woor-
den wat zich niet zeggen laat. 
Het lied zingt over het volle le-
ven. Met een knipoog en een �in-
ke korrel zout. Dat bindt de men-
sen samen. 
Op dinsdag 14 mei speelt De 
Meezingbende als duo met Ton 
ver der Aa (piano) en Chris Teu-
nissen (gitaar). Liedboeken aan-
wezig. Roep verzoekjes en zing 
met hart en ziel mee.
Tot zings op 14 mei vanaf 20.00 
uur in café Sportzicht in de Sport-
laan 44.

Zaterdagavond concert in Bacchus
Saskia Laroo treedt op 
met The Fabulous Jets
Aalsmeer - Nederlands meest 
funky e trompettiste Saskia La-
roo speelt aanstaande zaterdag 
11 mei in Bacchus met Elvis Ser-
go, de Hammond-organist die 
met drummer Reinier van Bever-
voorde het duo The Fabulous Jets 
heeft gevormd. Elvis speelt met 
handen en voeten. Geheel au-
thentiek bespeelt Elvis de voet-
bassen van het orgel, een door El-
vis uitgebreid bestudeerde tech-
niek, aansluitend aan het karakter 
van het hammondorgel, waar de 
akkoordenpartijen en melodie-
en naadloos op de bassen aan-
sluiten. Het hammondorgel blijkt 
ook wonderwel te kunnen func-
tioneren in Braziliaanse en Cu-
baanse muziek. De liefde voor de-
ze muziek maakt dat Elvis graag 
gebruik maakt van deze swingen-
de stijlen in zijn composities en 
arrangementen. Traditiegetrouw 
horen daar de jazzklanken uit de 
jaren zestig en zeventig bij. Maar 
ook versmeltingen van stijlen als 
soul en funk met deze onvervals-
te, maar nog steeds springleven-
de jazz, garandeert een stampen-

de en ‘groovende’ machine.
Zaterdag 11 mei zijn Elvis en Rei-
nier te horen in een samenwer-
king met Saskia Laroo, in Amerika 
door pers en publiek gebombar-
deerd tot ‘Lady Miles Davis of Eu-
rope’. Saskia, die zich altijd tussen 
jazz en groovy sounds beweegt, 
vormt een ‘perfecte match’ met 
The Fabulous Jets! Het jazzcon-
cert begint zaterdagavond om 
21.30 uur, zaal open vanaf 21.00 
uur, in cultureel café Bacchus in 
de Gerberastraat. Toegang: uw/
jouw gift Inlichtingen: Pierre Tu-
ning: 0297-360355 en Reinoud 
Staps: 0297-325304.

Zaterdag 11 en zondag 12 mei
Brocantemarkt in tuin 
aan Kudelstaartseweg
Aalsmeer - Op zaterdag 11 en 
zondag 12 mei organiseren Pau-
la, Linda, Jolanda en Ida weer een 
brocantemarkt. Op de voorgaan-
de edities kijkt het viertal heel te-
vreden terug en natuurlijk gaan 
zij proberen om de vorige mark-
ten te overtre�en qua spulletjes. 
De dames hebben weer veel bij-
zondere brocante, vintage items 
en kleine meubelen bij elkaar ge-
zocht. 
Dit alles zal te vinden zijn in de 
tuinkamer en in de tenten in de 
tuin aan het water van de Poel. 

Dus, op zoek naar brocante, curi-
osa, vintage of een mooi cadeau 
voor moeder? Dan is de brocan-
temarkt aan de Kudelstaartseweg 
een goed en gezellig idee. Be-
langstellenden zijn zaterdag 11 
en zondag 12 mei welkom tus-
sen 10.00 en 16.00 uur. Natuurlijk 
staan ko�e en thee voor de be-
zoekers klaar! 
Adres: Kudelstaartseweg 36. Par-
keren kan in de omgeving van de 
brocantemarkt, onder andere op 
het heel nabij gelegen surfeiland 
Vrouwentroost.

Zondag optreden Boxin’The Vox
Muse Undercover live in 
The Shack zaterdag
Oude Meer - Het aankomende 
weekend heeft The Shack een 
gevarieerd muzikaal program-
ma. Zaterdag 11 mei staat er 
weer een geweldige undercover-
sessie op de agenda. Drummer 
Chris van der Meer heeft voor de-
ze Muse tribute een stel topmuzi-
kanten om zich heen verzameld. 
Muse mag zich inmiddels scha-
ren in het rijtje van de allergroot-
ste rockbands van de laatste de-
cennia en heeft een duizeling-
wekkende rij classics achter haar 
naam staan. Als muzikant moet 
je uiteraard van goede huize ko-
men wil je het repertoire van Mu-
se goed neer kunnen zetten. 
Robin Verkaik (zang), Len van de 
Laak (toetsen), Chris van der Meer 
(drums), Ulrich de Jesus (gitaar) 
en Guido Vrouwe (bas) zijn deze 
pittige uitdaging aangegaan en 
tijdens hun succesvolle optreden, 
twee jaar geleden in The Shack, 
was al duidelijk dat ze hierin voor-
tre�elijk geslaagd zijn. Zaterdag 
11 mei is The Shack dus the place 
to be voor de Muse fans, gegaran-
deerd een spetterende live-show. 

Op moederdag, zondag 12 mei, is 
het podium voor Boxin’ The Vox. 
Boxin The Vox bestaat uit: David 
Plasmeijer (vocals, guitar, bass, 
luit, banjo) en Anne-Lotte Pay-
mans (vocals, guitar). De muziek 
van dit muzikale duo is geïnspi-
reerd op de muziek van Folk mu-
zikanten als Luka Bloom & Christy 
Moore en jaren zestig en zeventig 
muzikanten als Simon & Garfun-
kel, Boudewijn de Groot en Mela-
nie met onder andere een prach-
tige vertolking van Melanie’s Lay 
Down en Ruby Tuesday. Een mid-
dag voor iedereen; jong en oud 
én wellicht een leuk cadeau om je 
(schoon)moeder te geven op de-
ze Moederdag, neem haar mee 
naar een middag Boxin’ The Vox!
The Shack is op zaterdag 11 mei 
open om 20.00 uur, aanvang Mu-
se undercover is om 21.00 uur. En-
tree 10 euro. Zondag 12 mei open 
om 15.00 uur, aanvang Boxin’ The 
Vox is om 16.00 uur en de entree 
is 5 euro, inclusief een consump-
tie. Info: www.the-shack.info. 
Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer. 

Verwencadeau voor moeders zondag
Franse zanger Philippe 
Elan bij Bob & Gon
Aalsmeer - Wie dit jaar op zoek 
is naar een echt verwencadeau 
voor moederdag, wel dan is dit 
een geweldige tip! Loop bij wijn-
handel Wittebol binnen en bestel 
kaarten voor het Bob & Gon-con-
cert op zondag 12 mei. De twee 
hebben juist voor deze bijzonde-
re dag de Franse zanger Philippe 
Elan uitgenodigd. 

Met zijn warme stem en perfor-
mance zal hij zeker alle moeder-
harten weten te veroveren. Ove-
rigens zullen radioluisteraars zijn 
naam en stem zeker al kennen en 
herkennen van songs van Charles 
Aznavour, Edith Piaf en Jacques 
Brel. Maak met Philippe een reis 
in chansons door Frankrijk. Klas-
siekers zullen klinken, maar ook 
nieuwe chansons, speciaal voor 

deze voorstelling geschreven. 
Elan wordt begeleid door Ryer 
Zwart op gitaar en piano. Al eer-
der kennis maken met Philippe 
Elan kan op vrijdag 10 mei waar 
de zanger te zien en te horen is 
in het programma ‘All Together 
Now’ op RTL4 en op zaterdag 11 
mei is hij te beluisteren op Radio 
Noord-Holland in het programma 
‘History’ over Jacques Brel tussen 
17.00 en 18.00 uur.

Laatste dit seizoen
Natuurlijk zorgt Bob voor de 
mooiste moederdag rozen en 
heeft Katelijne van Otterloo een 
klankrijke compilatie van het af-
gelopen seizoen in petto. Aan-
staande zondag gaat de boven-
zaal van De Oude Veiling om 
14.45 uur open en het concert be-
gint om 15.30 uur. Dit is het laat-
ste Bob & Gon programma van 
dit seizoen. Na een hopelijk zon-
nige zomer is de eerste Bob & 
Gon voorstelling op zondag 20 
oktober met een heerlijk optre-
den van Karin Bloemen. De Bob & 
Gon kaartverkoop hiervoor start 
na de zomer.
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Podium voor amateurkunst KCA en Cultuurpunt Aalsmeer

‘Ik Toon’ maand met werk 
Martin Smit in etalages
Aalsmeer - De ‘Ik Toon’ maand is 
een initiatief van KCA en Cultuur-
punt. De maand is bedoeld om 
amateurkunstenaars en -musici 
een podium te bieden. Naast de 
uitvoeringen en optredens is er 
van eind mei tot en met eind ju-
ni in De Oude Veiling een gevari-
eerde tentoonstelling te bekijken. 
Ook dit jaar werken Aalsmeer-
se ondernemers in het centrum 
spontaan mee. In de etalages 
worden één of meerdere kunst-
werken tentoongesteld. 

De Nieuwe Meerbode belicht 
vooraf aan de ‘Ik Toon’ maand een 
aantal deelnemende kunstenaars 

en hun werk. Deze week is dat 
Martin Smit.

In eenvoud zit de moeilijkheid
Dit jaar veel nieuwe gezichten 
die het er op wagen om hun cre-
aties aan een groter publiek te 
tonen. Het is mooi dat die hand-
reiking wordt gedaan! Veel ama-
teurs stappen nu over een drem-
pel die zij waarschijnlijk anders 
niet hadden durven nemen. Het 
is zeker spannend om je werk 
aan andere te laten zien, dat telt 
ook voor Martin Smit. “Ja, ik vind 
het best spannend, ben heel be-
nieuwd wat de mensen er van 
vinden. Tenslotte geef je toch iets 

van je zelf bloot.” Als kind heeft 
Martin altijd al getekend, later 
werden  het – vanwege zijn vak – 
meer technische tuinontwerp te-
keningen.
Door verkoop van het bedrijf, 
kwam er meer tijd voor hobby’s. 
“Ik ben mij toen gaan verdiepen 
in de schilderkunst. Een groot 
schilder die mij inspireert is de 
Italiaanse kunstenaar Amedeo 
Modigliani (1894 -1920). De  ab-
stracte elementen in zijn �gura-
tie zorgen voor een absurditeit 
die heel tre�end met een paar 
penseelstreken wordt weergege-
ven. Ook van Vincent Gogh (1853 
– 1890) spreekt mij aan. Het lijkt 

allemaal zo simpel maar nu ik zelf 
schilder kom ik er achter hoe bij-
zonder het is wat deze kunste-
naars hebben nagelaten.” Twee 
kunstenaars die tijdens hun leven 
in grote armoede leefde, op jon-
ge leeftijd zijn gestorven, maar na 
hun dood wereldberoemd wer-
den.

Goed gevoel
Vier jaar geleden is Martin Smit 
naar de kunstacademie De Wildt 
op schilderles gegaan waar hij les 
kreeg van Joke Olm-Koenen, een 
bekende �jnschilderes. “Ik schil-
der naar een voorbeeld; eerst in 
potlood en dan daarna bouw ik 
het schilderij met olieverf laag 
over laag op. Meestal gebruik 
ik paneel een enkel keer werk ik 
op doek.” Iedere amateurschil-
der mocht twee werken inleve-
ren (één voor de tentoonstelling 
in De Oude Veiling en de ander 
voor in de etalage). Eén schilde-
rij van Martin Smit is gebaseerd 
op de dans voorstelling; Intro-
dans van de choreograaf Hans 
van Manen. “Ik heb dit werk ge-
maakt voor mijn dochter die op 
jonge leeftijd veel gedanst heeft.”  
Het tweede ingeleverde schilde-
rij heeft als titel: Koe op stal. “Dit 
beeld sprak mij zo aan vanwege 
de eenvoud en toch is het veel-
zeggend. Ik hoop nog heel lang 
te kunnen blijven schilderen. Het 
is zo een goed gevoel als er onder 
je handen iets tot leven komt.” 
Tijdens het schilderen staat er 
lekkere muziek op een hoog vo-
lume. “Ik heb een kamer voor mij 
alleen waar ik luister naar popmu-
ziek van Coldplay tot Nick Drake 
en van Emma Shaplin tot Pink 
Floyd. Klinkt goed hoor!”
Janna van Zon

Optreden in voorprogramma rapper Snelle

Talentenwedstrijd voor 
jongeren op 7 juni
Aalsmeer - Op vrijdagavond 7 ju-
ni staat De Oude Veiling in het te-
ken van jongeren met creatief ta-
lent. Met diverse masterclasses 
van professionals uit het creatie-
ve vak en een talentenwedstrijd 
krijgen jongeren die avond volop 
de kans om hun talent te ontwik-
kelen en te tonen.
De talentenavond start om 17.00 
uur met de gezamenlijke work-
shop ‘Hoe presenteer ik mijzelf 
online en o�ine’. Vervolgens krij-
gen de jongeren de kans zich on-
der begeleiding van professio-
nals uit het vak te verdiepen in 
de disciplines muziek, produce-
ren, theater en beeldende kunst. 
Na de masterclasses volgt de ta-
lentenwedstrijd ‘Talent on sta-
ge’, een samenwerking tussen 
DOCK Aalsmeer, De Binding en 
De Freshcrew. Tijdens deze talen-
tenwedstrijd krijgen jongeren de 
kans om hun talent te tonen. Ben 
jij een DJ, gitarist of zanger(es)? 
Speel jij in een band of heb je een 
ander talent? Schrijf je dan nu in 
voor deze wedstrijd! Ken jij ie-
mand met zo’n talent, tip hem of 
haar dan ook zeker. De drie bes-

te optredens van de avond mo-
gen op vrijdag 21 juni in het voor-
programma van rapper Snelle 
staan en krijgen een tof talent-
ontwikkelingspakket, om nog be-
ter en bekender te worden dan ze 
al zijn. De talentenavond is gratis 
toegankelijk voor jongeren tus-
sen de 12 en 18 jaar oud en vindt 
plaats in De Oude Veiling, Markt-
straat 19. Opgeven kan door een 
mail te sturen naar lgols@cul-
tuureducatie-amstelland.nl of via 
een bericht op Instagram (@new-
streamtalents). Let op: bij de ta-
lentenwedstrijd is er plek voor 
maximaal tien deelnemende acts. 

Grote variëteit aan mooie beelden
Expositie Beeldhouwgroep 
op zolder bij Cultuurpunt
Aalsmeer- Na twee jaar van af-
wezigheid exposeert De Beeld-
houwgroep Aalsmeer dit jaar 
weer op zolder bij Cultuurpunt 
Aalsmeer in het Oude Veilingge-
bouw. In de weekenden van 10, 
11 en 12 mei en 17, 18 en 19 mei 
tonen veertien beeldhouwers 
hun prachtige werk. De tentoon-
stelling wordt in samenwerking 
met Cultuurpunt Aalsmeer en De 
Werkschuit mogelijk gemaakt. 
Op vrijdag 10 mei, om 17.00 uur, 
is de o�ciële opening en belang-
stellenden zijn welkom.

Het is een project waarbij ie-
dereen dezelfde steen, soort en 
grootte heeft bewerkt. De kunste-
naars waren vrij in onderwerp en 
uitwerking. De expositie laat een 
grote variëteit zien en hele mooie 
beelden. Daarnaast toont ieder-
een werk in andere steensoor-
ten, zoals onder andere albast, 
marmer en hardsteen. De Beeld-
houwgroep nodigt iedereen van 
harte uit om te komen kijken naar 
de expositie op de zolder van Cul-
tuurpunt Aalsmeer in De Oude 
Veiling in de Marktstraat.

Nieuwe expositie tot en met 16 juni
Ontmoeting Oost en West 
in het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Zaterdag 4 mei is de 
tentoonstelling ‘Japan’ geopend 
in Het Oude Raadhuis. Een goe-
de opening valt en staat met 
een goede spreker en die was er! 
Voormalig Conservator van het 
Stedelijk Museum ’s Hertogen-
bosch, Wim van Bergen, sprak 
met grote kennis van zaken en 
op een manier dat het boeiend 
was om naar te luisteren: Je stak 
er als luisteraar iets van op. Ook 
als kijker trouwens... En wat is het 
een mooie serene tentoonstel-
ling met kunstwerken die elkaar 
prachtig completeren.  =De rol-
prenten (vroeg 20ste eeuw) uit 
de collectie van Oranda Jin, de 
hedendaagse keramische objec-
ten van Marga Boogaard en van 
Anneke Harting ‘vertellen’ iede-
re een eigen verhaal. Eigenlijk 
hebben de keramische vormen 
van Marga Boogaard niet zoveel 
te maken met de Japanse cul-
tuur, toch zit er in het werk een 
Oosterse verstilling en schoon-

heid. Het worden twee werelden 
die samen vloeien, waar Oost en 
West elkaar ontmoeten. Anneke 
Harting heeft zich voor deze ten-
toonstelling geheel kunnen uitle-
ven. Haar ooit gemaakte reis naar 
Japan zorgde voor meer dan ge-
noeg inspiratie. Terecht was er 
een blije koper voor het Japan-
se huis met daarnaast een bon-
sai boompje, één van de Japan-
se symbolen en dat was niet het 
enige verkochte werk. De Azalea 
Mollis Ikebana arrangementen 
van Leomiek Tesselaar maakten 
het geheel compleet. De Japan 
tentoonstelling bezoeken is een 
verademing voor een ieder die 
wel een beetje genoeg heeft van 
deze hectische tijd. De tentoon-
stelling ‘Japan’ is tot en met zon-
dag 16 juni te bekijken. Het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat 9 
is geopend van donderdag tot en 
met zondag van 14.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. 
Janna van Zon 

Tentoonstelling ‘Japan’ in het Oude Raadhuis. Foto: www.kicksfotos.nl

Promotie bloemen, bouw raadhuis
Filmavond bij Stichting 
Oud Aalsmeer

1.  Promotie�lm van de bloemis-
terij in Aalsmeer die gemaakt 
is voor de wereldtentoonstel-
ling in Zagreb. Deze zwartwit 
�lm laat in circa 30 minuten 
zien hoe Aalsmeer er rond 
1930 uitzag.

2. Het Molenpad, bouw van het 
raadhuis en vervanging van 
bruggen in de Van Clee�kade. 
Een kleuren�lm van Jan Alder-
den (Stokkenland) die de ver-

anderingen in Aalsmeer laat 
zien in de periode 1958 tot 
1961. Deze �lm duurt circa 25 
minuten. Pauze 

3.  Een zwartwit �lm die een beeld 
geeft van de activiteiten bin-
nen de gemeente van gemeen-
tewerken, de polderbesturen, 
brandweer e.d. rond 1929. Duur 
van de �lm circa 15 minuten.

4.  Kleuren�lms van de pramen-
race van 1988 en 1989. Duur 

Lezing in Crash Museum 
over militaire voertuigen
Aalsmeerderbrug - In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-‘45 verzorgt Ed Beekman op 
zaterdag 11 mei een Lezing over 
Militaire voertuigen in het Ne-
derlandse leger in mei 1940. De 
lezing gaat over de voertuigen 
van het Nederlandse leger waar-
bij naar voren komt hoe aarze-
lend en laat de legerleiding over-
ging tot de aanschaf van de juis-
te voertuigen en de juiste aan-
tallen, zowel gevechts- als trans-
portvoertuigen. Zonder parti-
culier initiatief van bijvoorbeeld 
Huub van Doorne (DAF) en enke-
le militairen met de juiste inzich-
ten was het Nederlandse leger de 
strijd ingegaan met wat voertui-

gen uit de Eerste Wereldoorlog. 
Pas na 1934 drong de ernst van 
de situatie door, maar dat was rij-
kelijk laat. De lezing begint om 
13.00 uur en is gratis toegankelijk 
voor museumbezoekers. Het mu-
seum is geopend op woensdag-
middag van 13.00 tot 16.00 uur, 
de vaste zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur en elke tweede zondag 
van de maand van 11.00 tot 16.00 
uur. De toegang bedraagt 5 euro 
voor volwassenen en 2 euro voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. Dona-
teurs van de stichting en vetera-
nen hebben gratis toegang. Het 
museum is gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug.

De Leeuw en Stommeermolen open
Poffertjes eten en zelf 
malen op Molendag
Aalsmeer - Zaterdag 11 en zon-
dag 12 mei zijn de landelijke Mo-
lendagen, het belangrijkste mo-
lenevenement van Nederland. 
Evenals vorig jaar is het thema: 
‘Ontmoet de molenaar’. Want mo-
lens leer je pas goed kennen, als 
je met molenaars praat. In de pro-
vincie Noord-Holland doen zo’n 
90 molens mee. Voor kinderen is 
gratis een molenbouwplaat op te 
halen.

