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Veel herinneringen over gemeentelijke periode

Roelof en Elske Rozendal 
60 jaar getrouwd
Op maandag de 13e vierde bur-
gemeester Gido Oude Kotte dit 
feestje eventjes mee om klok-
slag 11 uur in hun maisonnette-
woning aan het Weteringplant-
soen. Het boeket bloemen wordt 
dankbaar aangenomen, net als 
de trouwakte die in 1959 onder-
tekend werd in Friesland alwaar 
het stel werd geboren en op-
groeide. Dochter Willie is aanwe-
zig en ook haar twee broers Hen-
drik en Oene verwelkomen de 
burgemeester. De drie kinderen 
willen maar wat graag bij het be-
zoek aanwezig zijn, want ze groei-
den zowat op in het gemeente-
huis. Dat komt zo: Meneer Ro-
zendal werd in 1971 aangesteld 
als gemeentebode in Aalsmeer. 
“We hadden geen enkele moei-

te om hier te aarden. Aalsmeer 
heeft dezelfde mentaliteit als 
Friesland.” Het gezin woonde in 
diverse diensthuizen. Ook in de 
conciërgewoning aan het Raad-
huisplein, naast het raadhuis (“Of 
is het gemeentehuis?”, aldus Ou-
de Kotte). Over die gemeentelij-
ke periode worden veel herinne-
ringen opgehaald. Mevrouw Ro-
zendal hielp de vrouw van burge-
meester Brouwer (zij leed name-
lijk aan MS) in de huishouding en 
ook de kinderen werden betrok-
ken. Willie, 51 jaar en daarmee de 
jongste, weet het nog goed: “Wij 
hielpen waar we konden; bijvoor-
beeld in de catering, tijdens re-
cepties.” Maar ook Hendrik kan 
zich nog levendig een anekdote 
voor de geest halen. “Onze ach-

tertuin zat aan de sloot achter het 
gemeentehuis. En als ik dan een 
grote vis had gevangen, hingen 
de ambtenaren uit het raam met 
de duimen omhoog.” Er komen 
veel meer anekdotes voorbij. Het 
gezin heeft met de baan van va-
der een mooie tijd beleefd. De 
oud-gemeentebode: “We hebben 
veel gelachen, het was een mooi 
vak.” Er kwamen vijf kleinkinde-
ren en het eerste achterkleinkind 
is op komst. Oene Rozendal glun-
dert van oor tot oor; “Ik word voor 
het eerst opa. En mijn vader en 
moeder overgrootouders. Mooi 
hè mam?”

Vrijwilligerswerk 
Roelof en Elske ontmoetten el-
kaar in het bos in Friesland. “Ik 
liep tijdens een muziekkorps zo 
tegen hem aan op Pinkstermaan-
dag en dat is altijd zo gebleven.” 

Aalsmeer - Zondag 12 mei was de dag dat Roelof en Elske Rozendal-
Poortinga zestig jaar geleden in het huwelijksbootje stapten.

Vier of vijf jaar later gingen ze in 
ondertrouw. En ook hierover wor-
den herinneringen opgehaald: 
“Dat kostte maar liefst vijfender-
tig gulden. Dat was een rib uit 
ons lijf!”, zegt de vierentachtigja-
rige Roelof die nog volop vrijwilli-
gerswerk onderneemt. Drie halve 
dagen bij Dorcas en hij schenkt 
ko�  e bij het zorgcentrum. “Ik rijd 
nog steeds auto. Mijn vrouw is 
helaas minder mobiel.” Elske vult 
aan: “Ja en mijn zicht is slecht, ik 
zie schemerig. TV kijken kan niet 
meer, maar dat is niet erg, want 
er is toch niks op wat ik leuk vind. 
Ik maak regelmatig een legpuz-
zel en luister graag naar schla-
germuziek. Heino enzo. Dat vind 
ik mooi. Frans Bauer? Nee, hem 
vind ik niks.” De goedlachse drie-
entachtigjarige slaat hierbij haar 
hand voor het gezicht. 