Feestelijke activiteiten 
Kom óók op bezoek en de mo-
lenaar vertelt je alles over zijn 
prachtige molen. Vele molenaars 
en vrijwilligers organiseren ex-
tra activiteiten om er een gezelli-
ge dag van te maken. In Aalsmeer 
zijn, alleen op zaterdag 11 mei, 
Korenmolen De Leeuw aan het 
Molenplein en de Stommeermo-
len aan de Molenvliet open.
Molen De Leeuw is geopend van 
10.00 tot 16.00 uur. Omdat het 

zaterdag 11 mei tevens de dag is 
van de jaarlijkse geraniummarkt 
zullen de molenaars, als het weer 
het toelaat, de inmiddels be-
roemde bloemenzeilen op de 
wieken voorhangen. De gerani-
ummarkt is op het Raadhuisplein 
en in de Zijdstraat wordt een bra-
derie gehouden. Op het Molen-
plein wordt bij De Leeuw een 
foodmarkt ingericht. Vrijwilligers 
van de korenmolen gaan po�er-
tjes bakken. Zondag 12 mei is De 
Leeuw gesloten.
Ook de Stommeermolen aan de 
Molenvliet (Geijlwijckerweg 10) 
is zaterdag 11 mei open tijdens 
het Nationale Molenweekend. De 
molen draait en maalt en er wor-
den rondleidingen gegeven. Be-
zoekers mogen zelf malen on-
der toezicht van molenaar J. Hof-
stra. De molen is open van 10.00 
tot 18.00 uur. Zondag 12 mei is de 
Stommeermolen gesloten. Meer 
informatie op www.molens.nl.

Korenmolen De Leeuw is afgelopen week nieuw in de verf gezet. Nu klaar 
om zaterdag 11 mei bezoekers welkom te heten.

Aalsmeer - Op dinsdagavond 
28 mei organiseert de stichting 
Oud Aalsmeer een �lmavond in 
de Doopsgezinde Kerk in de Zijd-

straat 55. Aanvang van de avond 
is 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Het programma 
ziet er als volgt uit: 

circa 40 minuten.
Aangezien er kosten zitten aan 
het organiseren van een avond 
worden in de voorverkoop en-
tree kaarten á 5 euro per stuk ver-
kocht, dit is inclusief twee maal 
ko�e of thee. Als er nog plaatsen 
over zijn worden ook nog kaarten 

aan de zaal te koop aangeboden. 
Deze gaan dan 7,50 euro kosten, 
uiteraard inclusief twee maal kof-
�e of thee. De voorverkoop is op 
de zaterdagen 11 en 18 mei van 
10.00 tot 12.00 uur in het kantoor 
van Eveleens makelaars aan de 
Punterstraat 2.
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Persoonlijke verhalen gebundeld
Boekpresentatie Henk 
Kniep ‘Lichtpuntjes’
Regio - Lichtpuntjes? Zijn die er 
dan? Lichtpuntjes, wanneer je al 
jaren lijdt aan een voortschrijden-
de ziekte zoals MS? Met een posi-
tieve levenshouding zijn die er, zo 
valt te lezen in het boekje ‘Licht-
puntjes, leven met MS’. 
Henk Kniep, sinds 1992 docent 
aan het VeenLanden College, pre-
senteert binnenkort o�cieel zijn 
boekje ‘Lichtpuntjes, leven met 
MS’ waarin persoonlijke korte ver-
halen van zijn hand zijn gebun-
deld. 
Verhalen, die hij in de afgelopen 
24 jaar rond zijn leven met MS 
heeft opgetekend. Veel van deze 
verhalen spelen zich af op school, 
oud-leerlingen zullen zichzelf er 
mogelijk in herkennen. Het is bij-
zonder om te lezen hoe Henk on-
danks z’n ziekte een gelukkig 
mens is gebleven, dankbaar voor 
alles wat het leven hem te bieden 
heeft. 
Het boekje is een prachtige uit-
gave geworden met kleurrijke il-
lustraties die door leerlingen van 
het VLC zijn verzorgd en een om-
slag die door kunstdocent Ka-
rin Borgman uit Aalsmeer is ont-
worpen. Henk Kniep heeft jaren-
lang samen met de examenleer-
lingen van het VeenLanden Colle-
ge in Mijdrecht, het fotojaarboek 
verzorgd. Bijzonder is dat de uit-
gever van dit jaarboek de uitgave 
van zijn boekje nu mogelijk heeft 
gemaakt. 

O�ciële boekpresentatie
Op maandag 20 mei van 16.00 
tot 18.00 uur vindt de feestelij-

ke presentatie van dit boekje 
plaats op het VeenLanden Colle-
ge te Mijdrecht. Omdat Henk in 
de loop van dit jaar gaat verhui-
zen naar Nieuw Unicum in Zand-
voort, waar de voor hem gewens-
te expertise en zorg aanwezig 
zijn, zal deze middag tevens het 
moment zijn waarop Henk o�ci-
eel afscheid neemt van het Veen-
Landen College. 

Uitnodiging
De presentatie van het boekje 
en het afscheid van Henk Kniep 
op het VLC bijwonen? Stuur dan 
een mail naar info@hetvlc.nl on-
der vermelding van ‘Lichtpunt-
jes’. U ontvangt dan een uitno-
diging met alle bijzonderheden 
over deze feestelijke middag. Bij 
de boekpresentatie zijn de boek-
jes uiteraard verkrijgbaar tegen 
een gereduceerde prijs; daarna is 
het boekje te koop bij boekhan-
del Mondria in Mijdrecht en het 
Boekhuis in Aalsmeer. Een deel 
van de verkoopprijs gaat naar 
Stichting MS Research.

Hebbedingetjes van Ons Tweede Thuis

Kijkfeest bij winkel Jij & Ik
Aalsmeer - Zonder ook maar 
de andere ondernemers iets te-
kort te willen doen, is de win-
kel Jij & Ik in de Ophelialaan toch 
wel een heel bijzondere! Waar je 
nieuwsgierig naar binnen gaat 
en er weer vrolijk uitkomt. Jij & Ik 
is mede mogelijk gemaakt door 
de Stichting Down Town Ophe-
lia en een idee van Cynthia Stol-
wijk, Kelly Vink en Kim Maarse. In 
de winkel worden leuke hebbe-
dingen verkocht die zijn gemaakt 
door cliënten van Ons Tweede 
Thuis. Bij binnenkomen valt met-
een het kamerscherm op waar-
op vrolijke �guren en fragmenten 
zijn geschilderd. De beroemde 
schilder Corneille zou het zomaar 
gemaakt kunnen hebben. Ook de 
houten keuken (vier weken lever-
tijd) is een pronkstuk waar je als 
(groot)ouder mee kan scoren en 
ook zeker niet misstaat in kinder-
dagverblijven. 
Maar er is nog veel meer houten 
speelgoed te koop en ook lie-
ve kleine cadeautjes voor baby’s, 
fraaie kaarsen in mooie pasteltin-
ten, sto�en tassen, vrolijke schor-
ten, houten vingerpopjes en You-
rie maakt in opdracht zwart/wit 
portretten aan de hand van een 
duidelijke foto. Ons Tweede Thuis 
kent ook een kookgroep: Op. De 
kookgroep is bedoeld om men-
sen meer bewust te maken van 
gezond eten. Zij hebben nu een 
eigen sauslijn met vijf verschillen-
de smaken op basis van groente-
fruit en er worden geen conserve-
ringsmiddelen gebruikt, wordt er 
met nadruk vermeld. 

Werk- en leerervaring 
Gemiddeld begeleiden Kim, Sop-
hie, Marije en Jacqueline zes tot 
acht medewerkers per dag. Bijge-
staan door vijf vrijwilligers. Want 
het gaat niet alleen om de ver-
koop van artikelen. Jij & Ik is ook 
bedoeld om werk- en leererva-
ring op te doen, om de stap te 
kunnen maken naar een betaalde 
baan. De medewerkers - zoals zij 
worden genoemd - krijgen hand-
vatten aangereikt om te groeien. 
Eerst begeleiding bij interne sta-
ges en later bij de externe stages. 
Collega winkeliers van de Opheli-
alaan zijn nauw betrokken bij dit 
nu al geslaagde project door de 
medewerkers opdrachten te ver-
strekken en allerlei karweitjes te 

laten doen. Aan het begin van 
een werkdag (er wordt van ne-
gen tot half vijf gewerkt) gaan de 
medewerkers bij de verschillende 
winkeliers langs om het wenslijst-
je op te halen. Zo is er altijd weer 
iets anders te doen, geen dag is 
het zelfde. Bij iedere medewer-
ker die bij Jij & Ik binnenkomt, 
wordt gekeken wat zij kunnen en 
waar zij beter in kunnen worden 
en vooral waar zij het meest ple-
zier in hebben. Hoewel zij ook le-
ren dat niet alle klusjes leuk zijn. 
“Maar dat hoort er ook bij”, zeg-
gen Esmee en Hayley. Zo heeft 
Hayley een hekel aan was op-
hangen, dat is haar taak thuis. Es-
mee vindt eigenlijk alles wel leuk, 
maar heeft af en toe een steuntje 
in de rug nodig. Maar uitpakken 
kan zij goed en vanaf volgende 
week gaat zij bij vrijwilliger Clau-
dia een workshop volgen om te 
leren hoe zij de cadeautjes kan 
inpakken. 

De paarse bank
Achter in de winkel is een half af-
gesloten gezellige ruimte waar 
de medewerkers hun opdrach-
ten vervullen. Er is een toonbank 
waar de gekochte cadeautjes 
mooi worden ingepakt. Een lan-
ge tafel waaraan wordt gewerkt 
en er staat een prachtige paarse 
bank die eigenlijk bedoeld was 
om in de winkel te zetten. Er wor-
den echter zoveel leuke artikelen 
aangeleverd door cliënten van 
Ons Tweede Thuis uit Aalsmeer, 
Amstelveen, Hoofddorp en Haar-
lem dat er geen plaats meer voor 
is. Nu is het een heerlijke bank om 
even op uit te rusten. 
“Kom”, zegt Claudia. “Wij gaan 
een nieuwe etalage maken. Het 
thema is moederdag.” Esmee 
heeft er veel zin in. Hayley gaat 
met een begeleidster bij de bu-
ren aan de overkant een klus-
je doen. Het gaat er allemaal re-
laxed aan toe. Kim Maarse geeft 
aan dat het goed is dat Ons Twee-
de Thuis meer in de openbaar-
heid treedt. De winkel, een ten-
toonstelling in De Oude Veiling, 
in augustus in het Oude Raad-
huis en aanstaande zaterdag 11 
mei staan zij ook met een kraam 
op de geraniummarkt en natuur-
lijk preent op zaterdag 22 juni bij 
Down Town Ophelia. 
Janna van Zon 

Fairtrade-award voor Deen
Aalsmeer - Op dinsdag 7 mei in 
de Fairtrade week is een award 
uitgereikt aan Birgit Schouten, 
manager van supermarkt Deen 
in Aalsmeer. De Werkgroep Fair-
trade Gemeente Aalsmeer heeft 
voor het jaar 2019 supermarkt 
Deen uitgeroepen tot beste Fair-
trade supermarkt in Aalsmeer en 
Kudelstaart met de meeste fair-
trade producten in de winkel en 
alleen fairtrade bananen in het 
schap.
De werkgroep hoopt dat ook an-
dere supermarkten hun assorti-
ment fairtrade producten willen 
gaan uitbreiden en alleen fair-

trade bananen willen verkopen.
Deen zorgt op deze manier dat 
meer klanten fairtrade producten 
gaan kopen en de bananen boe-
ren een beter inkomen krijgen. 
Zij krijgen een eerlijke prijs met 
daar boven nog een extra premie. 
Met die extra premie kunnen ze 
zelf beslissen wat daarmee ge�-
nancierd gaat worden, zoals een 
school een ziekenpost, verbete-
ring van de teelt, wegen, enz.
Meer informatie over de Fairtrade 
campagne is te vinden op de 
website: www.fairtradegemeen-
ten.nl en is op te vragen via e-
mail: jbkooij@kabelfoon.nl

Uitreiking Fairtrade-award aan Birgit Schouten van supermarkt Deen 
(links) door Betty Kooij van de Fairtrade Werkgroep Aalsmeer.

Fairtrade kerk verlengd voor 
Doopsgezinde Gemeente
Aalsmeer - Omdat dit jaar 
de Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer de titel Fairtrade kerk 
moest verlengen werd de aan-
vraag ingediend bij de Werkgroep 
Fairtrade Gemeente Aalsmeer. 
Het verzoek met vermelding van 
alle producten die nog steeds ge-
bruikt worden sinds zij de titel is 
verworven en de activiteiten die  
de afgelopen drie jaar zijn geor-
ganiseerd kon de titelaanvraag 
beoordeeld worden. Verheugd 

kon na de ‘keuring’ door de werk-
groep medegedeeld worden dat 
de titel verlengd mag worden 
tot 2022. Naast regelmatige be-
richten in het kerkblad over Fair-
trade werden veel activiteiten ge-
organiseerd door de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer, zo-
als fairtrade maaltijden en een 
high tea. Ook werden de afgelo-
pen drie jaar diverse presentaties 
gehouden over fairtrade produc-
ten. Producten als noten, chocola, 
bloemen en eerlijk goud werden 
besproken binnen de kerk en bin-
nen de kringen van de kerk.

Andere kerken stimuleren
Een uitdaging is nog om ook an-
deren kerken in de gemeente 
Aalsmeer te stimuleren om Fair-
trade producten te gaan gebrui-
ken of zelfs ook Fairtrade kerk te 
worden. 
Meer informatie om Fairtrade 
kerk te worden of om fairtrade 
producten te gaan gebruiken, 
kan aangevraagd worden bij de 
Werkgroep Fairtrade Gemeente 
Aalsmeer via e-mail: jbkooij@ka-
belfoon.nl

Beter presteren, volgende carrière-stap?
Nieuwe individuele training 
voor meer zelfvertrouwen
Aalsmeer - Je wilt beter preste-
ren in je werk of ben je toe aan 
een volgende stap in je carrière. 
Toch loopt het niet zoals je wilt 
en ervaar je, door reorganisaties 
of het samenwerken met nieu-
we collega’s en leidinggevenden, 
veel spanning, onrust of energie-
gebrek. Wat kun je hier aan doen?
In haar praktijk De Ruimtewin-
ner Coaching & Training aan de 
Aalsmeerderweg begeleidt Jo-
landa Meijer sinds 2011 mede-
werkers en leidinggevenden bij 
het versterken van hun persoon-
lijke e�ectiviteit, stressbestendig-
heid en mentale weerbaarheid. 
“Veel onrust en stress wordt ver-
oorzaakt door onzekerheid of ge-
brek aan assertiviteit”, is de erva-
ring van Work Life coach Jolanda. 
“Je wilt wel veranderen, maar je 
weet niet waar je moet beginnen. 

Als je bang bent voor de reacties 
van anderen en je nooit hebt ge-
leerd om assertief te communice-
ren, durf je vaak niet op te komen 
voor je eigen belang. Je vindt nee 
zeggen moeilijk, slikt alles in of 
kruipt in je schulp. Je blokkeert 
volledig met het gevolg dat dit 
je ontwikkeling stilstaat. Ik leer 
mensen om beter voor zichzelf 
op te komen en hun grenzen dui-
delijk aan te geven, zo krijgen zij 
meer ruimte - in hun hoofd en 
agenda - om een volgende stap 
te zetten.” Omdat er vaak onbe-
wust iets in de weg zit, bevat de-
ze nieuwe individuele training 
voor meer assertiviteit en zelfver-
trouwen ook een deel coaching 
om die barrière weg te nemen. Je 
krijgt een intakegesprek, zes per-
soonlijke trainingssessies en een 
evaluatiegesprek na 3 maanden. 

Zaterdagavond feest in Kudelstaart!
Veilingmeesters Gert en 
Dick liggen op koers
Kudelstaart - Veilingmeesters 
Gert Ubink en Dick Venema lig-
gen op koers voor een mooie vei-
ling zaterdagavond 11 mei in het 
Dorpshuis in Kudelstaart. “Wij 
gaan ervoor om weer zo’n gezel-
lige avond neer te zetten voor de 
hele Kudelstaartse bevolking. Dat 
doen we nu al voor de zestiende 
keer en vooral de interactie met 
de zaal vinden we prachtig.” De 
zaal is zaterdag open vanaf 19.45 
uur en de veiling begint om 20.00 
uur. Het einde ligt voorin de klei-
ne uurtjes.

Burgemeesterlijk kavel
De nieuwe burgemeester Gido 
Oude Kotte komt zaterdagavond 
zelf ook kennismaken met de Ku-
delstaarters. En hij biedt zichzelf 
meteen aan als een kavel in de 
veiling. Uiteraard voor een activi-
teit in Kudelstaart die (enigszins) 
passend is bij zijn ambt. Bijzonder 
kavel is ook een VIP-arrangement 
naar keuze voor twee personen in 
AFAS Live. Of een dagcursus web-
site bouwen, dan wel mee varen 
met de enige broodvisser op de 
Westeinder (zaterdag komen zijn 
palingen ook onder de hamer). Of 
een dag meelopen op de Antoni-
usschool. En voor de liefhebbers 
van lokale geschiedenis: twee 

muurlantaarns van de Sint Jan. 
Dat zijn wel ‘opknappertjes’, maar 
dan heb je ook wat! Kortom: ie-
dereen kan zijn of haar slag slaan. 
Als je tevoren wilt zien waar je be-
langstelling voor hebt: de kavel-
lijst staat op de website: www.
veilingkudelstaart.nl. Een tip: je 
moet er wel tijdig bij zijn om de 
rozen voor Moederdag te scoren

Kudeltaart met zes nullen
De afgelopen achttien veilingen 
is bij elkaar 322.000 euro opge-
haald ten behoeve van lokale 
Kudelstaartse doelen. Dat bete-
kent dat tijdens deze negentien-
de editie de kans groot is dat de 
333.333 euro tijdens deze veiling 
wordt aangetikt. De koper die op 
dat (niet aangekondigde) mo-
ment zijn slag slaat, krijgt boven-
dien van het stichtingsbestuur 
een originele ‘Kudeltaart’ met een 
zestal drieën. 

Aanmeldingen
Inmiddels hebben al veertien lo-
kale verenigingen en clubs zich 
aangemeld met een project dat 
in aanmelding kan komen voor 
een bijdrage uit de opbrengsten 
uit de veiling van zaterdag. En in 
de loop van deze week werden 
nog enkele aanvragen verwacht. 

Veilingmeesters Gert Ubink (l) en Dick Venema hebben er alle vertrouwen 
in dat ze 301 kavels door de avond kunnen loodsen. “We liggen op koers!”

Jolanda vertelt: “Vaak lopen men-
sen al jaren rond met die onzeker-
heid, die hen telkens afremt. Ein-
delijk kunnen ze daarmee afre-
kenen en durven ze tijdens ver-
gaderingen hun mening te uiten 
en klappen ze niet meer dicht tij-
dens lastige gesprekken.”
Deze trainingen worden vrijwel 
altijd vergoed door werkgevers 
vanuit het budget voor opleiding 
of persoonlijke ontwikkeling. Wil 
je weten of zo’n training iets voor 
jou is? Neem dan contact op met 
Jolanda Meijer via www.deruim-

tewinner.nl of info@deruimte-
winner.nl

Boeken
In 2016 schreef Jolanda Me-
ijer ‘Een opgeruimd hoofd’ in 7 
stappen. Met dit boek wil zij zo-
veel mogelijk mensen helpen 
hun stress te verminderen en 
een dreigende burn-out te voor-
komen. In 2018 verscheen haar 
tweede boek ‘Slimmer omgaan 
met je lastige baas’ om de samen-
werking tussen medewerkers en 
leidinggevenden te bevorderen. 

Wijntje wint bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - De laatste kaartavond 
van dit seizoen heeft Allen Weer-
baar gehouden vorige week. Na 
de zomer, op maandag 9 septem-
ber, wordt weer in buurthuis het 
Middelpunt gestart met de kaart-
avonden. Het seizoen is afgeslo-
ten met een hapje en een drank-
je. Het kaarten is gewonnen door 
Wijntje Heijink met 5750 punten 
en zij kreeg ook de marsenprijs 
(6x). Op twee is Paul Könst geëin-
digd met 5201 punten en de derde 
plaats was voor Ubel van der Blom 
met 5146 punten. De troostprijs 

was voor Henny Wahlen met 3582 
punten. Bij het jokeren is Lenie 
Schuit eerste geworden en was Li-
lian Klaassen de hekkensluiter. Wilt 
U dit winterseizoen gezellig kaar-
ten in clubverband? Kom dan 9 
september naar het Middelpunt in 
Aalsmeer-Oost. Iedere avond zij er 
prijzen voor de vijf hoogst geëin-
digde spelers en een troostprijs. 
U kunt ook komen jokeren, waar 
graag nog nieuwe spelers voor ge-
zocht worden. Iedere speelavond 
eindigt met een verloting waar-
mee planten, bloemen en levens-
middelen zijn te winnen. Aanvang 
is 20.00 uur, deur open voor in-
schrijving en ko�e of thee vanaf 
19.30 uur. De inleg is 1,50 euro per 
persoon per avond.
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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
Op vrijdag 10 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 ‘‘luisterlijke eeuw’’. Er 
wordt geluisterd naar 
muziekfragmenten uit de vo-
rige eeuw. Vind u het ook leuk 
om mee te luisteren? Kom 
dan naar Kanaalstraat 
12 in Aalsmeer. 