Lintje 
Het feestje ter ere van het jubile-
um is reeds gevierd in de Open 
Hof Kerk die het stel trouw be-

zoekt. “We hebben op ko�  e en 
gebak getrakteerd en de dienst 
was prachtig. De kerk is een gro-
te steun voor ons.” Ook werd zon-
dag een lunch genuttigd met de 
(klein)kinderen. Meneer en me-
vrouw Rozendal zijn duidelijk ge-
liefd. Het bewijs hiervan wordt 
geleverd met tientallen kaarten 
op het dressoir, zestig witte ro-
zen van de kleinkinderen, een ge-
lukwens van de koning, een brief 
van de provincie en het bijzonde-
re lintje (eremedaille in zilver) dat 
meneer ontving na zijn afscheid 
op het gemeentehuis. Ze zou-
den nog wel langer willen klet-
sen, maar voor Gido Oude Kotte 
wordt het tijd om op te stappen 
onder dankzegging van de mooie 
verhalen. Er wordt hem hartelijk 
succes gewenst op het gemeen-
tehuis ‘waar altijd wat te beleven 
valt’. Namens de Nieuwe Meerbo-
de: Lokwinsken (hartelijk gefelici-
teerd in ’t Fries, red.) met uw dia-
manten huwelijk!
Door Miranda Gommans

Busbaan en herinrichting Burgemeester Kasteleinweg

Aanleg van HOV defi nitief 
gegund aan Dura Vermeer

De aannemer start zo spoedig 
mogelijk met het uitwerken van 
de bouwplanning en het ont-
werp van de 4,6 kilometer lange 
busbaan en reconstructie van de 
Burgemeester Kasteleinweg in 
Aalsmeer. Naar verwachting zijn 
de werkzaamheden eind 2021 af-
gerond. Dura Vermeer heeft, vol-
gens de Provincie, ingeschreven 
met een goed doordacht plan om 
risico’s te beheren en hinder te be-
perken en een duidelijke visie op 
samenwerking en communicatie.  
Naar verwachting stelt de aan-
nemer zich na de zomervakantie 
van 2019 voor aan de omgeving 
en presenteert hij zijn plannen en 
de planning. Dan wordt ook be-
kend wanneer de eerste schop de 
grond in gaat en waar de aanne-
mer start met de aanleg. 

Aanleg HOVASZ
De 4,6 kilometer lange, vrijliggen-
de busbaan komt tussen de krui-
sing met de Fokkerweg (Haar-
lemmermeer) en de kruising met 
de Poelweg (Uithoorn) en loopt 
dwars door Aalsmeer over de Bur-
gemeester Kasteleinweg. Bij de 
Fokkerweg wordt een busknoop-
punt aangelegd om overstap-
pen op diverse buslijnen richting 
Schiphol mogelijk te maken. In 
Haarlemmermeer sluit de nieu-
we busbaan aan op het bestaan-
de HOV tussen Hoofddorp en de 

Fokkerweg. In Uithoorn, bij de 
Poelweg, sluit het nieuwe traject 
aan op de bestaande busbaan. 
Op het traject worden zes roton-
des aangelegd, allen in Aalsmeer.

Bereikbaarheid en veiligheid
Het project geeft ook invulling 
aan de wens van de gemeen-
te Aalsmeer om de leefbaarheid, 
bereikbaarheid en de veiligheid 
te verbeteren ten opzichte van 
de oude situatie. De Burgemees-
ter Kasteleinweg wordt een twee-
baansweg voor lokaal bestem-
mingsverkeer. Bovendien komt er 
meer ruimte voor � ets- en voet-
paden.

Samenwerking 
HOVASZ is een project van de 
Vervoerregio Amsterdam, de 
provincie Noord-Holland en de 
gemeenten Haarlemmermeer, 
Aalsmeer en Uithoorn. In septem-
ber 2016 ondertekenden deze 
vijf partijen de samenwerkings-
overeenkomst. De provincie ver-
zorgt namens de partijen de uit-
voering.

Meer informatie
Voor vragen kunnen weggebrui-
kers en omwonenden contact op-
nemen met het servicepunt van 
de provincie via 0800-0200600 
(gratis) of per mail via service-
punt@noord-holland.nl.

Aalsmeer - De Provincie Noord-
Holland heeft de aanleg van de 

hoogwaardige openbaar vervoer 
verbinding tussen Aalsmeer en 

Schiphol-Zuid (HOVASZ) de� ni-
tief gegund aan Dura Vermeer.
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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

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL
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 Zondag 19 mei
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Themadienst om 10u. in 
Open Hof Kerk, Ophelialaan 
met ds. J.A.C. Weij. Oppas-
dienst kinderen 0-3 jaar en 
zondagsschool voor jeugd ba-
sisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Bart Santema. 
Om 10u. ook zondagsschool. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte: Ou-
derenwerk.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst in de 
Lijnbaankerk met ds. Mirjam 
Vermeij.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter, Aalsmeer. Orga-
nist: H. van Voorst. Oost: Oos-
terkerk, Oosteinderweg 372. 
Zondag om 10u. Kerk Inn  met 
ds. M.J. Zandbergen.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Martijn Piet. Baby-

oppas en aparte bijeenkom-
sten voor kinderen. Dovenver-
tolking en vertaling in het En-
gels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
themadienst om 10u. in Open 
Hof Kerk, Ophelialaan met ds. 
J.A.C. Weij.