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 15 mei kunt u
genieten van o.a. een kip 
cocktail, stokbrood met 
kruidenboter, procureur 
met duxelle, shaslicksaus,                                                                                           
doperwten met spek en ui,
Griekse salade met feta en 
olijven, spicy pommes 

wedges en cassata ijs met 
slagroom naar keuze voor 
maar € 14,-. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. Re-
serveren kan via 
Tel. 0297820979.

Vrijdag 17 mei  kunt u ge-
nieten van o.a. een gebonden 
groentesoep, stokbrood met 
kruidenboter, rijk gevulde hu-
zaren salade met o.a. gevuld 
ei, ham asperges, kiprollade 
en verder garnituur, haagse 
bolletjes, en een Brusselse 
wafel met verse aardbeien, 
bolletje vanille ijs met slag-
room voor € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via Tel. 
0297820979.

Bingo in Voor Elkaer
Op dinsdag 28 mei is er een 
zomerse bingo in wijkpunt
`Voor Elkaer´. Een bingo met 
mooie zomerse prijzen.
Inloop 14.00 uur, start bingo 
14.30 uur. De kosten voor 
deze bingo bedragen €10,- 
voor de hele middag inclusief 
vier rondes bingo. Graag 
vooraf reserveren.
Er is deze middag geen teke-
nen en handwerken.

Opening nieuwe Expositie & 

Activiteiten overzicht

Bekend in Aalsmeer en omstreken
Catering Aelsmeer al 
12,5 jaar een begrip!
Aalsmeer - Willem Kok begon in 
oktober 2006 op 38 vierkante me-
ter met zijn cateringbedrijf. Sinds 
die tijd is het bergopwaarts ge-
gaan en het pand dat 500 vier-
kante meter beslaat op industrie-
terrein Hornmeer is zelfs bijna te 
klein! “Inmiddels voeren we naast 
Catering Aelsmeer ook de labels 
bruiloftcatering.com, de naam 
zegt genoeg, en voor de zakelijke 
markt Foodzi event support, dat 
zich van A tot Z speciaal richt op 
evenementen.” Begint Kok. “We 
werken met vier vaste keuken-
medewerkers en twee kantoor-
medewerkers en daarnaast ma-
ken we gebruik van bedienend 
personeel bij drukte. We kunnen 
partijen aan voor meer dan twee-
duizend mensen, waarbij ik bena-
druk dat ik een partijtje met twin-
tig mensen net zo mooi vind.” De 
bezieling is er nog lang niet uit 
bij de enthousiaste eigenaar, die 
zich vooral bezighoudt met zijn 
passie; koken. Willem is ontzet-
tend betrokken bij het catering-
bedrijf en is van alle facetten op 
de hoogte, maar hij vertrouwt op 
zijn team. “Dat is een geoliede 
machine.” 

Ontzorgen
Willem Kok: “We gaan altijd mee 
met de tijd. De catering heeft zich 
enorm ontwikkeld en dat gaat 
door. Alles is mogelijk bij ons. Met 
ons team maken we culinaire rei-
strips en gaan regelmatig ergens 
eten waar wij inspiratie opdoen. 
Ook luisteren wij naar de vraag 
van consumenten. De entourage 
is in de loop van de jaren tevens 
veranderd. Was het voorheen 
steigerhout wat de klok sloeg, 
nu is dat de zwart of antraciet 
stalen look. En hoe lang zijn de 
foodtrucks nog hot? We doen ge-

woon mee met alle trends.” Uiter-
aard is Catering Aelsmeer maat-
schappelijk verantwoord aan het 
ondernemen; er wordt bijvoor-
beeld gezocht naar een alterna-
tief voor plastic. Er wordt voorna-
melijk gewerkt met lokale onder-
nemers. “We gebruiken altijd ver-
se producten. En alles bedenken 
en maken we zelf!” Iedere klant 
wordt gelijk behandeld bij Cate-
ring Aelsmeer. Er wordt altijd eer-
lijk advies gegeven en een vrijblij-
vende o� erte gemaakt. “Van de 
locatie tot muziek, aankleding, 
eten en drinken, alles nemen we 
voor u uit handen. Het is echt 
ontzorgen wat wij doen. Wij vin-
den het van het grootste belang 
dat mensen kunnen genieten op 
hun feest zonder ergens aan te 
hoeven denken. Dat doen wij wel 
achter de schermen.” 

Jubileumacties 
Het gehele jaar zullen er mooie 
acties en kortingen worden be-
dacht. In de maand mei gaat de 
volgende actie van start: 25 bor-
relhapjes voor € 12,50. Dit is 
normaal € 30,75. Kijk voor de 
voorwaarden op www.cate-
ringaelsmeer.nl en volg het be-
drijf op Facebook om op de 
hoogte te blijven voor de vol-
gende scherpe acties. Bellen kan 
ook: 0297-367979 of langskomen 
in de Turfstekerstraat 15B. Wil-
lem Kok tot slot: “U bent van har-
te welkom om een kijkje te ko-
men nemen. Tessa en Kelly, de da-
mes van de sales, staan u graag te 
woord, beantwoorden uw vragen 
en maken op verzoek een pas-
send, vrijblijvend voorstel. Uiter-
aard nemen ze de tijd en bieden u 
daarbij een goede kop ko�  e aan. 
Dus graag tot ziens!”
Door Miranda Gommans 

Feest: 40 jaar in Aalsmeer 
Denise Fashion is jarig!
Aalsmeer - Denise Fashion is een 
begrip in Aalsmeer en wijde om-
geving in mode en styling. Mar-
jolijn Kauling runt haar zaak nu 
al 40 jaar met aanstekelijke pas-
sie. Alles klopt in deze gezellige 
winkel. Niet alleen de bijzondere 
merkenmix maar ook de details 
zoals de styling, de overheerlijke 
cappuccino maar vooral ook het 
vriendelijke ontvangst van Marjo-
lijn en haar medewerksters. 
“Ik ben een beetje op goed geluk 
begonnen met Denise Fashion, 
zoals de zaak al sinds jaar en dag 
heet”, vertelt Marjolijn, een pitti-
ge vrouw met humor, zelfre� ectie 
en een zeer bewuste smaak van 
kleden. Niet alleen voor zichzelf, 
maar ook voor haar klanten. 
”We zijn een gezellig team met 
elkaar en staan garant voor goed 
advies en een persoonlijke bena-
dering. Anders dan in andere win-
kels, combineren wij al onze mer-
ken mét elkaar. Kijken naar het 
type, wat past bij haar � guur en 
persoonlijkheid. Het stylen van 

de klanten, dat vinden we het 
leukst en daar zijn we goed in.” 
En hoe heerlijk is het dat Denise 
Fashion niet alléén qua kleding 
zo’n spannende en mooie mer-
kenmix heeft, maar ook op schoe-
nengebied een uitgebreide col-
lectie heeft aan sneakers, schoe-
nen, laarzen en slippers. 

Extra feest
Bij Denise Fashion is het deze 
week éxtra feest op donderdag, 
vrijdag en zaterdag, want Marjo-
lijn wil haar klanten natuurlijk in 
het zonnetje zetten en laten mee 
genieten en pro� teren van haar 
40 jarige bestaan. Er wordt deze 
dagen dan ook maar liefst 40% 
korting gegeven op ‘bijna’ de ge-
hele collectie! Kom dus gezellig 
naar de Ophelialaan 114. 
Marjolijn en haar team zetten dan 
onder het genot van een lekker 
hapje en drankje hun beste been-
tje voor! Alvast een kijkje nemen 
kan op de website www.denise-
fashion.nl.

Twee Alstroemeria Novelty 
Awards voor Hilverdakooij 
De Kwakel - De Alstroemeria Ar-
denne en Alstroemeria Florina 
Yucatan van Hilverdakooij zijn 
donderdag 2 mei tot winnaars 
uitgeroepen van de Alstroemeria 
Keukenhof Novelty Award 2019. 
De prijsuitreiking was tijdens 
meet en Greet in de Keukenhof 
waar de Alstoemeriashow van 1 
tot 6 mei kleur gaf aan het Oranje 
Nassau paviljoen. In de show wa-
ren 44 verschillende Alstroemeria 
soorten te zien in diverse kleuren. 
Voor de Novelty Award zenden 
veredelaars Könst, Royal van Zan-
ten en Hilverdakooij ieder jaar 
twee noviteiten in. Één voor de 
Alstroemeria en één voor de Flo-
rinca typen. De aanwezige kwe-
kers, kopers en exporteurs kon-
den voorafgaand aan de vakbij-
eenkomst een stem uitbrengen 
op hun favoriet.
HilverdaKooij mocht beide prij-
zen in ontvangst nemen voor de 
lilakleurige Alstroemeria Ardenne 
en de wit/rose Alstroemeria Flo-
rinca Yutacan. Hilverdakooij ver-

tegenwoordiger Pieter Strooper 
reageerde verheugd. “In ons ver-
edelingsprogramma zoeken we 
naar Alstroemeria ’s met een goe-
de knoppresentatie, sterk blad en 
hoog aantal knoppen per steel, 
met Ardenne zijn we goed ge-
slaagd in het samenbrengen van 
deze eigenschappen. Ardenne 
houdt ook zijn steelgewicht goed 
vast in de winterperiode en met 
haar lavendel blauwe kleur is dit 
een krachtige aanvulling op het 
Alstroemeria assortiment. De Yu-
catan is een Alstroemeria bin-
nen het Florinca segment. Yuca-
tan beschikt over een zeer goede 
steelkwaliteit en heeft veel ver-
takkingen. Met de wit-roze kleur-
stelling is deze bloem uitermate 
geschikt voor Trouwbloemwerk.”
Benieuwd naar de veredelingsin-
spanningen in Alstroemeria of de 
andere producten binnen het as-
sortiment? Bezoek HilverdaKooij 
tijdens de FlowerTrials van 11 tot 
en met 14 juni aan de Mijnshe-
renweg 15 in De Kwakel. 

Heel geslaagd Paasweekeinde
Ruim 850 bezoekers op 
Zeilfort Kudelstaart
Kudelstaart - Met de opening 
van het Fortenseizoen en gehol-
pen door prachtig weer heeft 
Zeilfort Kudelstaart een zeer ge-
slaagd Paasweekeinde achter de 
rug. Ruim 850 enthousiaste be-
zoekers werden op het Zeilfort 
verwelkomd.
Met een team van ruim twin-
tig vrijwilligers en in samenwer-
king met lokale ondernemers is 
een gezellig en veelzijdig eve-
nement mogelijk gemaakt. Tal 
van activiteiten zijn georgani-
seerd voor de enthousiaste be-
zoekers: een pendeldienst tus-
sen de forten van Kudelstaart en 
Aalsmeer, een boottocht op een 
historische tjalk, een bezoek aan 
het Crash museum, een Paas-

brunch bij restaurant Geo� ’s, kin-
deren konden zeilen met de Zeil-
school Aalsmeer door de fort-
gracht, een historische forten fo-
totentoonstelling en tussendoor 
werden ook nog eens de plan-
nen van Zeilfort Kudelstaart toe-
gelicht door initiatiefnemer Mar-
tijn de Liefde.
Wethouder Robert van Rijn werd 
op het Zeilfort welkom geheten, 
alsmede vele inwoners en bezoe-
kers uit de regio. Iedereen deelt 
wel een passie en enthousiasme 
voor het fort en vele ideeën wer-
den met initiatiefnemen Mar-
tijn de Liefde gedeeld. Het is een 
prachtig evenement geworden, 
dat een voorproe� e op de toe-
komst van het fort biedt.

Nieuw, op 18 en 19 mei
Nature Art Fair: kunstbeurs 
rond bloemen en natuur
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 inspi-

ratiebronnen voor kunstenaars. 
Ook in de hedendaagse kunst is 
de natuur alom aanwezig. Figu-
ratief en abstract, van schilder-
kunst en fotogra� e tot sculptu-
ren, sieraden en andere kunstvor-
men. Op de Nature Art Fair is een 
grote diversiteit te vinden met de 
natuur als centraal thema. Tijdens 
de beurs is werk te zien van cir-
ca veertig professionele kunste-
naars. Zij presenteren zich in het 
beurspaviljoen op het terrein van 

‘Flowersperm’ van Mirthe Langelaan

‘Pathway’ van Chris Timmers.

‘Grass large’ van Ineke Otte.

het museum. Al het getoonde 
werk is te koop, de Nature Art Fair 
is dan ook een ideaal moment om 
inspiratie op te doen voor wie op 
zoek is naar een mooi kunstwerk. 
De meeste kunstenaars zijn zelf 
aanwezig en vertellen graag over 
hun werk. Beursbezoekers heb-
ben ook toegang tot het Flower 
Art Museum, waar momenteel 
drie tentoonstellingen lopen. Een 
deel van de hier getoonde kunst 
is eveneens beschikbaar voor ver-
koop.

Activiteiten
De Nature Art Fair wordt zater-
dagochtend 18 mei geopend 
door mevr. Wilma Scheltema, 
wethouder van Cultuur van de 
Gemeente Aalsmeer. Geduren-
de het weekend zijn er diver-
se activiteiten. Zo geeft kunste-

naar Bert van Santen rondleidin-
gen door zijn solotentoonstelling 
Fleurs d’espoir in het museum. 
Ook zijn er informatieve presen-
taties van kunstverzamelaar Eric 
van ’t Ho�  en vertelt Robin Noor-
da over de baanbrekende projec-
ten van kunstenaarscollectief Tro-
pisme. Beursbezoekers kun al de-
ze activiteiten gratis bezoeken. 
De Nature Art Fair is zaterdag 18 
en zondag 19 mei, beide dagen 
van 11.00 tot 18.00 uur. Entree is 
€ 10,- p.p. (online voorverkoop € 
7,50) en is inclusief museumtoe-
gang. Jeugd t/m 14 jaar gratis en-
tree. Het adres van het museum is 
Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer 

(tegenover de watertoren). Meer 
informatie: www.natureartfair.nl. 

Zie ook de lezersactie op de 
voorpagina van deze krant.
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Workshop ‘Maak van 
voorlezen een feest’
Amstelveen - Op zaterdag 11 
mei organiseert Bibliotheek Am-
stelveen Stadsplein een work-
shop voor ouders die hun voor-
lees skills verder willen ontwik-
kelen. Na deze voorleeswork-
shop maken alle deelnemers er 
voortaan een interactief feest-
je van. Ouders met jonge kinde-
ren houden zich over het alge-
meen dagelijks bezig met voorle-
zen. Bewust of onbewust dragen 
ze hiermee enorm bij aan de taal-
ontwikkeling van hun kinderen. 
Het is zelfs zo dat je met voorle-
zen niet vroeg genoeg kunt be-
ginnen en dat kinderen die op 
jonge leeftijd worden voorgele-
zen later meer plezier hebben in 
zelf lezen. Voor diegenen die zich 
interesseren in hoe je voorlezen 
het beste aanpakt, organiseert Bi-

bliotheek Amstelveen Stadsplein 
op zaterdag 11 mei om 13.00 uur 
de workshop ‘Maak van voorle-
zen een feest’. De workshop is 
geschikt voor ouders en bege-
leiders. De kinderen zijn er deze 
middag even niet bij zodat alle 
aandacht volledig naar de voor-
leesmethodes kan gaan. De toe-
gang tot de workshop is gratis 
en aanmelden kan via www.de-
bibliotheekamstelland.nl. Na af-
loop van de workshop lopen de 
deelnemers de deur uit vol prak-
tische tips die ze direct thuis of op 
school kunnen toepassen om van 
voorlezen een feestje te maken. 
De workshop: Maak van voorle-
zen een feest op zaterdag 11 mei 
is van 13.00 tot 14.00 uur. Gratis 
toegang in de bibliotheek in Am-
stelveen.

Yoga voor allerkleinsten 
in de bibliotheek
Amstelveen - Voor ouders die 
van Yoga houden en het leuk vin-
den om hun kinderen hier ook 
kennis mee te laten maken or-
ganiseert Bibliotheek Amstel-
veen Stadsplein op zaterdag 11 
mei Prentenboek & Yoga. Een Yo-
ga-ochtend waarbij een prenten-

boek aan de basis staat van leu-
ke beweegspelletjes en yogahou-
dingen. Yoga zorgt voor ontspan-
ning en bewustwording en dit 
kan ook voor jonge kinderen al 
erg waardevol zijn. Tijdens deze 
ochtend kunnen kinderen van 3 
tot en met 6 jaar samen met hun 

Weidevogels kijken in Bovenkerkerpolder

Op fietsexcursie met IVN 
Amstelveen - Wel eens weidevo-
gels van dichtbij gezien? In de Bo-
venkerkerpolder zijn ze momen-
teel goed te zien. De vogels zijn 
erg actief en laten zich goed zien 
en horen. Met hun jongen, de 
eerste kievitskuikens zijn waar-
schijnlijk al uit. De natuurgidsen 
van IVN Amstelveen nemen be-
langstellenden mee op �etsex-
cursie de Bovenkerkerpolder in. 
Naast de vogels zijn ook de ran-
den van de weilanden de moeite 
waard. De �etsexcursie is zondag 
12 mei en start om 10.00 uur in 
de Bovenkerkerpolder, hoek Mid-

denweg en Nesserlaan. Iedereen 
is welkom en deelname is gratis. 

2 Nieuwe ‘rijdende boswandelingen’
Nieuw seizoen 10-jarige 
Bosmobiel van start
Amstelland - Tien jaar geleden 
startte de Rotary Aalsmeer Uit-
hoorn  met het sympathieke vrij-
willigersinitiatief Bosmobiel in 
het Amsterdamse Bos: bezoekers 
die slecht ter been zijn kunnen 
een ‘rijdende boswandeling’ voor 
een schappelijke prijs boeken. De 
Bosmobiel richt zich op inwoners 
van alle zorgcentra en bejaarden-
huizen uit de gemeenten in de re-
gio rond het Amsterdamse Bos en 
vrijwilligers-organisaties die min-
der validen begeleiden.

Gerard Joling
Het jubileumseizoen is op woens-
dag 1 mei van start gegaan met 
de feestelijke ingebruikname van 
twee nieuwe Bosmobielen. Ge-
rard Joling overhandigde de Bos-
mobielen aan het Amsterdam-
se Bos en zette vrijwilligers en 
de dame die de eerste Bosmo-
biel sponsorde, in het zonnetje. 
De Aalsmeerse zanger, die het 
Amsterdamse Bos goed kent, liet 
zich graag strikken voor dit feest-
je: “Ouderen denken dat ze niks 
meer kunnen, maar dat hoeft 
helemaal niet. Voor ouderen die 
goed ter hoofd en niet goed ter 
been zijn is een uitje met de Bos-
mobiel naar het prachtige Am-
sterdamse Bos een uitkomst.” 

Rijdende boswandeling
De ritjes met de elektrische Bos-
mobiel duren zo’n drie uur en 
kosten een groep 60 euro voor 
de huur van twee Bosmobie-

len. Boekingen voor onder ande-
re zorgcentra en bejaardentehui-
zen lopen via www.bosmobiel.nl. 
De huurder regelt zelf een eigen 
chau�eur en begeleider. De mo-
bielen zijn voor een groep te huur 
op maandag, donderdag en vrij-
dag (niet op feestdagen).

Speciale actie voor 85 jarigen
De nieuwe Bosmobielen zijn ge-
schonken door de Rotary om zo-
wel het 85-jarig bestaan van het 
Amsterdamse Bos als het tienja-
rig bestaan van de mobiel te vie-
ren. Vanwege het dubbele jubi-
leum mogen 85-jarigen het hele 
seizoen gratis mee  op de freeri-
dersdag. 

Freeridersdag
Het is mogelijk de Bosmobiel in-
dividueel (niet in groepsverband 
vanuit een stichting of vereni-
ging) te boeken. Deze freeriders-
dagen zijn van mei tot en met 
september op dinsdag en woens-
dag. De ritten starten om 13.30 
uur bij de Boswinkel met een tus-
senstop voor ko�e en gebak bij 
pannenkoekenboerderij Meer-
zicht. Er kunnen 10 passagiers 
mee per rit. 
De freeridersritten kosten 15 euro 
per persoon. Dit is inclusief chauf-
feur en taart. Boekingen lopen 
via De Boswinkel: 020-5456100 of 
boswinkel@amsterdam.nl. De re-
guliere ritten van de Bosmobiel 
zijn te boeken via www.bosmo-
biel.nl

Elkaar leren kennen in straat in Aalsmeer

Echtpaar Parti-Kramer 
zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Afgelopen maandag 
6 mei toog burgemeester Gido 
Oude Kotte met een �eurig boe-
ket bloemen naar het zestig ja-
rig getrouwde echtpaar Parti. Ist-
ván Parti, roepnaam Steef, werd 
in 1933 in Hongarije geboren 
en ontvluchtte het communisti-
sche land in 1956. Hij kwam on-
der ietwat valse voorwendselen 
terecht in Aalsmeer, omdat daar 

wel een universiteit zou zijn. Het 
werd de Tuinbouwschool. Steef 
Parti heeft de Nederlandse taal 
snel machtig gemaakt en werk-
te tot zijn pensioen hard op de 
kwekerij. Mevrouw Parti, gebo-
ren in 1936 te Indonesië als Pop-
py Kramer, kwam na de oorlog 
naar Aalsmeer en leerde haar 
man kennen op straat. Ze liep in 
de Ophelialaan met haar zus en 

werd aangesproken door Steef 
na een biljartcafébezoek. “Hij 
vroeg waar de Sportlaan was,” be-
gint zij. “Maar hij zat daar zelf in 
de kost!” Steef wist meteen dat 
dit de vrouw van zijn leven moest 
worden en zo werd op 5 mei 
1959 getrouwd. Ze gingen wo-
nen in de Dorpsstraat in een ka-
mer boven de oude burgemees-
terswoning, later in de Begoni-

astraat en sinds 1970 in de A.H. 
Blaauwstraat. Er wordt vol aan-
dacht naar de enorme tuin geke-
ken en naar de diverse schilderij-
en aan de wand. Mevrouw houdt 
duidelijk van bloemen en is ook 
erg blij met haar boeket, meneer 
is meer van het wat duistere werk 
en wijst naar zijn schilderijen met 
zwarte inslag. Er wordt geen kof-
�e gedronken door Gido. Hij legt 
uit: “Omdat mijn vrouw Marok-
kaans en Islamitisch is doe ik mee 
met de vastenmaand. Een maand 
van bezinning. U zult dat kunnen 
begrijpen met twee verschillende 
culturele achtergronden.”

Hollandse opvoeding
“Wij hebben ons aangepast hier 
in Nederland. Zonder dat ben je 
nergens.” Aldus Steef Parti. “On-
ze drie dochters kregen ook een 
echt Hollandse opvoeding.” Pop 
vult aan: “Mijn man probeerde de 
meiden soms nog wat Hongaarse 
woorden te leren, maar ze raakten 
daar van in verwarring. We zijn 
een aantal keren terug geweest 
naar zijn geboorteland, met va-
kantie. Ook hebben we een reis 
ondernomen naar Indonesië in 
1993, maar dat viel op zijn zachts 
gezegd nogal tegen.” Aan de 
wand hangen veel foto’s van de 
kinderen en de zes kleinkinderen. 
Afgelopen zondag is het zestig ja-
rig huwelijksfeest gevierd met dit 
gezelschap. “Dat was in Oevers en 
erg geslaagd!” Er wordt nog even 
over en weer gepraat. Waarbij de 
vrijheid die wij hier in Nederland 
hebben een gegeven goed is dat 
wij dit moeten koesteren met z’n 
allen. Gezin Parti is daar het over-
duidelijke voorbeeld van. Namens 
de Nieuwe Meerbode: van harte 
gefeliciteerd met uw Diamanten 
huwelijk. 
Door Miranda Gommans 

Aalsmeer - Afgelopen maandag 
6 mei is een aanvang gemaakt 
met de reconstructie van de F.A. 
Wentstraat en de A.H. Blaauw-
straat. Het bestaande rioolstelsel 
gaat vervangen worden. Er wordt 
een nieuw vuilwaterriool en een 
nieuw hemelwaterriool aange-
legd. Na deze ‘klus’ volgt herin-
richting en nieuwe bestrating. De 
reconstructie wordt in drie fases 
uitgevoerd. Gestart is nu met fa-
se 1, de F.A. Wentstraat tussen de 
A.H. Blaauwstraat tot aan de ben-
zinepomp. In fase 2 volgt het ge-
deelte vanaf de benzinepomp tot 
de Zwarteweg en in fase 3 wordt 
de riolering vervangen in het hof-
je van de A.H. Blaauwstraat. Voor 
de uitvoering wordt per fase een 
periode van zes weken uitge-
trokken. Volgens planning is dan 

begin oktober de hele klus ge-
klaard. Mike van der Laarse van 
Multi Supplies is gevestigd in de 
F.A. Wentstraat en is vooralsnog 
goed te spreken over de gemaak-
te afspraken met de gemeen-
te. “De gemeente heeft samen 
met de ondernemers in de straat 
goede afspraken gemaakt. Het is 
even aanpassen, maar de moei-
te waard om over drie maanden 
weer een prachtige straat te heb-
ben.” Voor de bedrijven is bij Multi 
Supplies een tijdelijke achterom 
ingang gecreëerd waardoor al-
le bedrijven voor leveranciers be-
reikbaar blijven. Ook is een plek 
ingericht dat gebruikt kan wor-
den als parkeerplaats. Er zijn bor-
den geplaatst die de werkzaam-
heden en de bereikbaarheid aan-
geven. 

Aanleg nieuwe riolering
Reconstructie Wentstraat 
en hofje Blaauwstraat

ouders op een speelse manier 
kennismaken met Yoga. 
Kinderyogadocent Angela Könst 
komt langs bij Bibliotheek Am-
stelveen stadsplein waar de deel-
nemers om 11.15 uur hun matjes 
mogen uitrollen. Er wordt eerst 
voorgelezen uit een mooi pren-
tenboek om het verhaal vervol-
gens opnieuw te beleven aan de 
hand van leuke yoga oefeningen.
Kaartjes voor Prentenboek & yo-
ga zijn verkrijgbaar via www.de-
bibliotheekamstelland.nl en op 

één kaartje kunnen een kind en 
één ouder samen naar binnen. 
Het is belangrijk om kleding aan 
te trekken waar je goed in kunt 
bewegen want het is zeker geen 
voorleesochtend waarbij ieder-
een stil in een kringetje blijft zit-
ten. Als je thuis ook een aantal 
leuke prentenboeken hebt staan 
kun je die na deze ochtend ook 
helemaal opnieuw gaan beleven. 
De workshop op zaterdag 11 mei 
duurt tot 12.00 uur. De toegang is 
gratis.

Belangrijk voor Aalsmeerse economie
College op bezoek bij 
Bosman Van Zaal
Aalsmeer - Het College van bur-
gemeester en wethouders be-
zoekt regelmatig bedrijven om 
te horen waar ondernemers mee 
bezig zijn en wat er speelt. Op 7 
mei bracht het college een be-
zoek aan Bosman Van Zaal in 
hun nieuwe, duurzame kantoor-
pand en productiebedrijf aan de 
Braziliëlaan. Ook twee leden van 
ondernemersvereniging Onder-
nemend Aalsmeer (OA) schoven 
aan. 
Bosman Van Zaal is een onder-
neming die slimme, innovatie-
ve oplossingen bedenkt en pro-
duceert voor agrarische- en tuin-
bouwbedrijven en zo bijdraagt 
aan de ontwikkeling van de tuin-
bouw- en sierteeltsector. Onder-
nemingen zoals Bosman Van Zaal 
zijn belangrijk voor de sector en 
in bredere zin voor de Aalsmeer-
se economie. 

Krapte op arbeidsmarkt
De directie van Bosman Van Zaal 
gaf een rondleiding door het be-
drijf en sprak onder andere met 
het college en de ondernemers-
vereniging over het belang om 
arbeidsmigranten verantwoord 
en fatsoenlijk te huisvesten, over 
krapte op de arbeidsmarkt, met 

name de behoefte aan techni-
sche geschoolde vakmensen en 
het belang van goede bereik-
baarheid. De gemeente zet, ook 
vanuit Greenport Aalsmeer, in op 
het versterken van de sierteelt-
sector. Aandachtspunten hierbij 
zijn innovatie, duurzaamheid, lo-
gistiek en een betere aansluiting 
van het onderwijs op de arbeids-
markt.  

Aantrekkelijke werkgever
Bosman Van Zaal is een echt 
Aalsmeers bedrijf dat in 2014 
is ontstaan uit een fusie tussen 
Bosman International en Totaal 
Techniek Frans van Zaal. Het be-
drijf is gespecialiseerd in het bou-
wen van duurzame kasconstruc-
ties, inclusief optimale klimaat-
beheersing, infrastructuur, wa-
tergebruik, verlichting, voeding 
en ICT aansturing in de kas. Daar-
naast ontwikkelt het bedrijf nieu-
we tuinbouwtechnologieën voor 
bestaande en nieuwe rassen. Zij 
leveren aan kwekers, telers en 
veredelaars in de hele wereld. In 
2018 werd Bosman Van Zaal uit-
geroepen door de Hillenraad tot 
één van de aantrekkelijkste werk-
gevers voor jonge professionals 
in de tuinbouwsector. 

Van links naar rechts: Wethouder Robbert-Jan van Duijn, Hugo van Luling 
(OA), Jeroen van Nieuwkoop (CFO Bosman Van Zaal), Marco Braam (CEO 
Bosman Van Zaal), burgemeester Gido Oude Kotte, wethouder Wilma 
Alink, Jacob Boxhoorn (COO Bosman Van Zaal), Frans Romkema, ge-
meentesecretaris, wethouder Robert van Rijn en Debbie Borst (OA).   
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Laatste van dit seizoen!
Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Vogelvereniging  
De Rijsenvogel organiseert 
voor de laatste keer dit seizoen, 
op zondag 12 mei, een vogel-
beurs. Zoals altijd vindt de-
ze plaats in het gebouw van 
voetbalvereniging SCW aan 
het Konnetlaantje in Rijsen-
hout. Iedereen is welkom tus-
sen 9.30 en 13.00 uur. De en-
tree bedraagt 1 euro  en kinde-
ren onder de tien mogen on-
der begeleiding gratis naar bin-
nen. Op deze beurs is weer een 
grote variatie aan tropische vo-

gels, en verschillende soor-
ten grote en kleine parkieten 
te koop. Ook leden van de ver-
eniging bieden vogels te koop 
aan, ook niet leden mogen hun 
vogels hier te koop aan bieden. 
Heeft u soms vragen op het ge-
bied van vogels? Er is altijd wel 
iemand van de vereniging  be-
reid om die te beantwoorden. 
Ook voor vogelvoer en vogel-
accessoires kunt u op deze 
beurs terecht. De eerst beurs 
in het nieuwe seizoen is op de 
tweede zondag van september. 

Voor clubs, verenigingen en goede doelen

Maak kans op Wecycle-
cheque van 1.000 euro
Aalsmeer - Clubs, verenigingen 
of lokale goede doelen kunnen 
een Wecycle sponsorcheque win-
nen van 1.000 euro door afge-
dankte elektrische apparaten of 
energiezuinige lampen (e-was-
te) in te leveren op de gemeen-
telijke milieustraat. In totaal zijn 
25 sponsorcheques beschikbaar. 
Wecycle organiseert de inzame-
ling en recycling van e-waste.

Foto of �lmpje
Om kans te maken op de spon-
sorcheque stuurt de club of ver-
eniging een foto of korte video 
van het inlevermoment op de ge-
meentelijke milieustraat én een 
beschrijving van de inzamelac-
tie naar Wecycle. “Wij staan lan-
delijk voor de verantwoorde inza-
meling en recycling van e-waste 
en lokaal voor de binding met on-
ze partnergemeenten”, zegt Jan 
Vlak, algemeen directeur Wecy-
cle. “Lokale goede doelen of ver-
enigingen maken met deze inza-
melactie kans op een mooi spon-
sorbedrag. Zo gaan circulair en 

sociaal hand in hand.” Wecycle 
kiest de 25 leukste, opvallendste, 
creatiefste inzendingen die tot 
en met 9 juni 2019 kunnen wor-
den ingestuurd via www.wecycle.
nl/inleveren. Daar zijn ook de ac-
tievoorwaarden te lezen. Wecy-
cle laat de ingeleverde apparaten 
en lampen recyclen tot nieuwe 
grondsto�en. Door recycling ko-
men ook schadelijke sto�en niet 
in het milieu terecht en wordt de 
uitstoot van CO2 vermeden.

Inzameling en recycling
Wecycle voert de regie over de 
inzameling en recycling van afge-
dankte elektrische apparaten en 
energiezuinige lampen, kortweg 
e-waste. Via het landelijk dek-
kend inzamelnetwerk van 10.000 
punten kunnen consumenten en 
professionals e-waste gratis inle-
veren. In 2017 is 107 miljoen ki-
lo e-waste ingezameld en gerecy-
cled met een nuttige toepassing 
van 97 procent. Hiermee is een 
CO2-uitstoot vermeden van 345 
miljoen kilo.

Jongerencentrum ‘The 
Gate’ dag extra open
Aalsmeerderbrug - Jongeren-
centrum The Gate is vanaf 9 mei 
niet alleen op vrijdag maar ook 
op donderdag open van 15.00 tot 
20.00 uur. Beide dagen zijn jon-
geren van 12 tot 18 jaar van har-
te welkom om binnen te lopen.  
The Gate is een veilige en gezel-
lige plek waar jongeren kunnen 
kletsen en chillen. Ook zijn er al-

tijd leuke activiteiten zoals FIFA, 
tafelvoetbal, poolen, gezellig-
heidsspellen en meer. Wil je op 
de hoogte blijven van de laat-
ste activiteiten, kijk dan op Insta-
gram. The Gate is gevestigd aan 
de Kruisweg 55 in Aalsmeerder-
brug en is een initiatief van de 
Levend Evangelie Gemeente en 
Teen Challenge.

Textielinzameling levert 
OSA flink bedrag op!
Aalsmeer - Sympany, dat na-
mens de gemeente het tex-
tiel in Aalsmeer inzamelt, stort 
11.118,60 euro op de rekening 
van stichting Ontwikkelingssa-
menwerking Aalsmeer (OSA). De 
gemeente heeft met Sympany de 
afspraak gemaakt dat 25% van de 
opbrengst van het ingezamelde 
textiel naar OSA gaat. Wethouder 
Wilma Alink en Giovannie Konig-
ferander (Sympany) overhandig-
den samen een cheque aan Ge-
rard Nijland, voorzitter van OSA. 

Met dank aan inwoners
Het bestuur van OSA is bijzon-
der blij met dit extra bedrag voor 
projecten in ontwikkelingslan-
den. Ook wethouder Wilma Alink 

is enthousiast over de bijdrage 
van Sympany: “Ik wil de inwoners 
van Aalsmeer en Kudelstaart har-
telijk bedanken voor het bren-
gen van hun kleding, linnengoed 
en schoenen. Want zonder hen 
was het bedrag niet zo hoog ge-
weest. Het is een mooi voorbeeld 
van hoe de gemeente en inwo-
ners samenwerken aan een scho-
ner en duurzamer Aalsmeer. Voor 
nu en de toekomst.”
De Stichting Ontwikkelingssa-
menwerking Aalsmeer (OSA) on-
dersteunt initiatieven vanuit de 
Aalsmeerse samenleving die zijn 
gericht op ontwikkelingssamen-
werking. Meer informatie over 
OSA is te vinden op  de website: 
www.osa-aalsmeer.nl.

Van links naar rechts: Giovannie Konigferander (Sympany), Gerard Nij-
land (voorzitter OSA) en wethouder Wilma Alink. 

Uitreiking op geraniummarkt
Groei & Bloei boeket 
voor Albert Vuil
Aalsmeer - Tijdens de Gerani-
ummarkt aanstaande zaterdag 
11 mei zal om 11.00 uur aan Al-
bert Vuil als waardering voor 
zijn jarenlange inzet voor KiKa 
een bijzonder boeket bloemen 
worden uitgereikt door Groei & 
Bloei Aalsmeer-voorzitter Wim 
van Vliet en Miekje Ho�scholte. 
Het jaarlijkse moederdagboeket 
krijgt mevrouw Spoor, die als vrij-
williger alle dagen actief is in Ro-
zenholm. De overhandiging van 
de boeketten is in de stand van 
Groei & Bloei op het Raadhuis-
plein en publiek is van harte wel-
kom. 

KiKaRoW Rondje.NL
De eerste ideeën voor het KiKa-
RoW Rondje.NL dateren van en-
kele jaren na de succesvolle be-
eindiging van de KiKaRoW 2005. 
Laatstgenoemde sponsorroei-
tocht vanuit Uithoorn naar En-
geland en terug naar Rotterdam 
werd door een aantal roeileden 
van Michiel de Ruyter, waaronder 
Ahrend Jan Schröder, Chris Gis-
pen en Albert Vuil, georganiseerd 
om geld te genereren voor de be-
strijding van kinderkanker, on-
der het motto ‘Kinderkanker de 
Wereld Uitroeien’. Met een spe-
ciaal voor dit doel aangeschafte 
zeewaardige roeiboot - The Vin - 
werd toen voor dit doel een be-
drag van netto 285.000 euro bij-
een geroeid. Aanleiding hiervoor 
was het feit dat bij de kleinzoon 
van Albert Vuil - Vinnie - leukemie 
geconstateerd was en Albert aan 
de bestrijding van kinderkanker 
graag een bijdrage wilde leveren. 

Mede omdat bovengenoemde 
roeiboot aangeschaft was, ont-
stond het idee om nog een keer 
een dergelijke actie op touw te 
zetten. Echter gelet op de daar-
mee gepaard gaande organisa-
tie moet er dan wel een concre-
te aanleiding c.q. doel zijn. Die 
aanleiding deed zich enige ja-
ren geleden voor door het be-
sluit het Prinses Máxima Centrum 
in Utrecht - het nationaal kinder 
-oncologisch instituut - te reali-
seren, met als concreet doel het 
genereren van geld voor de La-
ter-studie. Deze studie richt op 
de langetermijne�ecten van de 
gevolgen van kinderkanker, va-
riërend van botontkalking, on-
vruchtbaarheid tot hartfalen.  
Hiertoe is het KiKaRoW Rondje.
NL georganiseerd, een roeispon-
sortocht langs alle Nederland-
se hoofdsteden en aan de langs 
deze route gelegen circa 65 roei-
verenigingen. Doel is om met de 
hulp van zoveel mogelijk roeiver-
enigingen 500.000 euro bijeen te 
roeien voor de Later-studie met 
bovengenoemde zeeroeiboot 
The Vin. Gedurende 14 weekends 
wordt er van stad naar stad ge-
roeid, met een bemanning die 
deels bestaat uit jongvolwasse-
nen, die genezen zijn van kinder-
kanker en deels uit ervaren roei-
ers. De proloog en de start heb-
ben inmiddels op 12 en 13 april 
plaatsgevonden in Uithoorn bij 
de Michiel de Ruyter. De �nish-
etappe van Amsterdam naar 
Utrecht vindt plaats op 14 juli. In-
middels staat de teller op 120.000 
Meer informatie: www.kikarow.nl.

Herdenking, kunst en over 
Malawi op Radio Aalsmeer 
Aalsmeer -  Afgelopen zaterdag 
4 mei was Radio Aalsmeer aan-
wezig bij de jaarlijkse Dodenher-
denking-ceremonie in het ge-
meentehuis. Sem van Hest en 
Erik Kreike interviewden onder 
meer burgemeester Gido Ou-
de Kotte, Achmed (15) uit Syrië 
over Aalsmeer, herdenken en vrij-
heid, en veteraan Erwin Huisman. 
Dit alles is terug te luisteren door 
via het kopje ‘gemist’ de uitzen-
ding van zaterdag tussen 19.00 
en 21.00 uur terug te zoeken. Ko-
mende week bevat de program-
mering onder meer onderstaande 
aankondigingen.

Jij & Ik, KCA en ‘Moed’ 
Jenny Piet en Wilbert Streng ont-
vangen donderdag in het maan-
delijkse ‘That’s Life’ initiatiefneem-
ster Kim Maarse en vrijwilligster 
Kim de Haan van de JIJ & IK win-
kel van Ons Tweede Thuis in de 
Ophelialaan. Daarna meer over 
de nieuwe expositie ‘Aanstormen-
de Talenten’ bij De Kunstkas door 
Tobias en Trudy Rothe. Verder het 
bijna elke keer terugkerende Ou-
de Raadhuis dat elke zes weken 
een nieuwe expositie heeft door 
Stichting KCA Aalsmeer. Ook live 
muziek in de radiouitzending, dit-
maal van het duo ‘Moed’ bestaan-
de uit Monique Hendriks (zang) 
en Ed Idema (gitaar, piano en 
zang).

Interview Malawi-gangers
Westplasleerlingen Jonas Ponsen 
en Jade Moritz gingen samen met 
hun leerkracht Dorine Ros van 
Wellantcollege Westplas Mavo 
naar Malawi. Het is alweer ruim 
twee maanden geleden, maar het 
was een onvergetelijke ervaring. 
Daarom gaat Esther Sparnaaij 
donderdag 9 mei in ‘Echt Esther’ 
een uur lang met hen praten over 
hun ervaringen. Wat hebben zij 

geleerd van de kinderen daar en 
wat hebben ze voor hen kunnen 
doen? Als je een vraag hebt mail 
deze dan voor donderdag naar 
esther@radioaalsmeer.nl.

Chau�eur Michel Post 
Afgelopen maandag ontving 
het team van de talkshow ‘Door 
de Mangel’ Cor Hermanns in de 
253e uitzending. Cor is geboren 
in Amstelveen en is 40 jaar werk-
zaam geweest in de wegenbouw, 
waaronder voor de gemeente 
Aalsmeer. “Het meest trots ben ik 
op de aanleg van de riolering voor 
de lintbebouwing”, aldus Her-
manns. Daarnaast is hij al jaren 
actief binnen diverse besturen 
en verzorgt hij rondvaarten door 
de Bovenlanden. Cor omschreef 
zichzelf als een bruggenbouwer, 
oplossingsgericht en mensen-
mens. Ook Cor heeft, samen met 
Karin de Geus-Stokkel, een nieu-
we gast aangedragen. Komende 
maandag ontvangen presenta-
toren Mylène en Elbert om 19.00 
uur Michel Post als 254e gast. Post 
is zzp’er in de vervoerssector en 
chau�eur/vertegenwoordiger bij 
een ver�abriek. Karin wil graag 
van hem weten hoe hij het vindt 
om als Amsterdammer in het 
dorp Aalsmeer te wonen. Mocht 
je als luisteraar ook een vraag 
hebben voor ‘vervoerder’ Michel 
Post, mail deze dan naar: info@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio: 0297-
325858. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal ra-
diokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 
Daarnaast is Radio Aalsmeer te 
vinden op televisie met Tekst TV: 
kanaal 12 van Caiway, of kanaal 
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort. 
Volg Radio Aalsmeer ook op Twit-
ter en Facebook.