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. 
Russisch-orthodoxe dienst:
- Heilige Maria van Egypte Kerk. 

Zaterdag 17.30u. Avondge-
bed. Zondag 10u. Goddelijke 
Liturgie.

Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.  

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst 
met mw. Eikelenboom m.m.v. 
Lopikerkapel.

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

Zondag 10u. Dienst met dhr. 
R.J. van Duijn, Aalsmeer.

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

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Op 20 mei met drs. 
Gordon van Veelen. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Koffiedrinken 
in Lichtbaken

Rijsenhout - Op dinsdag 21 mei 
zijn belangstellenden weer har-
telijk welkom in het Lichtbaken 
aan de Aalsmeerderweg in Rij-
senhout. De gezamenlijke ker-
ken bieden een gezellige morgen 
aan. Om 10.00 uur staat de ko�e/
thee klaar. Kerkelijk gebonden of 
niet, iedereen is hartelijk welkom! 
Rond half twaalf gaat ieder weer 
naar huis. Verdere info bij Klaas 
Kersloot via 0297-323774 of bij 
Gre Tuinstra via 0297-331545.

Lunchen in de ufo, rondvaart door haven

Dagje naar Rotterdam 
met de Zonnebloem
Kudelstaart - Op woensdag 1 
mei is de Zonnebloem afdeling 
Kudelstaart een dag uit geweest. 
Om half tien vertrok de bus van-
af het kerkplein richting Rotter-
dam. In de bus was het gelijk heel 
gezellig, iedereen had er veel zin 
in. Rond kwart voor elf arriveer-
de de bus bij het Ufo restaurant. 
Aangekomen bij het restaurant 
stonden de gastheren/vrouwen 
de gasten en vrijwilligers al op te 
wachten en stond de ko�e met 
cake klaar. Na de ko�e ging ie-
dereen onder begeleiding de ufo 
in waar een heerlijke lunch stond 
te wachten. Nadat iedereen zijn 
of haar plekje had gevonden ging 
de ufo langzaam omhoog tot 42 
meter. De vloer draaide ook heel 
langzaam zodat je een prachtig 
uitzicht had over de skyline van 
Rotterdam. De borden die op ta-
fel stonden waren half bord en 
half bakplaat zodat je lekker een 
eitje of pannenkoek kon bakken. 
De lunch was zeer uitgebreid en 
met het mooie uitzicht was het 
echt genieten, dat deden de gas-
ten dan ook. Na anderhalf uur 

ging de ufo weer langzaam naar 
beneden en kon de reis worden 
voortgezet voor een rondvaart 
door de havens van Rotterdam. 
Op de boot kregen de gasten nog 
een drankje, de meesten een ad-
vocaatje met slagroom, ook daar 
genoten de gasten van. Het was 
een indrukwekkende rondvaart, 
al die grote hijskranen die er voor 
zorgen dat de containers zorgvul-
dig op de boten worden gezet 
en het cruiseschip de Rotterdam, 
wat nu als hotel fungeert, vonden 
de gasten geweldig. Om half vijf 
vertrok de bus uit Rotterdam en 
half zes arriveerde de bus in Ku-
delstaart. Onderweg naar huis 
werd alleen maar gepraat over 
hoe een bijzondere dag het was 
geweest. Duidelijk was te merken 
dat er genoten is van dit uitje, in 
het bijzonder de lunch in de ufo. 
Zowel de gasten als de vrijwilli-
gers gingen met een voldaan ge-
voel huiswaarts. Voor meer infor-
matie over de Zonnebloem als 
gast of als vrijwilliger kan con-
tact opgenomen worden met Els 
Schaefers via 0297-342414.

Oost-Inn: Quilten 
en ontmoeting

Aalsmeer - woensdag 22 mei is er 
van 9.30 tot 11.30 uur weer inloop 
en ontmoeting in de Oost-Inn on-
der het genot van een kopje ko�e 
of thee. Ook is het mogelijk mee 
te doen met quilten of een an-
der handwerk. Samen iets moois 
creëren met naald en draad. Be-
langstellenden zijn hartelijk wel-
kom in de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op de website 
www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Kerk-Inn in de 
Oosterkerk

Aalsmeer - Zondag 19 mei staat 
de deur open bij de Kerk-Inn in 
Oost. In deze diensten wordt ken-
nis gemaakt, gezongen voor de 
Heer en wordt een verhaal ver-
teld. Thema is dit keer ‘wonder-
lijk’. Dominee Menno Zandber-
gen zal vertellen over David, die 
vreugde en verdriet in zijn psal-
men een stem geeft. De muziek 
wordt verzorgd door de band La-

Film ‘Gebroken Vlinder’ 
tijdens Odense inloop
Aalsmeer - Vrijdagmiddag 17 
mei wordt bij de Inloop Oden-
se de �lm ‘Gebroken Vlinder’ ge-
toond. De �lm laat zien hoe het 
leven van Minke veranderd als 
gevolg van dementie. Aan de 
hand van �lmfragmenten geven 
mensen uit haar omgeving, zo-
als haar partner, moeder en hulp 
woorden aan het proces. Een in-
dringend verhaal over demen-
tie gezien vanuit de familie. Hoe 
lang de zorg thuis nog kan en het 
moment waarop Minke niet meer 
thuis kan wonen. Het onvermij-
delijke emotionele afscheid door 
een voortschrijdend proces. Het 
verhaal van Minke speelt zich af 
eind jaren negentig, de �lm be-
staat uit privé beelden die een re-
alistische kijk geven in het leven 
van iemand met dementie. De-
mentie wordt volksziekte num-
mer 1 en dus krijgen heel veel 
mensen er mee te maken. In fa-

milie- of vriendenkring maar ook 
op straat. Mensen met dementie 
willen zo lang mogelijk mee kun-
nen doen in de samenleving. Het 
is belangrijk dat omstanders we-
ten hoe ze kunnen helpen. Ne-
gen van de tien mensen willen 
wel helpen maar weten niet goed 
hoe. Deze �lm helpt hierover een 
idee te ontwikkelen. Om 14.30 
uur begint de �lm. Belangstellen-
den worden van harte uitgeno-
digd. Adres: Odense in gebouw 
Irene in de kanaalstraat 12. Voor 
informatie 06-22468574.

Werk SDOK bij 
Begra-avond

Aalsmeer- Op maandag 20 mei 
om 20.00 uur komt Richard Groe-
nenboom spreken over het werk 
van de SDOK ( Stichting De On-
dergrondse Kerk) bij de Begra in 
gebouw Mendel aan de Zwar-
teweg 98. Deze Stichting staat 
naast vervolgde christenen met 
praktische hulp en bemoediging. 
De christenen worden in veel lan-
den vervolgd; ze lijden lichame-
lijk, geestelijk en emotioneel. 
Daarom staat de SDOK naast hen 
en moedigt hen aan om trouw te 
blijven aan hun geloof in God. Ri-
chard reist zelf veel naar die ge-
bieden met vervolging en komt 
verhalen vertellen over zijn ont-
moetingen, ook door middel van 
beelden en getuigenissen. Ieder-
een van harte welkom! Gratis en-
tree en vanaf half acht staan kof-
�e en thee klaar. 

Voor mantelzorgers op 21 mei
Informatieavond ‘Dementie 
en zelfstandig wonen’
Aalsmeer - Het Ontmoetingscen-
trum en Mantelzorg en Meer wer-
ken samen om zo goed mogelijk 
te voorzien in de behoeften rond-
om dementie. Vooral kinderen 
van ouders met dementie heb-
ben vraag naar meer praktische 
informatie. Wat kan helpen om 
het zelfstandig wonen met de-
mentie zo lang mogelijk te hand-
haven. Al eerder is het Sensara sy-
steem besproken, signalering in 
de thuissituatie waardoor het op-
valt als iets niet gaat zoals gebrui-
kelijk. Maar er is meer. Gps wordt 
steeds vaker gebruikt. Als iemand 
de weg kwijt is dan is er een mo-
gelijkheid om diegene op te spo-
ren. Er is ook een dayclock, de�n-
der, alarmering en nog een aantal 
andere technische snu�es die de 
zelfstandigheid mogelijk maakt. 
Tristan van der Jagt zal vanuit de 
dementheek een presentatie ge-
ven over de verschillende moge-
lijkheden op technisch gebied. 
Naast technische snu�es zijn er 
meer praktische zaken die be-