Burgemeester Gido Oude Kotte geïnterviewd door Radio Aalsmeer pro-
grammamaker Erik Kreike. Foto: Niels Tenhagen.

Jaarlijks feestje op het water
Dag van je Leven zoekt 
boten voor botendag

uurtjes te laten genieten van de 
mooie Westeinderplassen is uit-
genodigd om mee te varen. De 
botendag is al jaren een suc-
ces, maar de organisatie is wel 
afhankelijk van booteigenaren. 
In samenwerking met Stichting 
Ons Tweede Thuis worden men-
sen met een beperking uitgeno-
digd en ieder jaar worden dat 
er meer. Daarom is de organisa-
tie hard op zoek naar booteige-
naren die tussen 10.00 en 14.00 
uur een rondje willen varen. Ver-
trek- en eindpunt is bij jachtha-

ven Kempers in Leimuiden, al-
waar er in de loods muziek en 
optredens zijn. De ervaring leert 
dat er heel wat gedanst wordt 
en polonaises gelopen worden.

Meedoen?
Meer informatie over de boten-
dag, met veel foto’s van voor-
gaande jaren, is te vinden op 
de website van Stichting Dag 
van je Leven, www.dagvanjele-
ven.org. Hier staat ook het in-
schrij�ormulier. Aarzel niet en 
doe mee!

Mogelijk vogel in motor gevlogen
Grote schrik om vliegtuig 
met brandende motor
Aalsmeer - Op zondag 5 mei 
rond kwart voor negen in de 
ochtend zijn bewoners onder de 
Aalsmeerbaan �ink geschrokken. 
Er kwam een vliegtuig over met 
een vreselijk hels geluid. Boven-
dien werd gezien dat de linker-
motor in de brand stond. Er zijn 
vlammen gezien tot wel zes me-
ter. Er is contact opgenomen met 
Schiphol, maar een antwoord blijf 
enige tijd uit. De volgende dag, 
maandag 6 mei, werd bekend ge-
maakt dat een Boeing 737 van de 
KLM op Schiphol is geland met 
een kapotte motor. De oorzaak 
is onbekend, maar mogelijk is er 

bij het inzetten van de landing 
een vogel in de motor terecht ge-
komen. Hierdoor loopt de mo-
tor vast en ontstaat er een grote 
steekvlam. Volgens de KLM zijn 
de passagiers niet in gevaar ge-
weest en was er geen paniek aan 
boord. Het vliegtuig, dat uit Por-
tugal kwam, is veilig geland. De 
bewoners daarentegen voelen 
zich door dit incident heel wat 
minder veilig. “Er wordt dagelijks 
intensief op de Aalsmeerbaan ge-
vlogen en de herrie en de vlam-
men hebben ons gevoel van vei-
ligheid behoorlijk aangetast. De 
schrik zit er goed in.”

Aalsmeer - Zaterdag 15 juni or-
ganiseert Stichting Dag van je 
Leven weer haar jaarlijkse bo-
tendag. Meer dan 300 mensen 
met een verstandelijke en/of li-
chamelijke beperking gaan die 
dag het water op aan boord van 

vele soorten boten. Van sloepen 
en speedboten tot aan zeilbo-
ten of luxe moterjachten, alles 
kan mee varen. Iedereen die een 
boot heeft en het leuk vindt om 
gehandicapte mensen met hun 
begeleiding of familie een paar 
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Verkiezingen Europees 
Parlement op 23 mei
Aalsmeer - Op donderdag 23 
mei kan/mag er gestemd worden 
voor de Europese verkiezingen. 
Met uw stem oefent u invloed uit 
op besluiten van het Europees 
Parlement. Dat is belangrijk, want 
de Europese Unie gaat iedereen 
aan en is dichterbij dan u denkt. 
Als u de Nederlandse nationali-
teit heeft, stemt u op een kandi-
daat van een Nederlandse partij 
die aan de Europese verkiezingen 
deelneemt. Als u de nationaliteit 
van een andere Europese lidstaat 
heeft én zich heeft laten registre-
ren om de Nederlandse leden te 
kiezen, krijgt u een Nederlandse 
stempas. 

Overal stemmen
De stemlokalen zijn geopend van 
7.30 tot 21.00 uur. Op uw stem-
pas staat een stembureau in uw 
buurt, maar u mag in elk stembu-
reau in Aalsmeer stemmen. Be-
langrijk is dat u naast uw stempas 
een geldig identiteitsbewijs mee-
neemt. Bij de verkiezingen mag u 
een identiteitsbewijs uit Neder-
land of een ander EU-land ge-
bruiken dat op 23 mei maximaal 5 
jaar is verlopen, dus waarop staat 
‘geldig tot 24 mei 2014’ of elke la-
tere datum. U mag ook een ver-
blijfsdocument gebruiken.

Volmacht afgeven
Bij een volmacht vult u de achter-

kant van uw stempas in. Dat kan 
alleen als de persoon die namens 
u gaat stemmen ook in Aalsmeer 
stemt. U kunt dit doen tot op de 
dag van de verkiezingen. Geef 
de gemachtigde uw ingevulde 
stempas en (een kopie van) uw 
identiteitsbewijs mee. Wilt u ie-
mand in een andere gemeente 
voor u laten stemmen? Vraag dan 
een schriftelijke volmacht aan. Bij 
de Europees Parlementsverkie-
zing kan elke andere kiezer in Ne-
derland voor u stemmen. U kunt 
de schriftelijke volmacht aanvra-
gen via de website van de ge-
meente. Uw aanvraag moet uiter-
lijk maandag 20 mei in bezit zijn! 
Een gemachtigde mag maximaal 
twee volmachten aannemen. De 
volmachtstem moet tegelijkertijd 
met de eigen stem worden uitge-
bracht. 

Kiezerspas
Wilt u in een andere gemeente 
stemmen? Vraag dan een kiezers-
pas aan. Bij de Europees Parle-
mentsverkiezing kunt u met een 
kiezerspas overal in Nederland 
stemmen. U kunt een kiezerspas 
aanvragen in het gemeentehuis. 
Neem uw Aalsmeerse stempas en 
een geldig identiteitsbewijs mee. 
Dit kan tot woensdag 22 mei om 
12.00 uur. De kiezerspas is ook 
aan te vragen met DigiD tot uiter-
lijk maandag 20 mei.

Samenwerking SV Omnia, ESA, PACA, OTT en Sportservice

Wordt gymzaal Thijsselaan 
een trampolinehal?
Aalsmeer - Door de fractie van 
D66 Aalsmeer zijn vragen gesteld 
aan het college van burgemees-
ter en wethouders over de gym-
zaal aan de Jac. P. Thijsselaan. Er is 
een mooi en uitgewerkt initiatief 
ontwikkeld door SV Omnia 2000 
om deze gymzaal om te tove-
ren in een duurzame hal voor de 
trampolinesport. Omnia is hier-

voor een samenwerking aange-
gaan met Exploitatie Sporthallen 
Aalsmeer (ESA), PACA, Ons Twee-
de Thuis (OTT) en Team Sportser-
vice. In het plan is ook aan een 
buurtfunctie gedacht. 

Aanvulling
D66 vraagt zich af of het college 
op de hoogte is van dit initiatief, 

hoe zij er tegen aan kijkt en of zij 
van mening is dat vanuit verschil-
lende perspectieven (duurzaam-
heid, gezondheid, sport en wel-
zijn) realisatie van dit initiatief 
een mooie aanvulling is op het 
Aalsmeerse aanbod op sportge-
bied. De bestuurders zijn op de 
hoogte van het initiatief en er zijn 
zelfs al enkele gesprekken hier-

voor geweest met de ESA. “Het 
initiatief blijft vooralsnog bij ESA 
en Omnia om het plan uit te wer-
ken tot een �nancieel realistische 
business cade dat door de partij-
en te dragen is”, aldus het college 
in het antwoord. 

Ontwikkelvisie
En dan volgen twee zinnen, die 
absoluut niet van toepassing zijn 
op dit initiatief in de Jac. P. Thijs-
selaan: “De hal past echter zowel 
qua plaats als functie momen-
teel (nog) niet in de gemeente-
lijke plannen. In de ontwikkelvi-
sie Hornmeer is op de plek van 
de gymzaal woningbouw voor-
zien.” Euh, de J.P. Thijsselaan ligt 
honderd procent in de zone van 
Schiphol waar niet gebouwd mag 
worden! In de war met de gym-
zaal in de Roerdomplaan waar-
schijnlijk...

Multifunctioneel
Het college schrijft verder: “De 
gemeente Aalsmeer zet voor-
al in op multifunctionele sport-
accommodaties en dus niet op 
een trampolinehal. Het klinkt als 
een afwijzing, maar toch staan de 
bestuurders open voor dit initi-
atief: “In eerste instantie betreft 
het een (top)sport trainingshal 
voor het trampolinespringen. Dit 
wordt gecombineerd met breed-
tesport en andere maatschappe-
lijke functies. De synergie hier-
tussen kan positieve energie op-
leveren en zaken in gang zetten. 
Het initiatief kan daarmee zeker 
aanvullend zijn op het huidige 
aanbod.” Verder neemt het colle-
ge vooralsnog een afwachtende 
houding aan. Pas als het concrete 
initiatief wordt voorgelegd wor-
den de nadere acties bepaald.

Bootje veilig 
gesteld

Aalsmeer - Op zondag 5 mei is 
bij de Uiterweg, aan de kant van 
de Ringvaart, een bootje aan ko-
men drijven. Het is een redelijk 
nieuw bootje, dus volgens de po-
litie zal de eigenaar zijn bootje 
wel missen. Gelukkig kan de ei-
genaar binnenkort weer varen, 
want de politie heeft het vaar-
tuig veilig gesteld. Enig idee wie 
zijn of haar bootje kwijt is of is er 
meer informatie van wie deze is? 

Concurrent voor Greenpark Aalsmeer?
Nieuw: Schipholparkeren 
in de Linnaeuslaan
Aalsmeer - Heel veel auto’s op de 
terreinen van Schipholparking in 
Greenpark Aalsmeer en regelma-
tig toeristen met ko�ers langs de 
Molenvlietweg. Heel ‘gewoon’ in-
middels in dit stukje Aalsmeer. 
Een kleine maand geleden was 
echter het eerste terrein, gezien 
vanaf de Zwarteweg, spookach-
tig leeg. Geen enkele auto of bus 
te bekennen. Een kaal grijs vlak 
met witte parkeervakken afgeslo-
ten met slagbomen. 
Geen interesse meer? Hebben de 
vakantiegangers massaal geko-
zen om per trein naar de lucht-
haven te gaan? Sinds enkele da-
gen staan er weer auto’s op het 
terrein, echter slechts een hand-
je vol. De bus van Greenpark Par-
king staat klaar bij de uitrit om 
passagiers naar Schiphol te bren-
gen... 
Is hier parkeren (te) duur of heeft 

de nieuwe concurrentie in de Lin-
naeuslaan klanten ‘afgesnoept’? 
Dit terrein tegenover het voorma-
lige Proefstation lag al vele jaren 
braak, het onkruid was de baas. 
Maar, nu niet meer. Het groen 
heeft plaats moeten maken voor 
allerlei kleuren auto’s en busjes 
met zowel Nederlandse als bui-
tenlandse kentekens. 
Het gebruik is intensief, alle da-
gen ‘ko�ertjes’ in de Linnaeus-
laan en busjes om de eigenaren 
ervan naar hun bestemming te 
vervoeren. Heel apart deze nieu-
we ontwikkeling in een woonge-
bied met in de nabijheid scho-
len. Een tip voor deze ‘nieuwe-
ling’ in Schipholparkeren-land tot 
slot: Wijs de klanten bij het verla-
ten van het terrein de weg, want 
er wordt wat rond gedoold in de 
wijk met doodlopende- en een-
richtingsverkeer-straten...

Eerste raadsvergadering voor burgemeester Oude Kotte

Startnotitie Westeinderhage 
en Schipholparkeren in raad
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 16 mei komen de frac-
ties bijeen voor de maandelijkse 
raadsvergadering. Het is de eer-
ste vergadering onder leiding 
van burgmeester Oude Kotte en 
er wachten een tweetal ‘pittige’ 
agendapunten. Er wordt gespro-
ken over de Startnotitie West-
einderhage en over het voorstel 
om af te wijken van het bestem-
mingsplan om Schiphol-parke-
ren toe te staan op kavel Schou-

ten in Green Park Aalsmeer, deel-
gebied 3. 

Verkeersveiligheid
Na het vaststellen van de start-
notitie Westeinderhage inclu-
sief de beantwoording van re-
acties wordt het mogelijk ge-
maakt om de planologisch-juri-
dische procedure te starten om 
woningbouw op de voormali-
ge tuinbouwgronden tussen de 
Herenweg en de Bilderdammer-

weg mogelijk te maken. Het be-
leid van de gemeente is erop ge-
richt bereikbare en betaalbare 
woningen te realiseren voor in-
woners. Met de invulling van dit 
gebied, midden in Kudelstaart, 
wordt voorzien in een verbe-
tering van de fysieke leefom-
geving en de ruimtelijke kwali-
teit. Het gebruik van tuinbouw is 
reeds lang beëindigd en de gron-
den liggen nu grotendeels onbe-
nut. Heetste hangijzer in de reali-

satie van woningbouw is de ver-
keersdruk in Kudelstaart. Uit ver-
keersonderzoek is gebleken dat 
de Bilderdammerweg nu al te 
druk is en de verkeersveiligheid 
voor met name �etsers in het ge-
ding is. De nieuwe woningen zul-
len nog meer verkeer genereren. 
Er wordt voorgesteld om bij de 
verdere planuitwerking de aan-
sluitpunten van Westeinderhage 
op de Bilderdammerweg zoda-
nig vorm te geven dat er sprake 
is van een volwaardige kruising 
wat de verkeersveiligheid zal be-
vorderen. 

De vergadering begint om 20.00 
uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis en is openbaar. Mee-
luisteren kan vanaf de publieke 
tribune of via livestream op de si-
te van de gemeente Aalsmeer. Veel kleine aanpassingen 

in verkeer in Aalsmeer
Aalsmeer - De gemeente Aals-
meer krijgt de komende periode 
te maken met een aantal groot-
schalige verkeersprojecten, zoals 
de aanleg van de Burgemeester 
Kasteleinweg, de reconstructie 
van de Middenweg en een snel-
le verbinding tussen Royal Flora-
Holland en de N201. Maar er ko-
men ook kleinere verkeerswerk-
zaamheden aan.

Inritten en woonstraten
Vanaf 13 mei gaat Firma Com-
peer Infra, in opdracht van de ge-
meente Aalsmeer, kleinschalige 
verkeerskundige aanpassingen 
uitvoeren aan inritten van woon-
straten, drempels, �ets- en voet-
paden, middengeleiders en mar-
keringen op de openbare weg. 
Om deze aanpassingen uit te 

voeren wordt de rijweg en of in-
rit plaatselijk opengebroken. De 
totale werkzaamheden duren on-
geveer tot eind juli 2019. 

Aantrekkelijker maken
Wethouder verkeer Robert van 
Rijn: “In 2017 is het uitvoerings-
programma verkeer Aalsmeer en 
Kudelstaart 2017-2019 vastge-
steld. Hierin zijn verkeersmaatre-
gelen voorgesteld om de door-
stroming en verkeersveiligheid te 
verbeteren. Dit zijn noodzakelijke 
maatregelen waarvoor wij uw be-
grip vragen. Wij werken hard aan 
een verkeersveiliger en aantrek-
kelijker Aalsmeer.”
Een totaal overzicht van de-
ze en andere werkzaamhe-
den in Aalsmeer staan op www.
aalsmeer.nl/werkinuitvoering. 

Aannemer is geselecteerd
Renovatie Aardbeienbrug 
start na het vaarseizoen
Aalsmeer - Vanwege de druk-
te op de Uiterweg tijdens de zo-
mer start de reconstructie van de 
Aardbeienbrug na het vaarsei-
zoen. Waterrecreanten, jachtha-
vens en bewoners van de Uiter-
weg hebben dan zo min mogelijk 
hinder van de werkzaamheden.
Inmiddels heeft de gemeente 
een aannemer geselecteerd die 
het reconstructiewerk aan de 
Aardbeienbrug gaat uitvoeren. 
De werkzaamheden starten ein-
de van de zomer (eind septem-
ber/begin oktober) en zijn naar 
verwachting eind maart/begin 
april 2020 afgerond. Dit is ruim 
voor het volgende vaarseizoen. 

Onwerkbaar weer en onvoorzie-
ne omstandigheden kunnen nog 
voor vertraging zorgen.

Wethouder Robert van Rijn van 
openbare ruimte en economi-
sche zaken: “We willen Aalsmeer 
veilig en goed bereikbaar hou-
den. Daarom is het belangrijk dat 
we de Aardbeienbrug renoveren 
voor een toekomstbestendig en 
veilig gebruik. Helaas gaat dat al-
tijd gepaard met enige overlast. 
Door pas na de zomer te starten 
met de werkzaamheden houden 
we zo veel mogelijk rekeningen 
met de belangen van onderne-
mers, recreanten en bewoners.” 

Neem dan contact op met de po-
litie Aalsmeer Uithoorn via 0900-
8844.
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Leuke en leerzame activiteit
Schaapscheerfeest op 
de kinderboerderij
Aalsmeer - De schapen van kin-
derboerderij Boerenvreugd mo-
gen hun winterjas weer uit! Op 
woensdag 15 mei worden de 
schapen geschoren. Bezoekers 
zijn van harte welkom om te ko-
men kijken. Monique en Kees zijn 
de schaapscheerders. “Tijdens 
het scheren zullen we ook leu-
ke weetjes vertellen over scha-
pen”, aldus Monique. Een leuke 
en leerzame activiteit die een be-
zoekje waard is. Kinderen die het 
leuk vinden mogen de schaap-
scheerders helpen en zelf een 
klein stukje scheren onder be-
geleiding. Spinster Ellen is ook 
aanwezig. Zij zal demonstreren 
hoe de wol met het spinnenwiel 
wordt gesponnen. Een kijkje bij 
de vele jonge dieren die gebo-
ren zijn is altijd leuk! Het schaap-
scheerfeest is van 13.00 tot 16.00 

uur aan de Beethovenlaan 118 in 
de Hornmeer.

Bezoek aan zorgcentra 
Al vele jaren gaan vrijwilligers re-
gelmatig op bezoek bij de zorg-
centra in Aalsmeer. Zij nemen dan 
een aantal dieren mee en gaan op 
bezoek bij de bewoners. Dit jaar 
heeft Boerenvreugd meer schapen 
dan dat er op woensdagmiddag 
geschoren kunnen worden door 
de schaapscheerders. De vrijwil-
ligers zullen daarom op donder-
dag 16 mei een bezoek brengen 
aan zorgcentrum ’t Kloosterhof en 
op vrijdag 17 mei aan Rozenholm. 
Naar beiden centra nemen zij een 
schaap mee en gaan op locatie 
schaapscheren. Ook spinster Ellen 
gaat mee. Boerenvreugd hoopt de 
bewoners van beide zorgcentra zo 
een leuke activiteit aan te bieden. 

Win culturele workshop voor jouw klas

Kom optreden tijdens 
slotfeest IkToon maand
Aalsmeer - Heb jij met Konings-
dag je buidel goed gevuld met 
een optreden? Of voel jij je ge-
woon helemaal thuis op het podi-
um? Dan is Cultuurpunt Aalsmeer 
op zoek naar jou! De IkToon 
maand, de maand voor amateur-
kunst, wordt op zaterdagmiddag 
29 juni afgesloten met een grote 
slotmanifestatie. 
De hele middag is het één groot 
feest in en rondom De Oude Vei-
ling, en daarvoor is het Cultuur-
punt nog op zoek naar een paar 
artiestjes in de dop die het leuk 
vinden om deze middag op te 
treden.

Slotmanifestatie
Tijdens de slotmanifestatie is er 
voor jong en oud van alles te be-
leven in en rondom De Oude Vei-
ling. In de grote zaal zijn optre-
dens van Aalsmeerse koren, mu-
ziek- en toneelverenigingen. In 
de kleine zaal vertellen kunste-
naars en cultuurliefhebbers San-
der Bosman (gra�ti artist), Tobi-
as Rothe (beeldend kunstenaar) 
en Joop Kok (architect) over hun 

passie. Bij Cultuurpunt Aalsmeer 
kunnen de jonge bezoekers mu-
ziekworkshops volgen, een ei-
gen stop-motion �lmpje maken 
en de 3D printer uitproberen en 
in de bibliotheek kunnen zij mee-
doen met het Maaklab. In het res-
taurant en op het terras zijn hap-
jes en een drankjes verkrijgbaar.