sproken kunnen worden, de mo-
gelijkheid van thuiszorg, ergo-
therapie, tafeltje dekje, maar ook 
hulp bij de administratie, een vrij-
williger die thuiskomt en indivi-
duele begeleiding is mogelijk. Na 
de presentatie is het de bedoe-
ling om hierover met elkaar van 
gedachten te wisselen naar aan-
leiding van de vragen die er zijn. 
De informatieavond over demen-
tie en zelfstandig wonen is voor 
mantelzorgers en wordt geor-
ganiseerd op dinsdag 21 mei. In 
verband met de keuze van ruim-
te graag vooraf aanmelden via 
06 22468574 of via emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl. De 
avond is in gebouw Irene in de 
Kanaalstraat 12, begint om 19.30 
en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Inloop voor 65+
Aalsmeer - Zondag 19 mei be-
gint om 15.00 uur de inloopmid-
dag voor ouderen vanaf 65 jaar 
in De Binding in de Zijdstraat. Ie-
dereen is welkom bij deze gezel-
lige middag. Het thema van deze 
middag is biogra�eën. Er zullen 
na een korte toelichting stukjes 
van verschillende bekende per-
sonen uit de sport, politiek of an-
derszins worden voorgelezen. 
Uiteraard is er ook tijd voor een 
spelletje. Voor een kleine bijdra-
ge van 2 euro worden de oude-
ren verwend met een kopje kof-
�e en wat lekkers en een glaasje 
fris. Aanmelden is niet nodig, ie-
dere 65+er is van harte welkom. 
Voor informatie kan gebeld wor-
den naar 0297-326527.

treia. De dienst begint om 10.00 
en duurt tot 11.00 uur. Er is kin-
deroppas. Iedere belangstellen-
de is welkom. De Oosterkerk is 
te vinden aan de Oosteinderweg 
273. Informatie bij Betty Boor via 
0297- 321636.
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 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.

 Openbare raadsvergadering 
in gemeentehuis vanaf 20u.

17 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.

 Expositie Jan Dreschler in wijk-
punt Voor Elkaer, Kudelstaart.

  Film ‘Gebroken Vlinder’ over 
dementie bij Odensehuis 
in Irene, Kanaalstraat vanaf 
14.30u.

 Expositie Beeldhouwgroep op 
zolder Cultuurpunt in De Ou-
de Veiling. Vrijdag 17-21u. en 
zaterdag en zondag 11-18u.

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

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

 Roparun bene�etavond met 
livemuziek in TheShack, Schip-
holdijk 253b, Oude Meer van-
af 20u.

18 MEI
 Tentoonstelling Ons Twee-

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

 Kunstbeurs ‘Nature Art Fair’ 
in Flower Art Museum, Ku-
delstaartseweg Zaterdag en 
zondag van 11 tot 18u.

 Tuinfair met sieraden, schilde-
rijen, tassen en snuisterijen op 
Meerlanden 29, Amstelveen 
van 11 tot 18u.

 Spectaculaire opening sei-
zoen Het Oosterbad, Mr. Jac. 
Takkade om 13u.

 Kinderkunstroute door Cen-
trum. Start 13u. op school-
plein Samen Een, kant Wete-
ringstraat.

 Lezing in Crash Museum over 
de luchtslag in 1940 om 13u. 
Open: zaterdag 11-16u. en 
woensdag 13-16u.

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

 Buurtbarbecue Het Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk 77 in Oude 
Meer vanaf 16u.

 ZABO zaalvoetbalcompeti-
tie in Proosdijhal, Kudelstaart. 
Eerste wedstrijd 18.35u.

 Bingo bij De Rijsenvogel in 
SCW-gebouw, Konnetlaantje, 
Rijsenhout vanaf 20.30u.

 Pete Bog’s Bigband in N201, 
Zwarteweg. Open vanaf 20u.

 CD-presentatie Singer-song-
writer Nina Lynn in De Ou-
de Veiling, Marktstraat vanaf 
20.30u.

 Optreden Arthur Ebeling in 
Bacchus, Gerberastraat. Open 
vanaf 21u.

 Band Valium live in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21.30u

19 MEI
 Wandelexcursie Natuur-

groep rond sportvelden in Ku-
delstaart vanaf 7u.

 Honing slingeren op de His-
torische Tuin, ingang Praam-
plein van 13.30 tot 15.30u.

  Handbalwedstrijd Greenpark 
uit tegen Volendam op NOS-
televisie vanaf 13.30u.

  Inloop voor 75+ers bij Doops-
gezinde Gemeente, Zijdstraat 
55 vanaf 15u.

 Live Sweet Mary Jane in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 16u.

20 MEI
  Wijkcentrum Voor Elkaer in 

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

  Lezing over gifkikkers bij Vi-
va Aquaria in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.

21 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’.

 Financieel café in Place2Bieb, 
Kudelstaart 12.30 tot 14.30u.

 Kennis maken met mini-golf 
met Nivon op baan Beetho-
venlaan van 14 tot 16u.

 Info-avond ‘dementie en zelf-
standig wonen’ bij Odense 
huis in Irene, Kanaalstraat van 
19.30 tot 21u.

 ’Profs4Planet’ over duurzaam-
heid bij Doopsgezinde Ge-
meente, Zijdstraat 55 v/a 20u.

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

  Pubkwis in café Op de Hoek, 
Kudelstaart vanaf 20.30u.

22 MEI
 Inloop bij Oost-Inn van 9.30 

tot 11.30u. in de Mikado, Ca-
tharina Amalialaan. 

 Walking football bij FC 
Aalsmeer, Beethovenlaan van-
af 10u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Optreden Quatriola Trio met 
hobo, klarinet en fagot in 
zorgcentrum Aelsmeer, Mo-
lenpad, 15u.

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

 Bijeenkomst over demen-
tie bij Odense huis in Ont-
moetingskerk Rijsenhout van 
19.30 tot 21u.

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

23 MEI
 Verkiezingen Europees Par-

lement. Stemlokalen open 
7-21u.

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

 Laatste ouderensoos 55+ dit 
seizoen in Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 13.30u.

 Lezing over de Amazing 
Stroopwafels in Het Boekhuis, 
Zijdstraat vanaf 20u.

 Theo Rekelhof (palingvisser) 
vertelt in café Op de Hoek, Ku-
delstaart vanaf 20.30u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

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

Klassieke gitaar
‘Gomez’  ¾

(speelklaar) €69,-

Lessenaarlampjes
(led) €12,95

Uitgebreide collectie
Westerngitaren

Klassieke gitaar
AANBIEDING:

KOOPJE:

NIEUW:

(speelklaar) €69,-
TIP:

Stevige swing en groovy pop en jazz
Pete Bog’s Bigband meets 
friends zaterdag in N201
Aalsmeer - Voor de vijfde keer 
op rij : Pete Bog’s bigband meets 
friends! Deze keer ontmoet de 
band haar muzikale vrienden op 
zaterdag 18 mei in muziekcen-
trum N201 aan de Zwarteweg 
90. Voor deze versie zijn  Heidy 
Crooymans (de vaste zangeres 
van de band en onder meer be-
kend van CoolBlenz), Helen Jan-
sen (full of soul) en Klaas Fopma 
(zanger met een grote liefde voor 
Sinatra) uitgenodigd. Daarnaast 
zal Wies Ingwersen van zich laten 
horen. Wies werkt onder meer als 
freelancer met diverse bands en 
artiesten, zoals Karin Bloemen 
en Candy Dulfer, de band La�t-
te en de Hottown showband. De 

band speelt onder leiding van di-
rigent Leon van Mil prachtige bal-
lads, stevige swing en groovy pop 
en jazz van de jaren dertig tot nu. 
Een mix van bekende nummers 
en speciaal voor de band ge-
schreven werk.
Pete Bog’s Bigband bestaat (en 
groeit) inmiddels al zo’n 24 jaar. 
De leden, allemaal uit de regio, 
staan te popelen om voor U op te 
treden..
Het optreden aanstaande zater-
dag begint om 20.30 uur, zaal 
open vanaf 20.00 uur. Toegang 
12,50 euro aan de zaal en 10 eu-
ro in de voorverkoop. Kaarten zijn 
verkrijgbaar via de website www.
pbbb.nl.

Alle genres van rock tot funk
Valium live in café Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 18 mei gaan 
in Joppe de spots aan voor de co-
verband Valium. Altijd weer één 
van de muzikale hoogtepunten 
van het jaar is als de band Vali-
um komt optreden in café Jop-
pe. Deze vijfmans rock coverband 
uit Naaldwijk komt elk jaar wel 
een keer de Joppe bühne betre-
den en maakt er steeds weer een 
geweldige avond van. Twee ster-
ke vocalen en een strakke band 
zorgen voor de juiste harmonie 
en de perfectie van het naspelen 
van te gekke nummers. Nummers 

gemaakt door de grote bands als 
onder andere Beatles, Stones en 
Doors uit het verleden tot bands 
uit de jaren negentig tot nu, zoals 
INXS, Red Hot Chili Peppers, Ste-
reophonics, Robbie Williams, Joss 
Stone en KT Tunstall. Alle genres 
van rock en funk passeren de re-
vue en zorgen voor een gevari-
eerd avondje kijk- en luisterple-
zier. 
Het optreden van Valium begint 
zaterdag rond 21.30 uur in het ca-
fé in de Weteringstraat en de toe-
gang is, zoals altijd, gratis!