Jonge talenten
Ben jij goed in zingen, dansen, 
jongleren, DJ’en of gitaar spelen? 
Kun jij super goed een levend 
standbeeld spelen, ken jij coo-
le goocheltrucs of ben je ergens 
anders goed in? En vind jij het 
niet eng om jouw talent aan pu-
bliek te showen? Geef je dan nu 
op door een mail te sturen met 
jouw naam, leeftijd en talent naar  
info@cultuurpuntaalsmeer.nl. 
Duo’s of groepen zijn ook wel-
kom. Naast dat het een leuke er-
varing is om op te treden, mag 
je ook proberen geld op te ha-
len met jouw act. Aan één van de 
deelnemende acts wordt een gra-
tis culturele workshop op maat 
weggegeven voor de hele klas. 

Juf Ellen van 
Oosteinder 

met pensioen
Aalsmeer - Aan het einde van 
dit schooljaar gaat juf Ellen met 
pensioen. Zij heeft 40 jaar geno-
ten van juf zijn, maar gaat nu echt 
afscheid nemen van de Oostein-
der. Ze heeft heel veel kinderen 
een onvergetelijke kleutertijd be-
zorgd. De leerkrachten willen dit 
afscheid van hun gewaardeer-
de collega natuurlijk niet zomaar 
voorbij laten gaan. Aan alle oud-
leerlingen van juf Ellen willen zij 
vragen om een kaartje, A-4tje of 
een andere verrassing langs te 
komen brengen op de Oostein-

der. Via de post of mail (jose@
oosteinderschool.nl), mag ook. 
Dit moet uiterlijk 14 juni in het 
bezit zijn. De huidige meesters en 
ju�en zorgen er dan voor dat het 
tijdens het afscheidsmoment aan 
juf Ellen wordt gegeven.

Route op zaterdag 18 mei
Kinderkunstroute samen 
met Kunstploeg door dorp
Aalsmeer - De Kunstploeg gaat 
samen met de groepen zes en ze-
ven van OBS Samen Een een kin-
derkunstroute door het centrum 
van Aalsmeer bedenken en ma-
ken. De route is op zaterdag 18 
mei en start om 13.00 uur op het 
plein van de school bij de Wete-
ringsloot. 
Alle buurtbewoners, mensen 
uit het Zorgcentrum, ouders en 
grootouders zijn van harte wel-
kom om deel te nemen aan een 
route die langs zes locaties gaat. 
Locaties die door de ogen van 
kinderen in een bijzonder licht 
gezet worden. Het project De 
Poëzie van het Dorp en de Kin-
derkunstroute is een communi-
ty kunstwerk in het hart van het 
Dorp. Leerlingen van OBS Samen 
Een uit de groepen zes en zeven 
(48 in totaal), hebben plekken die 
zij bijzonder en speciaal vinden 
in de wijk in kaart gebracht. Daar 
hebben ze gedichten en tekenin-
gen over gemaakt. Ze zijn het ook 
gaan vragen bij een aantal be-
woners van het Zorgcentrum. 
Dus ook de kijk van ouderen in 
het centrum doet mee. Daar is 
een leuk dichtbundeltje over ge-
maakt dat de basis is voor de Kin-
derkunstroute. 
Tijdens de route presenteren de 
leerlingen van Samen Een hun 
kijk op de wijk. En dat kinde-
ren anders kijken dan volwasse-
nen wordt hier nog eens bena-
drukt. Plekken waar natuur, water 

en zonlicht een hoofdrol spelen 
doen er voor kinderen erg veel 
toe, zo blijkt uit de gedichten. Dat 
is de basis van een poëtische kin-
derkunstroute door de wijk. Uit 
de 12 gedichten die zijn gemaakt 
heeft de Kunstploeg zes locaties 
gekozen. Voor elk van die locaties 
wordt een speciaal kunstwerk ge-
maakt. Op elke locatie wordt so-
wieso het gedicht voorgedra-
gen. Daarnaast is er op elke lo-
catie een door de kinderen en de 
Kunstploeg gemaakt kunstwerk 
te zien. De locaties zijn het Magi-
sche bankje bij de Weteringsloot, 
het Schoolplein, de Slingerboom 
bij de Helling, de Boodschappen-
steiger en de Brug bij de Histo-
rische Tuin en tot slot het Stok-
keland dat door veel kinderen 
werd aangewezen als meest bij-
zondere plek in het centrum van 
Aalsmeer.
De Kinderkunstroute is moge-
lijk gemaakt door de gemeen-
te Aalsmeer, de Rabobank en de 
Stichting Leefomgeving Schip-
hol. Het plan is om uiteindelijk 
op basis van de ontwerpen van 
de kunstwerken voor de zes loca-
ties een permanent kunstwerk te 
maken in de buurt van de school. 
Hierbij nodigen Samen Een en 
de Kunstploeg bewoners uit de 
buurt, ouders en grootouders en 
bewoners van het Zorgcentrum 
van harte uit om mee te lopen 
met dit mooie spektakel in het 
hart van Aalsmeer

Inschrijven 
voor Kinder-

vakantieweek
Aalsmeer - In de eerste week van 
de zomervakantie, van 15 tot en 
met 19 juli, is het weer tijd voor 

de Kindervakantieweek voor kin-
deren van 6 tot en met 12 jaar. De 
inschrijving voor deze week, waar 
hutten bouwen centraal staat, is 
dinsdag 7 mei van start gegaan.
Er wordt door organisatie De Bin-
ding weer een grote drukte ver-
wacht, dus aangeraden wordt op 
tijd in te schrijven en dit kan via 
de websitie www.debinding.nl.

Mad Science voor kinderen 6 t/m 12 jaar

Wetenschapsshow in 
Bibliotheek Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 18 mei 
komen de professors van Mad 
Science langs in Bibliotheek 
Aalsmeer om kinderen die geïn-
teresseerd zijn in wetenschap let-
terlijk en �guurlijk weg te blazen.
Tijdens De Mad Science show: 
‘Wonderen van beweging’ maken 
kinderen van 6 t/m 12 jaar op een 
spectaculaire manier kennis met 
natuurkunde. Er vliegen kopjes 
rond en er draaien stoelen rond 
en de gekke professors leggen uit 
hoe het eigenlijk mogelijk is dat 
alles ten opzichte van elkaar be-
weegt. Op zaterdag 18 mei wordt 
er in Bibliotheek Aalsmeer een 
ruimte omgebouwd tot labora-
torium. De kinderen in het pu-
bliek worden omgedoopt tot la-
boranten en ze mogen de pro-
fessors assisteren bij hun span-
nende experimenten. De show 
begint om 15:30 uur en kaartjes 
zijn te verkrijgen via www.debi-
bliotheekamstelland.nl. Op één 
kaartje mogen één kind en één 
ouder/verzorger samen naar bin-
nen. Eenmaal binnen laat het pu-
bliek zich verwonderen door dol-
dwaze proeven en activiteiten en 

na a�oop begrijpen de kinderen 
weer een beetje meer over de we-
reld om ons heen.
Mad Science is een organisa-
tie die allerlei shows en activi-
teiten organiseert voor kinde-
ren die kennis willen maken met 
de wetenschap. Wie meer wil 
weten over Mad Science kan te-
recht op nederland.madscience.
org. Praktische informatie: Thea-
tershow ‘Mad Science, Wonderen 
van beweging’ in de Bibliotheek 
Aalsmeer in de Marktstraat op za-
terdag 18 mei van 15.30 tot 16.10 
uur. Kosten: 6 voor leden en 12 
euro voor niet-leden.

Voor kinderen/jeugd 6 tot 12 jaar
Teamwork met takken in 
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Kom meebouwen 
aan de hoogste takkentoren op 
zondagmiddag 19 mei om 12.00 
uur, 13.30 uur of 15.00 uur in het 
Amsterdamse Bos. Probeer met 
elkaar de krokodillenvijver over 
te steken. Het team dat het beste 
samenwerkt wint! Deze activiteit 
staat onder leiding van Natuur is 
een Feest en is bedoeld voor kin-

deren van 6 tot 12 jaar en (groot)
ouders of begeleiders. De kosten 
zijn 5 euro per kind en 2,50 euro 
per volwassene. Duur: 1 uur bui-
ten en de start is bij De Boswinkel.
Aanmelden via 020-5456100 of 
www.amsterdamsebos.nl of in De 
Boswinkel aan de Bosbaanweg 5, 
iedere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Zondag in Amstelveens Poppentheater

Mol en vogeltje zoeken 
moeder op Moederdag
Amstelland - Molletje Bim is 
een slim en opgewekt diertje. 
Hij woont in een bloemrijke tuin, 
onder de grond. Hij kruipt graag 
door de modder met zijn ogen 
dicht. Op een dag komt er een 
babyvogeltje aange�adderd. Het 
is alleen en zijn moeder is zoek. 
Molletje Bim ontfermt zich over 
het jonge dier en samen gaan ze 
op zoek naar de moeder van het 
vogeltje. Een luchtige, vrolijke en 
muzikale voorstelling die de kin-
deren meeneemt in de gezellige 
en kleurrijke wereld van Molletje 
Bim. Voor iedereen vanaf 3 jaar.
‘Molletje Bim ‘ van Theater Koekla 
is te zien in het Amstelveens Pop-
pentheater op zondag 12 mei, 

om 14.30 uur. Toegangsprijs is 
9 euro. Reserveren kan via 020-
6450439; info@amstelveenspop-
pentheater.nl, of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl

Workshops voor kinderen in de bieb
21e Eeuwse vaardigheden 
in de Maakplaats
Amstelveen - Kinderen uit ver-
schillende leeftijdsgroepen ont-
wikkelen zich elke woensdagmid-
dag op het gebied van belangrij-
ke 21e eeuwse vaardigheden in 
de Maakplaats. Op 15 mei gaan 
de kinderen aan de slag met het 
programmeren van Lego Mind-
storms robots en op 22 mei wor-
den er reuze fantasiedieren van 
karton gebouwd. Na de opening 
in april is er inmiddels veel bedrij-
vigheid in de Maakplaats in Bibli-

otheek Amstelveen Stadsplein. 
Elke woensdagmiddag staan er 
speciaal getrainde bibliotheek-
medewerkers klaar om samen 
met de kinderen aan de slag te 
gaan met diverse maak-work-
shops binnen de thema’s LEGO, 
Maken, Robotica en Digitale ver-
halen. Tijdens deze workshops 
wordt er gewerkt aan belangrij-
ke 21e eeuwse vaardigheden als 
mediawijsheid en creatief den-
ken. Op woensdag 15 mei is het 

om 15.00 uur de beurt aan de kin-
deren van 10 t/m 12 jaar. Tijdens 
de workshop Lego Mindstorms 
leren ze de basis van het bouwen 
en programmeren van robots. Via 
een app op een tablet sturen ze 
de verschillende motoren en sen-
soren van de robots apart aan en 
laten ze de robots onder andere 
voorgeprogrammeerde afstan-
den a�eggen. Met de verschil-
lende sensoren kunnen de ro-
bots ook geluidsvolume en tem-
peratuur waarnemen. Een work-
shop waarin ontzettend veel te 
ontdekken en te leren valt. Op 
woensdag 22 mei gaan de kinde-
ren van 4 t/m 6 jaar om 15.00 uur 
aan de slag met het bouwen van 
een reuze fantasiedier. Er worden 
stapels met karton uit de kast ge-
trokken en met speciale karton 
zagen en schroeven worden de-

ze omgetoverd tot bewegende 
fantasiedieren. Karton recyclen 
was nog nooit zo leuk! Kijk voor 
meer informatie en aanmelden 
op www.debibliotheekamstel-
land.nl/maakplaats. De kosten va-
riëren per workshop.





Aalsmeer - Een bijzondere ac-
tiviteit start op 5 juni. Dankzij 
de verkoop van de kalender ‘De 
Schoonheid van Aalsmeer’ is geld 
bijeen gebracht om de Rollator 
Wandelclub in het leven te roe-
pen. De heren en dames van ‘De 

Schoonheid’ leveren niet alleen 
een �nanciële bijdrage, maar zijn 
ook aan de slag gegaan om de 
wandelclub ook daadwerkelijk 
op te zetten. Dit is nu gelukt in sa-
menwerking met de GEZ, de ESA 
en Sportservice Aalsmeer.

“Dit project, dat vooral leuk moet 
zijn voor ouderen, heeft als bijko-
mende insteek de sociale cohesie 
in deze doelgroep te bevorderen, 
omdat vereenzaming een groei-
end probleem is”, vertelt Pau-
lien Pannekoek van ‘De Schoon-
heid’. Ze vervolgt: “Een deel van 
deze doelgroep komt alleen nog 
maar uit huis als ze naar een arts 
gaan, die dan nog wel even naar 
de problemen wil luisteren. Wan-
neer mensen naast elkaar lopen 
in plaats van tegenover elkaar 
zitten, komt een ander soort ge-
sprek op gang, waar wellicht een 
preventieve werking vanuit kan 
gaan.” Vanaf 5 juni gaat er iede-
re woensdagmorgen gewandeld 
worden. “Vooral voor de gezellig-
heid”, gaat Paulien verder. “Wan-
delen is gezond, ook met een rol-
lator. En met elkaar is het gezellig. 
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Zaterdag klussen vanaf 9.00 uur
Vrijwilligers gezocht voor 
schoonmaken Oosterbad
Aalsmeer - Op zaterdag 11 mei 
gaan vrijwilligers het mooie Oos-
terbad schoonmaken, zodat fris 
aan het 91e seizoen begonnen 
kan worden. Het schoonmaken is 
een behoorlijke klus, dus wie wat 
tijd beschikbaar heeft wordt uit-
genodigd de handen uit de mou-
wen te komen steken vanaf 9.00 
uur ’s morgens. Voor ko�e en iets 
lekkers wordt gezorgd door het 
bestuur.

Spectaculaire opening
Op zaterdag 18 mei om 13.00 uur 
wordt Het Oosterbad spectaculair 

geopend met een demonstratie 
van Indoor Cli� Diving, die van-
af de hoge duikplank indrukwek-
kende sprongen zullen laten zien. 
Ook is er een clinic trampoline-
springen, verzorgd door SV Om-
nia. Alle kinderen, die dat willen, 
kunnen deelnemen aan de clinic. 

Kom verkleed
Maar vergeet vooral niet om ver-
kleed te komen. Wie het mooist 
verkleed op de opening verschijnt 
wint een mooie prijs! Kijk voor 
meer informatie en alle nieuwtjes 
op www.hetoosterbad.nl

Dansstudio aan de Oosteinderweg
Dansen bij DanceSport 
Academy in Aalsmeer
Aalsmeer - Sinds een september 
2019 heeft DanceSport Academy 
NL de beschikking over een eigen 
moderne dansstudio aan de Oos-
teinderweg 287-F. De dansstu-
dio beschikt over twee zalen, een 
kleedkamer en een kleine, gezel-
lige bar. Ondernemers en dansers 
Herman Spilker en Leonie Borne-
man stellen zich graag voor en 
leggen graag uit wat er te bele-
ven valt in hun dansstudio. “Stijl-
dansen doen we zelf al jaren. Ons 
enthousiasme hiervoor dreef ons 
zelfs naar de wedstrijdsport. Na 
het behalen van verschillende ti-
tels en wedstrijden over de he-
le wereld zijn we steeds meer les 
gaan geven om onze passie te 
kunnen delen. We vinden het be-
langrijk om voor vele doelgroe-
pen dansactiviteiten aan te bie-
den. Twee zalen met een goede 
vloer zijn hiervoor erg belangrijk. 
In september is deze droom wer-
kelijkheid geworden met de ope-
ning van onze eigen dansstudio!”

Stijldansen
DanceSport Academy biedt stijl-
danslessen aan voor beginners, 
gevorderden en vergevorderden. 
Iedereen kan hier (leren) dan-
sen. Van Tango tot de Chachacha, 
van Quickstep tot Jive! Na de zo-
mer starten er weer nieuwe cur-
sussen. 
Wilt u komen dansen, maar weet 
u niet in welke groep u het beste 
thuis hoort? Vraag gerust om ad-
vies en de mogelijkheden! Uiter-
aard wordt de eerst les altijd ge-
zien als een (gratis) proe�es. De 
stijldanslessen worden gegeven 
op zondagavond. Bent u op zoek 
naar een openingsdans? Ook dat 
is geen enkel probleem, infor-
meer naar de uitgebreide moge-
lijkheden. 

Minidance
Voor de jongste dansers is er Mi-
nidance. Dit is een dansles voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar gegeven 
op de zaterdagochtend van 9.45 
tot 10.30 uur. Op swingende mu-
ziek leren de kinderen verschil-
lende vaardigheden. Coördinatie, 
ritme, choreogra�e en heel veel 
plezier staan voorop. Een les pro-
beren? Dat is altijd mogelijk! 

Breakdance
Breakdance is in! Zeker nu deze op 
het programma van de Olympi-
sche Spelen van 2024 staat. In de-
ze eigentijdse dansvorm kunnen 
zowel jongens als meiden van al-
le leeftijdscategorieën de gaafste 
moves leren. Na de zomervakan-
tie kun je bij DanceSport Acade-
my NL een proe�es Breakdance 
volgen en je inschrijven voor de-
ze lessen.

Salsation
Lekker bewegen op zomerse 
klanken, maar geen danspart-
ner? Dan is de les Salsation de 
perfecte oplossing! Voor deze les 
is geen partner nodig. Onder be-
geleiding van een van de instruc-
teurs dans je met een groep de-
zelfde choreogra�e. Door de snel-
heid en de intensiteit van de les 
komt het over als een workout. 
Alle spiergroepen worden aange-
sproken en je bent lekker aan het 
dansen! Houd de facebookpagi-
na en website van DanceSport 
Academy in de gaten voor meer 
informatie. In de komende maan-
den staat een behoorlijke uitbrei-
ding van het lesaanbod op het 
programma. Een actueel aanbod 
en het laatste nieuws staat gepu-
bliceerd op www.dancesportaca-
demy.nl en op de facebookpagi-
na: Dansen in Aalsmeer.

Project voor ouderen van start op woensdag 5 juni

Rollator Wandelclub van 
start in Aalsmeer

Het gaat niet om de afstand en 
ook niet om de snelheid. We wan-
delen op een piepklein parcours, 
zodat iedereen mee kan doen en 
de ko�epot altijd voor alle wan-
delaars binnen bereik blijft.”
Iedereen is iedere week welkom 
en er is professionele begelei-
ding. Er wordt een bijdrage van 
2 euro per persoon gevraagd, zo-
dat bij slecht weer de sportzaal 
gebruikt kan worden. Er wordt 
namelijk gewandeld rond zwem-
bad De Waterlelie aan de Dreef, 
waar de nieuwe sporthal beschik-
baar is. Natuurlijk buiten, maar 
bij regen gaat de groep ‘gewoon’ 
naar binnen. 
De Rollator Wandelclub wandelt 
op woensdag van 10.30 tot 11.30 
uur en na a�oop staan ko�e en 
thee klaar. Voor vragen of infor-
matie kan contact opgenomen 
worden met 06-10196667. Ook 
als het vinden van een chau�eur 
om te brengen een probleem is, 
kan dit telefoonnummer gebeld 
worden. 
De initiatiefnemers hopen dat de 
Rollator Wandelclub een groot 
succes gaat worden en natuurlijk 
dat dit sportieve uurtje een bij-
drage gaat leveren aan het ver-
groten van onderlinge contacten.

Bridgeseizoen weer ten einde
Co, Theo en Hans kampioen 
bij Strijd & Vriendschap
Aalsmeer - Het bridgeseizoen 
2018/2019 is weer ten einde. Met 
een feestelijke einddrive heeft 
bridgeclub Strijd & Vriendschap 
op dinsdag 30 april het seizoen 
afgesloten. Het was weer een ge-
zellig jaar waarin sportief is ge-
streden om de beste plaats. Voor 
alle leden was er een prachtige 
plant of een rollade. In het sei-
zoen 2018/2019 waren Co van 
Es, Theo Blom en Hans Visser on-
betwist de beste kaarters van de 
club. Al ruim voor het einde stond 
dat vast. Op de tweede plaats zijn 
Jan en Krijnie Joore geëindigd en 
de derde plaats was voor het kop-
pel Herma Raggers en Marianne 
Joore. De meeste slems zijn be-
haald door Marianne Joore en 
Herma Raggers, in totaal 7 stuks. 
Veel vrijwilligers hebben gehol-
pen er een prachtig jaar van te 
maken. Het bestuur van Strijd & 
Vriendschap is hen hier zeer er-
kentelijk voor.