Vrijdag en zondag in The Shack
Roparun benefiet en 
Sweet Mary Jane live
Oude Meer - Het weekend in 
The Shack start op vrijdag 17 mei 
met een bene�etavond, georga-
niseerd door Roparun. De Ropa-
run (van 8 t/m 10 juni) is een es-
tafetteloop van meer dan 500 ki-
lometer van Parijs en Hamburg 
naar Rotterdam waarbij mensen, 
in teamverband, een sportieve 
prestatie leveren om op die ma-
nier geld op te halen voor men-
sen met kanker. Roparun Team 
51 Vitaly Runners nodigt je uit 
in The Shack voor een fantasti-
sche avond met live-muziek van 
de folkband Boxin’ The Vox, de 
akoestische rockband JaMiJa XL 
en de coverband Clueless. Een 
avond genieten van een drankje 
en een hapje en tegelijkertijd dit 
mooie initiatief extra ondersteu-
nen door mee te doen met de be-
ne�et loterij waarbij mooie prij-
zen te winnen zijn. Een gezellige 
en mooie avond voor het goede 
doel!

Sweet Mary Jane
Het optreden van Stevie Ray 
Vaughan undercover is helaas ge-
annuleerd op zondag 19 mei. Ge-
lukkig heeft The Shack op zeer 
korte termijn de band Sweet Ma-
ry Jane bereid gevonden om de-
ze plek op te vullen. Zoals de 
naam van de band al doet ver-

moeden brengt Sweet Mary Jane 
haar publiek in de hogere sferen 
van de muziek uit de jaren zestig 
en zeventig. Dit power-trio, ge-
formeerd rond frontman Fred van 
Willigen, is geïnspireerd door de 
gitaarhelden van de Blues Rock.
De afgelopen drie jaar heeft 
Sweet Mary Jane indruk weten 
te maken met haar live shows 
en staat zij hoog en stevig geno-
teerd als een van de best geboek-
te blues-acts van Nederland Het 
repertoire van Sweet Mary Jane 
bestaat uit songs van onder an-
dere Rory Gallagher, Stevie Ray 
Vaughan, en Jimi Hendrix, maar 
ook Buddy Guy, ZZ Top en Eric 
Clapton zitten in het repertoire 
en een aantal eigen composities. 
Sweet Mary Jan is Fred van Willi-
gen op gitaar en zang,  Ton Boe-
kelman op bas en zang en Lars 
van der Weide op de drums. Re-
ken op een energieke en werve-
lende show waar de vonken van 
af zullen springen. 
De Roparun bene�etavond be-
gint vrijdag 17 mei om 20.00 
uur entree is 15 euro (inclusief 
consumptie). Zondag 19 mei is 
The Shack open vanaf 15.00 uur. 
Aanvang Sweet Mary Jane is om 
16.00 uur, entree 8 euro. Voor alle 
info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

Zaterdag blues, rock en vleugje jazz
Arthur Ebeling en Peer 
Wassenaar in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdagavond 18 
mei verzorgen Arthur Ebeling 
en Peer Wassenaar een optreden 
in cultureel café Bacchus. Pre-
cies een jaar geleden stonden 
de mannen ook in Bacchus en 
maakten er een gezellig feestje 
van. Mannen met een CV van een 
armlengte en een gemeenschap-
pelijk verleden in de rock and 
roll band Jump Dicky Jump in de 
tweede helft van de jaren tachtig. 
Arthur’s Solo carrière is gestart in 
1988 en Peer is zeer frequent aan 
zijn zijde te vinden. Inmiddels zijn 
er zes CD’s uit. 
Verwacht een mix van rhythm & 
blues, rock, country blues en een 
vleugje jazz van Arthur Ebeling 
op gitaar en zang en Peer Wasse-
naar op contrabas. Cultureel ca-
fé Bacchus aan de Gerberastraat 

is zaterdag open vanaf 21.00 uur. 
De toegangsprijs: Uw/jouw gift! 

Filmavond bij 
Oud Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
is de eerste verkoopdag geweest 
voor de toegangskaarten van de 
�lmavond op dinsdag 28 mei in 
de Doopsgezinde Kerk in de Zijd-
straat 55. De �lmavond begint 
om 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Er worden kleur- 
en zwart/wit �lms vertoond over  
de bloemisterij, de bouw van het 
gemeentehuis, veranderingen in 
Aalsmeer en de pramenrace.
Voor geïnteresseerden is er aan-
staande zaterdag 18 mei van 
10.00 tot 12.00 uur opnieuw de 
gelegenheid om kaarten te ko-
pen à 5 euro (aan de zaal 7,50 eu-
ro) bij Eveleens makelaardij in de 
Punterstraat 2. 