Eindstand:
Theo Blom, Co van Es, Hans Vis-
ser: 54,06
2. Jan en Krijnie Joore: 53,17
3. Marianne Joore en Herma Rag-
gers: 52,74
4. Janny Tates en Ria Kragtwijk: 
52,25
5. Piet van Hoek, Coby Blom, Tine-
ke Molenaar: 51,98
6. Jan Doeve en Rietje van der 
Zwaard: 51,97
7. Jan en Tilly Eveleens: 51,62
8. André Lanser en Joris van der 
Zwaard: 51,51
9. Jaap en Jan Geleijn: 51,02
10. Trudy Stokkel en Elly Zand-
vliet: 50,96
11. Alie van verseveld en Tiny van 
Zijverden: 50,84
12. Pieter en Erna Jongkind: 50,53
13. Hans en Lia Vreeswijk: 50,18
14. Martin Lammers en Anneke 
Lanser: 50,12
15. Gonny en Pim van der Zwaard: 
50,02

Acties AVA op braderie 
voor nieuw clubhuis
Aalsmeer - Zaterdag 11 mei staat 
Atletiekvereniging Aalsmeer op 
de braderie in de Zijdstraat. Met 
een aantal ludieke acties wordt 
geld ingezameld voor het nieuwe 
clubhuis. Hier kun je naast leuke 
stukken uit de oude atletiekbaan 
ook voor 5 euro symbolisch een 
stuk nieuwe atletiekbaan kopen. 
Verder zijn er medailles te koop 
die gemaakt zijn van oude stuk-
jes baan en kunnen er varkentjes 
gekrast worden. De opbrengst 
is voor de bouw van het nieuwe 
clubhuis. En uiteraard kan je lid 
worden of informatie krijgen over 
sporten bij AVA.
Komende maanden zal de Atle-

tiekvereniging via allerlei acties 
geld inzamelen voor het nieuwe 
clubhuis. Het oude clubhuis zal 
uiteindelijk worden gesloopt en 
op die plek komen extra tennis-
banen voor tennisvereniging All 
Out. 
Het nieuwe clubhuis zal dichtbij 
de atletiekbaan gebouwd wor-
den. Inmiddels is de gemeen-
te begonnen met de renovatie 
van de atletiekbaan. De gemeen-
te heeft een krediet beschik-
baar gesteld voor de nieuwe at-
letiekbaan en voor kleedkamers. 
De atletiekvereniging �nanciert 
zelf het nieuwe clubhuis en het 
krachthonk.

Zwemseizoen officieel gestart
Controles zwemlocaties 
op veiligheid en kwaliteit
Aalsmeer - Het zwemseizoen is 
dit jaar o�cieel van start gegaan 
op woensdag 1 mei en loopt tot 
1 oktober. In Noord-Holland zijn 
ruim 150 o�ciële zwemplekken 
waar de veiligheid en de water-
kwaliteit regelmatig worden ge-
controleerd. Ook de Westeinder-
plassen worden aan deze controle 
onderworpen. Tussen 1 mei en 1 
oktober 2019 wordt minimaal één 
keer per maand de waterkwaliteit 
van o�ciële zwemplekken ge-
controleerd. Bij incidenten wordt 
dat nog vaker bijgehouden. Een 
waarschuwing, negatief zwem-
advies of zwemverbod wordt af-
gegeven als de waterkwaliteits-
metingen daartoe aanleiding ge-
ven. Tijdens de waterkwaliteits-
controles wordt gekeken naar 
de aanwezigheid van schadelijke 
blauwalgen, parasieten en bacte-

riën. Vooral blauwalgen kunnen 
in de zomermaanden voorkomen 
in het oppervlaktewater. Bij alle 
o�ciële zwemplekken staan pu-
blieksinformatieborden met daar-
op onder andere een plattegrond, 
aanduiding van mogelijke vervui-
lingsbronnen, de waterkwaliteits-
klasse en de verboden die gelden. 
Actuele informatie over de water-
kwaliteit en veiligheid staat tij-
dens het zwemseizoen op www.
zwemwater.nl. Negatieve zwem-
adviezen en zwemverboden wor-
den bovendien gemeld via Twit-
ter: @ZwemwaterRUDNHN. Het 
toezicht op de waterkwaliteit, 
hygiëne en veiligheid van deze 
zwemlocaties wordt, namens de 
provincie Noord-Holland, uitge-
voerd door de Regionale Uitvoe-
ringsdienst Noord-Holland Noord 
(RUD NHN).

Compensatie meevaller en tegenvaller
Verschuiving in budgetten 
voor de buitensport
Aalsmeer - Een �nancieel mee-
vallertje voor de gemeente van 
94.000 euro op het gebied van bui-
tensport. Op het complex van FC 
Aalsmeer aan de Beethovenlaan 
wordt momenteel de laatste hand 
gelegd aan de vervanging van het 
kunstgras op veld 1. Wat hier rest 
is nog de aanleg van enige verhar-
ding. Voor de vernieuwing van het 
kunstgrasveld was een krediet van 
380.000 euro beschikbaar, maar de 
kosten zijn ‘slechts’ 286.000 euro 
en dus is dankzij een meevallende 
aanbesteding en een voorspoedi-
ge uitvoering van de werkzaamhe-
den een bedrag ‘over’ van 94.000 
euro. Met het ‘extraatje’ worden 
geen nieuwe spelers aangekocht 
voor FC Aalsmeer en een kunst-
werk ervoor aankopen, is ook niet 
in gedachte genomen. Het bedrag 
gaat ‘verschoven’ worden naar een 
andere buitensport. Bij de atletiek-
baan doet zich namelijk een te-
gengestelde ontwikkeling voor. 
Voor de renovatie van de atletiek-
baan was een budget beschikbaar 
van 908.000 euro, maar het kos-
tentotaal blijkt 989.000 euro te 
zijn. Een overschrijding dus van 

81.000 euro, wat volgens de be-
stuurders vooral komt omdat als-
nog gekozen is voor een 1 centi-
meter dikkere asfaltlaag. De fun-
dering wordt hierdoor beter wat 
een langere houdbaarheid garan-
deert. “De beide elkaar compen-
serende afwijkingen zullen via de 
Najaarsnota in de gemeentebe-
groting worden verwerkt”, aldus 
het college in het schrijven aan de 
leden van de gemeenteraad. Com-
penserend? Het verschil is 13.000 
euro positief en hier kunnen leuke 
‘dingen’ gedaan worden. Heel be-
nieuwd of het college en de frac-
ties iets speciaals gaan voorstel-
len...
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Voetbalcompetitie jeugd
Knappe overwinning van 
RKDES JO-12.2 op HFC
Kudelstaart - Op de vroege za-
terdagochtend stond er weer een 
mooie pot voetbal op het pro-
gramma: RKDES JO-12.2 op be-
zoek bij Koninklijke HFC JO-12.5. 
Immer gevreesd, naast de in-
drukwekkende titel die de club 
draagt, maar ook vanwege de 
goeie prestaties die de Haarlem-
se jongens meestal laten zien. De 
vorige competitiewedstrijd liep 
uit op een onverwachtse grote 
teleurstelling toen DES in de laat-
ste minuut de winst uit handen 
gaf. Ook op papier zijn de Haar-
lemmers de koning want ze staan 
steevast in de top 3.
Eén lichtpuntje: Tijdens het Paas-
toernooi had DES gewonnen van 
HFC. Een ander team weliswaar 
maar ach, een beetje hoop geeft 
het wel! Het wisselende weer 
werd meegenomen deze och-
tend, net als een wisseling aan 
spelers. Het is nog meivakantie en 
voor Jan en Aik werd er vervan-
ging geregeld. Maarten en Thijs 
werden aan de selectie toege-
voegd en vol goede moed werd 
er precies om 12.00 uur afgetrapt. 
Diezelfde moed zakte binnen 5 
minuten al in de voetbalschoe-
nen, want HFC wist te scoren: 1-0. 
Maar 5 minuten later scoort Roy 
na een voorzet van Koen: 1-1. Be-
hendig wordt er overgespeeld en 

de jongens wisten elkaar steeds 
beter te vinden. Tijdens de laat-
ste training is er weer goed geoe-
fend op dit snelle overspelen en 
dat werpt z’n vruchten af!
Ook kansen genoeg maar vaak 
nèt naast, nèt over of nèt niet lek-
ker geraakt. Ook HFC laat bij vla-
gen datzelfde behendige voetbal 
zien, maar bij de Haarlemmers is 
de afwerking steevast vér over.
Na 25 minuten gespeeld te heb-
ben knalt Koen de bal er fraai (en 
onverwachts verrassend) in, na 
een mooie voorzet van Thijs: 2-1. 
En een paar minuten later scoort 
Maarten de 3-1. Het is rust en kee-
per Max verruilt zijn positie in het 
doel met de positie van veldspe-
ler Storm. Met nog een hele twee-
de helft te gaan kan er nog van al-
les gebeuren. HFC zet meer druk, 
maar komt toch niet gauw voor-
bij Renzo en Jaimy, die beheerst 
staan te verdedigen. Rik en Ty-
go zorgen, zeer verdienstelijk, 
voor de ballen richting de spitsen 
maar uiteindelijk blijft de stand 
1-3. Echt heel �jn deze overwin-
ning! Gefeliciteerd mannen!
Volgende week thuis aan de Wim 
Kandreef om 11.00 uur tegen het 
eerste UNO vv. Op papier een 
‘makkie’, maar denk eraan; een 
goeie ploeg wordt nog weleens 
verrast door de tegenstander!

Zaterdagavond ronde zestien
ZABO-voetbal in Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdagavond 11 
mei wordt er weer gespeeld voor 
de plaatselijke ZABO zaalvoetbal-
competitie. De zestiende speel-
ronde vindt plaats in sporthal 
de Bloemhof aan de Hornweg. 
De eerste wedstrijd begint om 
18.35 uur en gaat tussen Polo-
nia Aalsmeer en Joga Bonito. Om 
19.20 uur verschijnen de teams 
van Green Fingers Uitzendbureau 
en LEMO aan de aftrap. Daarna 
om 20.05 uur start Football Fa-
natics tegen HFC Haarlem. Om 

20.50 uur speelt het team van 
Woei tegen Street Football Team 
en om 21.35 uur tot slot Interna-
tional Smokers Team tegen Am-
sec Piller. Publiek is welkom, de 
toegang is gratis.
Stand vooraf: Polonia Aalsmeer 
15-35, Football Fanatics 15-34, 
Green Fingers Uitzendbureau 15-
30, Joga Bonito 15-29, Amsec Pil-
ler 15-24, International Smokers 
Team 15-19, Street Football Team 
15-16, HFC Haarlem 15-16, LEMO 
15-16, Woei 15-0.

Voetbaltoernooi in Mallorca
SCW Veterinnen gaan 
internationaal!
Rijsenhout - Negen van de veer-
tien SCW Veterinnen zijn van 9 tot 
en met 13 mei aan het voetbal-
len in Mallorca. Helaas kon niet 
het gehele team mee, dit vanwe-
ge privézaken, werk en of vlieg-
angst. Volgend jaar hopen de Ve-
terinnen met het voltallige team 
te gaan!!
Het is een hele onderneming, zo 
met allemaal moeders op stap. 
Je zou zeggen het is een voet-
baltoernooi, maar niks is min-
der waar. Het gaat natuurlijk om 
voetbal, maar ook om de gezel-
ligheid die het spelletje met zich 
mee brengt. Daar, in het zonni-
ge Mallorca, worden ook een wel-
komstfeest, een gekostumeerd 
bal en een afscheidsfeest geor-
ganiseerd. En jawel, zowel als met 
het voetballen zijn ook prijzen te 

winnen bij deze feesten. En wel te 
verstaan drankmuntjes, niet ge-
heel onbelangrijk. 
Het team, voor de gelegenheid 
omgedoopt tot SCW Dutch La-
dies, gaat dan ook in vol ornaat 
naar deze feesten. De Veterinnen 
gaan niet alleen voor de winst op 
sportief gebied en met zoveel 
voetbaltalent moet toch wel een 
prijs te winnen zijn. En de voet-
balsters uit Rijsenhout hopen ook 
daar een gezellige sfeer neer te 
zetten, net zoals altijd bij thuis-
wedstrijden in de kantine van 
SCW Rijsenhout. Helaas zijn voor 
dit seizoen alle wedstrijden ge-
speeld en wordt er in het najaar 
weer gestart met voetballen. De 
Veterinnen zijn dan ook weer te 
bewonderen op het SCW-terrein 
aan het Konnetlaantje.

Beste in Bretagne en in Overijssel
Zeges renner Nils Eekhoff 
in stijl van Van der Poel
Rijsenhout - Half januari kwam 
hij zwaar ten val tijdens een trai-
ningsstage op Mallorca. Een berg 
afdalend smakte hij met zijn 
hoofd tegen een muurtje. De ge-
volgen: jukbeen op twee plaat-
sen gebroken en een zware her-
senschudding. Even vroeg Nils 
Eekho� zich af of hij beter niet 
kon stoppen met wielrennen. Na 
een langdurig herstel maakte de 
doorzetter uit Rijsenhout vorige 
week woensdag en afgelopen za-
terdag echter weer kennis met de 
zoete kant van zijn sport. In Saint-
Pol-de-Léon werd hij winnaar van 
de slotrit in de Ronde van Bretag-
ne, en vier dagen later zegevierde 
hij op indrukwekkende wijze in 
de internationale profronde van 
Overijssel.

Uitblinker
In Bretagne was Eekho� de snel-
ste van een eerste groep, afgelo-
pen zaterdag in Overijssel de ab-
solute uitblinker, koersend met 
hoofd, hart en benen, helemaal 
naar het voorbeeld van wieler-
idool Mathieu van der Poel. Hij 
meldde zich in een kopgroep van 
19 op honderd kilometer van het 
einde en schuwde daarna het 
zware werk niet. Eekho� had ook 
kunnen speculeren op zijn ster-
ke sprint, maar reed in de �na-
le liever de groep uit elkaar. Dat 
deed hij in twee beurten. Eerst 
kreeg hij zes volgers mee, ver-
volgens konden alleen twee ren-
ners van BEAT-Cycling nog reage-
ren. In de straten van Rijssen be-
antwoordde de Sunweb-renner 
met opmerkelijk gemak alle aan-
vallen van dit samenspannende 
duo en won, alweer in de stijl van 
Van der Poel, nipt de sprint. Mar-
tijn Budding was tweede, Piotr 
Havik derde en Oscar Riesebeek 
(Team Roompot) op achterstand 
vierde. Nils aan de streep: “Ik voel-

de me zó goed. In de sprint werd 
ik naar buiten gedrukt, maar kon 
met een jump nog net winnen.” 
Slechts 25 van de 147 gestarte 
renners reden de 204 kilometer 
lange ronde uit. Het versplinter-
de peloton verloor meer dan acht 
minuten en werd voortijdig uit de 
koers genomen.
 
Beterschap
In de slotrit van de Ronde van 
Bretagne konden alleen de Ita-
liaan Mozatto en de Fransman 
Manzin in de oplopende �nish-
straat in het spoor van Eekho� 
blijven, de twintig andere renners 
van de eerste groep volgden op 
gepaste afstand. In de Franse race 
stond Eekho� alle dagen promi-
nent op de uitslagenlijsten: ach-
tereenvolgens zesde, achttien-
de, derde, vijfde, dertiende, vijf-
de en eerste. Bovendien was er 
na a�oop voor hem een mooie 
bijvangst: van plek tien naar drie 
in de eindstand, winnaar van het 
jongerenklassement en twee-
de in het puntenklassement. Aan 
de streep wachtten hem de fe-
licitaties van vijfvoudig Tour de 
France-winnaar Bernard Hinault. 
De coach van Team Sunweb heeft 
Eekho� de acht races in elf da-
gen laten afwerken om te zien 
hoe het lichaam van de renner 
zou reageren op deze serie be-
lastende opdrachten. Met zijn ze-
ges gaf de Rijsenhouter daarover 
duidelijkheid en hoopt zo weer 
een stapje te hebben gezet in de 
richting een contract bij de full-
profs van Team van Sunweb. De 
overige wielerresultaten van het 
weekeinde: Owen Geleijn (Rijsen-
hout) derde in klimcriterium Klee-
berg, veteraan John Tromp (Ku-
delstaart) derde bij 60-plussers in 
Uithoorn en junior Tristan Geleijn 
(Rijsenhout) 16e in de Ronde van 
Amstelveen.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Tim van de Poel volbrengt 
mission impossible
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was weer een dartsavond 
van de Poel’s Eye in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Tim van de Poel 
stond met het oog op het kam-
pioenschap voor een mission im-
possible. Hij moest de resterende 
twee speelavonden winnen met 
de hoogste uitgooi van de avond. 
Dientengevolge zou hij dan ook 
de bonuspunten van het perio-
dekampioenschap pakken en zo-
doende precies op gelijk hoogte 
met Martin Bax komen, mits Mar-
tin niet minimaal één keer de hal-
ve �nale zou halen. Tim slaagde 
op miraculeuze wijze in zijn op-
dracht. Hij versloeg achtereenvol-
gens Sander ter Schure, Floor van 
Zanten, titelconcurrent Martin en 
in de �nale regerend kampioen 
Erik Jan Geelkerken (van de laat-
ste verloor hij aan het begin van 
de avond nog in de poule). Als 
klap op de vuurpijl besloot hij de 
�nale inderdaad met de hoogste 
uitgooi van de avond (120), een 
formidabele prestatie. De goede 
lezer ziet echter één maar; Martin 
bereikte wél de halve �nale. Mar-
tin’s kampioenswedstrijd was dus 
in de kwart�nale tegen drievou-

Winnaars Tim van de Poel (links) en 
Tjitte Miedema (derde niveau).

dig kampioen Marco Cornelisse, 
waarop hij een uiterst zoete over-
winning boekte. Ondanks het hu-
zarenstuk van Tim bleek Martin 
uiteindelijk dus toch de meer dan 
terechte kampioen. Martin was 
dit seizoen uiterst constant, van 
de veertien speelavonden haal-
de hij maar liefst dertien keer mi-
nimaal de kwart�nale, een uitste-
kende prestatie. Er waren nóg drie 
niveaus, waarover volgende week 
meer. Omwille van de foto ver-
klappen we alvast de winnaar van 
het derde niveau: Tjitte Miedema. 

Speelavond en prijsuitreiking
Volgende week vrijdag 17 mei is 
de volgende speelavond. Het is 
de laatste speelavond, dus het 
wordt uiteraard extra gezellig ge-
maakt. Aansluitend is de prijs-
uitreiking van de Top Tien, met 
uiteraard extra aandacht voor 
het podium, en in het bijzonder 
de aanstaande kampioen. Hoe-
wel de stand, punten en histori-
sche wapenfeiten allemaal leuk 
en aardig zijn is de speelavond 
een toernooi op zich. Nieuwelin-
gen zijn altijd welkom. Elke darter 
kan zonder opgave vooraf mee-
doen, de Poel’s Eye is geen be-
sloten club, laagdrempelig en ge-
schikt voor alle niveaus; hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. Man en 
vrouw, jong en oud, iedereen 
speelt door elkaar, maar dankzij 
het vier niveau systeem komt ie-
dereen op zijn eigen niveau te-
recht. Het motto van de Poel’s 
Eye is dan ook; zoveel als moge-
lijk darten, op zoveel als mogelijk 
het eigen niveau. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
vier euro en de minimum leeftijd 
is 15 jaar. Op de website www.
poelseye.nl is nog meer informa-
tie te vinden.

Train mee met AVA voor 
Dam tot Damloop
Aalsmeer - Zondag 22 septem-
ber is het weer zover: De Dam 
tot Damloop! Iedere hardloper 
zou dit minimaal één keer moe-
ten meemaken; de ongeëvenaar-
de sfeer, de IJtunnel, één van de 
grootste businesslopen ter we-
reld en het feit dat start en �nish 
in twee verschillende steden lig-
gen, maken dit evenement zo bij-
zonder. Unieke start op de Prins 
Hendrikkade in Amsterdam. Kip-
penvel bij het hardlopen door de 
IJtunnel. Opzwepende muziek en 
aanmoedigingen in het versier-
de Amsterdam-Noord. Gedragen 
worden richting de �nish dankzij 
het volksfeest op de Zuiddijk. Een 
onvergetelijke �nish op de Peper-
straat in Zaandam
De inschrijving is al vol, maar wil 
je ook een startbewijs bemachti-
gen voor deze 16,1 kilometer van 
Amsterdam naar Zaandam? Train 
dan mee met Atletiekvereniging 
Aalsmeer, want ook dit jaar orga-
niseert AVA weer een serie trai-
ningen ter voorbereiding op de 
Dam tot Dam loop, inclusief een 
gegarandeerd startbewijs voor 
de Dam tot Damloop. Voor velen 

is het een uitdaging om deze bij-
zondere loop een keer te volbren-
gen. Dit kan echter niet zomaar 
en vraagt een serieuze voorbe-
reiding. Deze voorbereiding richt 
zich op de iets gevorderde hard-
loper, niet voor de echte begin-
ners. Er wordt van uit gegaan 
dat deelnemers aan deze trai-
ningen zonder problemen drie 
kwartier kunnen hardlopen. De 
eerste training en kennismaking 
vindt plaats op zondag 23 juni 
om 9.00 uur op de parkeerplaats 
bij de camping van het Amster-
damse bos. Wekelijks wordt met 
elkaar een duurloop gedaan. De-
ze duurlopen worden uitgebreid 
totdat alle deelnemers in staat 
zijn om de Dam tot Damloop met 
succes te volbrengen. Er wordt in 
meerdere tempo groepen gelo-
pen. De kosten bedragen 90 eu-
ro per deelnemer, inclusief start-
bewijs voor de Dam tot Damloop.
Let op: Er is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar, dus schrijf 
je snel in, want vol is vol. Enthou-
siast? Meld je voor 1 juni per e-
mail aan bij: marjanginkelvan@
gmail.com

De groep lopers van 2018 in het Amsterdamse Bos.

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 11 MEI:
F.C.AALSMEER
Victoria 1 - F.C.A. 1 15.00 u 
Z.O.B. 3 - F.C.A. 2 14.30 u 
F.C.A. 3 - U.N.O. 3 14.30 u
F.C.A. 4 - R.K.A.V.I.C 4 14.30 u
R.A.P. 11 - F.C.A. 6 14.30 u
F.C.A.35+1 - Wartburgia  14.30 u
FCA 45+1 - VVZ’49. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - R.K.D.E.S. V1 12.00 u
FCA V2 - Jong Holland V1 14.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
F.C.A. V1 - R.K.D.E.S. V1 12.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - United/DAVO 1 14.30 u
S.C.W. 2 - Stormvogels 2 12.00 u

Olympia H. 3 - S.C.W. 3 14.30 u 
S.C.W. 4 - Zwanenburg 2 14.30 u
B.S.M. 3 - S.C.W. 5 14.45 u 
T.O.B. 35+2 - S.C.W 35+1 14.15 u
Muiden 45+ - SCW 45+  12.00 u

ZONDAG 12 MEI:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - D.R.L. 1 14.00 u
F.C.A. 3 - N.F.C. 3 11.30 u
F.C.A. 4 - Vitesse’22 6 14.00 u
F.C.A. 5 - Vogelenzang 2 11.30 u

R.K.D.E.S.
Slikkerveer 1 - RKDES 1 14.00 u 
Nicolaasboys 2 - RKDES 2 11.30 u 
Pancratius 4 - RKDES 4 13.00 u
Hoofddorp 8 - RKDES 5 14.30 u

Nieuwe darters welkom!
Geen echte winnaar bij 
darten op dinsdagavond
Aalsmeer - Op dinsdagavond 
30 april was de wedstrijd Totten-
ham-Ajax top-prioriteit. Na �ink 
wat gesleutel lukte het om een 
prachtig kleurenbeeld op de te-
levisie te verkrijgen, de opluch-

ting was groot. Begonnen met 
darten werd er, zoals gewoon-
lijk, met de indeling in twee pou-
les, samengesteld via loting. In de 
ene poule wist Iwan van Egdom 
met 2-1 te winnen van Hans Dolk. 

Ben van Dam wist van beide he-
ren te winnen. In de andere pou-
le kon Peter Bakker zowel Henk 
van der Stroom als Kees de Lan-
ge verslaan en werd zo eerste in 
deze poule. Gedurende de avond 
kwam Henk van der Stroom jr. 
nog even binnen om ook wat pij-
len te gooien maar dat ging erg 
moeizaam. Hij wisselde van set-
je pijlen en zowaar het ging met-
een een stuk beter. Vanwege de 
spannende voetbalwedstrijd 
kwam het er niet meer van om 

nog meerdere partijtjes te gooien 
en zodoende was er deze avond 
niet echt een winnaar, maar dat 
vond niemand echt belangrijk. 
Het plezier staat voorop, plezier 
dat de darters graag met meerde-
ren zouden willen delen, dus ho-
pelijk komen er spoedig vaker ou-
de en nieuwe gezichten.
Minimum leeftijd is 16 jaar. Entree 
per avond is 2,50 euro. Aanvang 
op de dinsdagavond is om 20.00 
uur in buurthuis ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat 55.

Nils Eekho� blijft de Italaan Lucca Mozatto nipt voor in de laatste rit van 
de Ronde van Bretagne. De Fransman Lorrenzo Manzin werd derde in de-
ze etappe en winnaar van het eindklassement. 
Foto: Organisatie Tour de Bretagne. 
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Slotavond Sjoelclub Aalsmeer
Jubilarissen en huldiging 
clubkampioenen
Aalsmeer - Aan het begin van de 
slotavond van Sjoelclub Aalsmeer 
zijn twee leden van de club door 
voorzitter Sjaak Siebeling in de 
bloemetjes gezet vanwege hun 
40 jarige lidmaatschap. Maria 
Baggen en Jan Alderden komen 
al veertig jaar wekelijks naar de 
clubavond van de Sjoelclub. Na-
dat de beide jubilarissen uitge-
breid gefeliciteerd waren, werd 
begonnen aan het sjoelfeno-
meen bingosjoelen de luxe. Na 
zes bakken een kleine pauze om 
bij te komen, was het wachten op 
de eerste bingo van de avond. De 
enige echte bingo werd gescoord 
door Tim van Tiem. Hij scoorde 8 
uit 8, dus de volle mep. De verder 
winnaars van het bingo sjoelen, 
die in negen bakken bingo ge-
haald hadden, waren: Wim Eylers, 
Patrick Haring, Dirk Mol, Karin 
Dijkstra en Lize Siebeling.
Na de bingo-strijd werd aange-
vangen met de prijsuitreiking 
van het afgelopen sjoelseizoen. 
Als eerste kwam de C-klasse aan 
de beurt. Met op de eerste plaats 
Wim van der Geestmet 306 pun-
ten, op twee Mahjan Yari met 297 
punten en op drie Pieter de Lief-
de met 296 punten. In de B-klas-
se was Thijs Brozius de sterk-
ste met 304 punten. De tweede 
plaats werd opgeëist door Kees 
Verbruggen met 294 punten en 
plaats drie was voor Wijnand 
Springin’tveld. De A-klasse was 

een prooi voor Mariëtte van der 
Vlugt met 258 punten. De tweede 
plaats voor Karin Dijkstra met 213 
punten en op drie Theo van Le-
ijden met 209 punten. Daarna de 
Hoofdklasse. Petra Houweling, de 
kersverse Nederlands Kampioe-
ne, werd kampioen met een pun-
tentotaal waar niemand aan kon 
tippen, namelijk 344 punten. De 
tweede plaats werd door Albert 
Geleijn behaald met 328 punten 
en de derde plaats was voor Pa-
trick Haring, hij sjoelde 326 pun-
ten bij elkaar.
Daarna restte nog de huldiging 
van de Clubkampioenen. Dit gaat 
puur op het sjoelgemiddelde wat 
deze competitie is behaald. Bij 
de dames was dit Petra Houwe-
ling, die voor de vijfde maal op 
rij, maar voor het eerst boven de 
140 gemiddeld, namelijk 140,75 
kampioen werd. Bij de heren was 
Patrick Haring ook voor de vijfde 
maal op rij, maar in totaal voor de 
zesde keer, clubkampioen met 
een gemiddelde van 143,98. 
Veel sjoelers uit Aalsmeer gaan 
zomersjoelen op verschillende lo-
caties en op donderdag 5 septem-
ber wordt bij Sjoelclub Aalsmeer 
weer gestart met het sjoelsei-
zoen 2019-2020. Dit begint om 
20.00 uur in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Kijk voor alle uitsla-
gen en meer informatie op de 
website van Sjoelclub Aalsmeer:  
www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Maria Baggen en Jan Alderden, 
gehuldigd voor 40 jaar 
lidmaatschap.

Clubkampioenen: Petra Houweling 
(dames) en Patrick Haring (heren) 
met de kampioensschaal.

Zeilwedstrijd op zaterdag 15 juni
Zes-uur van Westeinder 
op de Grote Poel
Aalsmeer - Voor het vierde jaar 
op rij zal op zaterdag 15 juni de 
zes-uur van de Westeinder wor-
den gezeild. De wedstrijd wordt 
georganiseerd door de WZW in 
samenwerking met Watersport-
vereniging Schiphol. 
Alle klassen kajuitboten en open 
boten kunnen deelnemen aan 
deze race. Er wordt namelijk ge-
rekend met het SW-handicap sy-
steem. Om 8.15 uur vindt het pa-
laver plaats in Het Kombuis van 
de WVS. 
Het startschot is om 10.00 uur op 
de Grote Poel en tot 16.00 uur 
moet door de deelnemers een zo 
groot mogelijke afstand worden 
afgelegd over een van tevoren 

bekend gemaakte wedstrijdbaan. 
Drie-uur voor jeugd
Deze editie worden ook alle jon-
ge zeilers van 7 tot 12 jaar uitge-
nodigd om mee te doen met de 
drie-uur van de Westeinder, die 
van 12.00 tot 15.00 uur wordt ge-
houden op de Grote Poel.
Tijdens de races zal een pendel-
dienst tussen de haven van de 
WVS en het wedstrijdveld zijn 
voor de toeschouwers. 
Na a�oop van de wedstrijden 
vindt de prijsuitreiking plaats in 
Het Kombuis en is er de mogelijk-
heid om gezellig te blijven eten. 
Ga je deze uitdaging aan? Schrijf 
je dan in via de website: www.
westeinderzeilwedstrijden.nl.

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - Op woensdag 16 mei 
houdt de OVAK weer een gezel-
lige kaartsoos voor haar leden. 
Het kaarten is vanaf 14.00 uur en 
vindt plaats in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. Het kaarten 

Winst Bets en 
Nico bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma en nieuwe kaarters zijn al-
tijd welkom. Op donderdag 2 mei 
heeft Bets Teunen met 390 punten 

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 10 mei is er 
weer gewoon klaverjassen bij 
buurtvereniging Hornmeer. Ie-
dereen is van harte welkom in 
het buurthuis aan de Dreef 1. Zaal 
open vanaf 19.30 uur voor in-
schrijving, ko�e en thee en aan-
vang kaarten om 20.00 uur. Het 

Tafeltenniscompetitie
Tom van Es clubkampioen 
van TV Rijsenhout
Rijsenhout - Tom van Es is de 
nieuwe clubkampioen 2019 bij 
Tafeltennisvereniging Rijsenhout. 
Het bleef tot het einde van de �-
nale onzeker wie de wisselbeker 
van Tafeltennis vereniging Rijsen-
hout ten minste een jaar in zijn 
bezit mocht hebben, maar uitein-
delijk won Tom met 11-9 in de be-
slissende vijfde set van Paul Cle-
ment. Setstanden: 11-7, 4-11, 
8-11, 11-9, 11-9. In de strijd om 
de derde plaats was Kees Spaar-
garen de sterkste in de strijd te-
gen Ton Nieuwenhuyzen. Tij-
dens de poulefase waren Paul en 
Kees nog groepswinnaar gewor-
den ten koste van Tom en Ton. 
In de daarop volgende kruis�na-
les was Tom te sterk voor Kees en 
Paul te sterk voor Ton. En zo kreeg 
Tom een kans op revanche na het 
verlies in de groepsfase van Paul. 
Ook die wedstrijd was pas na vijf 
sets beslist, toen nog in het voor-

deel van Paul. Maar in de �na-
le was het zoals gezegd Tom die 
daarmee de hoofdprijs voor zich 
opeiste. Bij de strijd om de pro-
centenbeker 2018-2019 waren 
de verschillen groter. Op num-
mer 3 eindigde Ton met 61.25%, 
tweede was Ruud Eveleens met 
68.25% en de overduidelijke win-
naar was Pawel Karpowicz met 
90.20. Het einde van het seizoen 
komt weer nader, maar nog twee 
teams zijn actief in het bekertoer-
nooi. Zij spelen de komende twee 
weken om een plaats in de �nale. 

Instuifavonden
Daarna, op dinsdag 21 en dins-
dag 28 mei, is er gelegenheid 
voor iedereen om kennis te ma-
ken met de tafeltennissport en 
eens te spelen tegen ervaren ta-
feltennissers tijdens de instuifa-
vonden. Graag even aanmelden 
via ttvrijsenhout@hotmail.com 

De vier gladiatoren van Tafeltennisvereniging Rijsenhout, van links naar 
rechts: Kees, Tom, Paul en Ton.

Seizoen 2018/2019 voorbij
Veranderingen in teams 
Biljartvereniging
Aalsmeer - Moeizaam kwam het 
C 1 Team van Wim Besselse en 
zijn teamgenoten opgang in de-
ze competitie, maar halverwe-
ge het seizoen wist het team op 
te klimmen naar de derde plaats. 
Om daar vervolgens een aan-
tal weken te bivakkeren. Tot vier 
wedstrijden voor het einde van 
de competitie wist men stand te 
houden, maar met een paar zwa-
re nederlagen in de laatste vier 
weken moet het team uitein-
delijk genoegen nemen met de 
zesde plaats. Ton Bocxe, speler 
van de C1, gaat Biljartvereniging 
Aalsmeer verlaten om zijn geluk 
elders te beproeven.
Het team van Hans Spaargaren 
was dit seizoen het meest con-
stant. Dat heeft geresulteerd in 
de derde plaats en plaatsing voor 
de districts�nale van Veen en 
Rijnstreek om te proberen een 
plek in de gewestelijke �nale te 
behalen, die elders in het land 
wordt gespeeld. Ook veranderin-
gen in het team van Hans Spaar-
garen. Het team zal het moeten 
doen in 2019/2020 zonder de 

steun van Teun Verkaik die het C1 
team van Wim Besselse gaat ver-
sterken. Het team van Jan Plas-
meijer speelde dit seizoen 29 
wedstrijden, verbleef in de mid-
denmoot om uiteindelijk als elfde 
te eindigen. Wim Berghoef gaat 
het team verlaten, hij gaat het ko-
mende seizoen 3 Banden spelen 
in de Klasse B2 in een nieuw op 
gericht team. Na enkele seizoe-
nen lobbyen bij de leden is het 
Wil Piet gelukt om een 3 Banden 
team te formeren dat zal bestaat 
uit drie personen. De B2 Pou-
le gaat spelen in het district van 
Veen en Rijnstreek. Henk v/d Sluis 
en zijn collega`s hadden het ex-
treem zwaar dit seizoen in de C 2 
klasse en kon met zijn team niet 
uit de onderste regionen weg ko-
men. Ook in dit team zal het ko-
mende seizoen een verandering 
van spelers komen. Bij de Dag-
competitie zijn de eind noterin-
gen ook bekend. Aalsmeer A: 13e, 
Aalsmeer B: 25e en Aalsmeer C: 
33e plaats. Clubkampioen is Dick 
de Geus en districtskampioen 5e 
klasse libre. Piet Maarsen

Gerda wint bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaver-
jasclub De Geluksvogels. Het he-
le jaar wordt er op de woensdag-

Atletiekvereniging Aalsmeer
Koude start van Track 
Meetings in Utrecht
Aalsmeer - Op een koude en re-
genachtige avond vond op 3 mei 
de eerste Track Meeting (van een 
serie van zes wedstrijden) van het 
seizoen in Utrecht plaats. Traditi-
oneel één van de drukst bezoch-
te wedstrijden en dat de midden-
afstand in Nederland leeft, bleek 
wel uit de deelnemersaantallen. 
Op de 800 meter 124 deelnemers 
en op 1500 meter maar liefst 166 
deelnemers. Voor de 14 jarige 
Gwen Alewijnse van AV Aalsmeer 
was deze Track Meeting haar eer-
ste deelname hieraan en het le-
verde direct een uitstekende tijd 
op de 800 meter op: 2:24,89 mi-
nuten, wat tevens een persoon-
lijk record en clubrecord bij de 
meisjes C junioren betekent. Op 

de 1500 meter stelde Nienke van 
Dok in de regen bij een tempera-
tuur die gezakt was naar 5 graden 
haar persoonlijk en clubrecord bij 
de meisjes B junioren 5 seconden 
scherper. In een goed opgebouw-
de race met een sterk eindschot 
over de laatste 300 meter kwam 
ze tot een tijd van 4:48,90 minu-
ten. Tot slot was het Wessel Heil 
die maar liefst 16 seconden van 
zijn persoonlijk record afhaalde 
op de 1500 meter. Na een rustige 
eerste 1000 meter liep Wessel in 
hoog tempo weg van zijn mede-
atleten en won overtuigend zijn 
serie in 4:21,53 minuten.

Wessel Heil (startnummer 761). 
Foto: Erik Witpeerd

Prijsuitreiking en huwelijksfeesten
Klaverjasclub CAV 50 jaar
Aalsmeer - In maart 1969 wer-
den de eerste kaarten geschud 
door de leden van de klaverjas-
club CAV. Dit gebeurde bij Vleg-
haar op de hoek van de Chrysan-
tenstraat en de Weteringstraat. 
Tot 1988 is daar gekaart door de 
twaalf leden van CAV. Daarna is 
er één jaar gekaart in café Sport-
zicht en daarna tot 1998 in de 
Schakel bij de voormalige Zui-
derkerk. Sinds 1998 is het Dorps-
huis in Kudelstaart de thuishaven 
waar van eind september tot en 
met april op de maandag gekla-
verjast wordt. In de loop der jaren 
is CAV uitgegroeid tot 13 leden , 
groter wil de club niet groeien. 
Wat de gezelligheid en ontspan-
nen sfeer ten goede komt.
Afgelopen week is het 50 jarig be-
staan gevierd en het seizoen af-
gesloten tijdens een feestelijk di-
ner in het Dorpshuis. De prijswin-
naars dit seizoen waren Loek van 
de Voort op de eerste plaats, die 
na vele jaren Henk Brouwer naar 
de tweede plaats heeft verdron-
gen. Barend Wegman is als der-
de geëindigd met wel een speci-
aal tintje er aan, waar de overige 

leden zeer content mee waren. 
De poedelprijs, waar ook om ge-
streden werd, is dit jaar naar Char 
Kuite gegaan. Tijdens de prijs-
uitreiking zijn ook nog eens drie 
echtparen in de bloemetjes ge-
zet vanwege het feit dat zij dit sei-
zoen respectievelijk 40 , 50 en 60 
jaar getrouwd zijn. Al met al een 
zeer geslaagde avond en de le-
den van CAV zien uit naar de start 
op 23 september in het vernieuw-
de Dorpshuis van Kudelstaart.

Tafeltennis
David Klaassen nieuwe 
kampioen Bloemenlust
Aalsmeer - Het clubkampioen-
schap van de Aalsmeerse Tafel-
tennis Club Bloemenlust werd dit 
jaar betwist tussen negen leden. 
Door blessures stonden kansheb-
bers en outsiders als Ed Couwen-
berg, Jan Spaargaren, Horst Kras-
sen en Frans Ravesteijn helaas bij 
voorbaat buitenspel. 
Debutant David Klaassen had in 
de competitie al zijn visitekaart-
je afgegeven door ongeslagen te 
blijven en begon ook dit toernooi 
voortvarend. Ruime overwinnin-
gen in drie games op Rob Faber, 
Ad Rijken en teamgenoten Phi-
lippe Monnier en Irene Gerritsma 
waren al volgens verwachting. 
Maar in de vijfde ronde werd de 
kampioen van 2018 Johan Berk, 
die weliswaar iets meer tegen-
stribbelde, toch ook overtuigend 
in drie games verslagen. Dat Jo-
han onttroond zou worden was al 
in de derde en vierde ronde dui-
delijk geworden, met nederlagen 
tegen Bart Spaargaren en Dirk 
Biesheuvel. In ronde zeven moes-
ten de tot dan toe allebei nog on-
geslagen David en Dirk het tegen 
elkaar opnemen, waarbij David 

met 11-8, 11-9, 11-6 aan het lang-
ste eind trok. Door in de volgende 
ronde ook Bart aan zijn eerste ne-
derlaag te helpen, werd duidelijk 
dat David deze avond overduide-
lijk de sterkste speler was, zeker 
toen ook Ton de Hollander in de 
laatste ronde werd verslagen. 
Met uitsluitend overwinningen 
en slechts één verloren game (te-
gen Bart) is David Klaassen de 
zeer verdiende clubkampioen 
2019. In de laatste ronde streden 
Dirk Biesheuvel en Bart Spaarga-
ren nog om de tweede plaats, die 
overtuigend in drie games werd 
gewonnen door Dirk. 

de eerste plaats behaald bij het jo-
keren. Jopie de Grauw werd met 
400 punten tweede en Trudy Knol 
met 630 punten derde. Het klaver-
jassen is gewonnen door Nico de 
Ron met 5029 punten. Op twee Jan 
Weij met 4977 punten en op drie 
Rudolf Häusller met 4883 punten. 
De poedelprijs deze week is voor 
Coby Bouwmeester met 3826 pun-
ten. Voor inlichtingen kan contact 
opgenomen worden met de heer 
N. H. de Ron via 06-47890256.

koppelkaarten op vrijdag 3 mei is 
gewonnen door Martin van Stijn, 
die wekenlang afwezig was we-
gens ziekte, en zijn maatje Wil Jak 
die genadeloos hebben toe ge-
slagen. Liefst 5597 punten in to-
taal. Op twee Plony de Langen en 
Paolo Molia met 5351 punten en 
op drie Piet Gortzak en Fred Maas 
met 5273 punten. De zeer ge-
wilde poedelprijs was deze keer 
voor de dames Tonny Favie en 
Corrie Durieux met 3896 punten.

op 24 april is gewonnen door Ju-
lia van der Laarse met 5242 pun-
ten, gevolgd door Pia Pieterse 
met 5080 punten en Piet Voorn 
met 5075 punten. De hoogste 
eer bij de soos op 1 mei was voor 
Wim Spring in’t Veld met 5383 
punten. Op twee is Ruud Bartels 
geëindigd met 5013 punten en 
plaats drie was voor Riet Meijer 
met 4985 punten.

avond gekaart vanaf 20.00 uur in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Op 1 mei is het klaverjassen ge-
wonnen door Gerda Raadschel-
ders met 5670 punten, Ben van 
der Voort werd tweede met 5209 
punten en Martin Loos derde met 
5158 punten. De poedelprijs was 
deze week voor Jan Ramp met 
3715 punten.
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