CD-presentatie 
Nina Lynn
Aalsmeer - De Uithoornse Nina 
Lynn Woerden presenteert aan-
staande zaterdag 18 mei haar eer-
ste CD. De disk met de titel ‘Ima-
ginations’ bestaat uit tien indrin-
gende werkjes waarvan de eer-
ste vijf van eigen hand. De ande-
re vijf zijn liedjes van Nina Lynn 
haar muzikale voorbeelden. Het 
concert met CD-presentatie is za-
terdag in De Oude Veiling in de 
Marktstraat en begint om 20.30 
uur. De zangeres en gitariste zal 
deze avond zowel solo als met 
enkele vrienden van zich laten 
horen. De entree is (inclusief CD) 
10 euro per persoon. Kaarten re-
serveren kan via scr@pieter-
groenveld.com.

Jazzmiddag bij 
Nieuwe Meer
Aalsmeer - Lekker zingen en 
swingen op de haven met Mari-
elle Koeman en haar vaste part-
ner-pianist Jos van Beest. Mariëlle 
Koeman is een zangeres die van 
nature een prachtige stem heeft. 
Zij legt warmte en diepte in haar 
muziek. Samen met het pianotrio 
Jos van Beest, met Erik Schoon-
derwoerd op bas en Ruud van der 
Steen op drums een ideale com-

binatie voor weer een swingende 
jazzmiddag op de Nieuwe Meer 
op zondag 26 mei vanaf 16.00 uur

Spetterend jazzweekend
De Nieuwe Meer verwacht op 
vrijdagavond 28, zaterdagavond 
29 en zondagmiddag 30 juni nog 
een spetterend jazzweekend met 
de titel: Jazz Me Blues. ‘Jazzvirtu-
ozen beleven de Blues’, met pia-
nist Christian Pabst, trompettist 
Michael Varekamp en saxofonist 
Rinus Groeneveld. Adres: Stom-
meerweg 2. 
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Oude Veiling podium voor amateurs
Ik Toon maand: Foto’s 
van Erik de Rijk
Aalsmeer - Ik Toon maand is een 
initiatief van KCA en Cultuurpunt. 
De maand is bedoeld om ama-
teur kunstenaars en musici een 
podium te bieden. Naast de uit-
voeringen en optredens is van 
eind mei tot en met eind juni in 
De Oude Veiling een gevarieerde 
tentoonstelling te bekijken. Ook 
dit jaar werken Aalsmeerse on-
dernemers in het centrum spon-
taan mee. In de etalages worden 
één of meerdere kunstwerken 
tentoongesteld.
De Nieuwe Meerbode belicht 
vooraf aan de Ik Toon maand 
een aantal deelnemende kunste-
naars en hun werk. Deze week is 
dat Erik de Rijk. De foto’s van Erik 
de Rijk scoren altijd weer heel 
hoog bij het publiek. En dat zou 
ook zo maar weer bij deze inzen-
ding kunnen zijn. Fotograaf Erik 
de Rijk bezit over een grote dosis 
geduld om precies dát moment 
te kunnen vastleggen wat de fo-
to tot een bijzondere foto maakt.  
Dit keer geen foto gemaakt tij-
dens een verre reis, maar een fo-
to dicht bij huis: De fotogenieke 
watertoren; het trotse baken van 

Aalsmeer. Een buitengewoon ge-
liefd onderwerp van vele foto-
grafen. Bij deze opname gaat het 
vooral om de imposante kleuren. 
En om de kracht: het aanzien van 
de watertoren. De tweede foto is 
een naar nectar zoekende bij. De 
kleurstelling hiervan is weer van 
een geheel andere orde.  De oran-
je haartjes - zeer knap met de lens 
gevangen - steken prachtig af te-
gen de roze bloem. Deze micro 
weergave toont de schoonheid 
van de natuur. En, hoe belangrij-
ke de functie van de bij is en hoe 
mooi Erik de Rijk kan fotografe-
ren!

Concert viool, accordeon en vibrafoon
Flower Art Museum: ‘The 
Art of Improvisation’
Aalsmeer - Vrijdag 24 mei wordt 
in het Flower Art Museum het 
tweede klassieke concert van dit 
jaar gehouden. Het concert in 
samenwerking met violiste Me-
rel Vercammen staat ditmaal in 
het teken van improviseren. Me-
rel Vercammen is één van de gro-
te talenten van de Nederlandse 
klassieke muziek. Onlangs was 
zij te zien bij Podium Witteman, 
waar zij twee nummers van haar 
debuutalbum mocht spelen. Me-
rel is dit jaar aan het Flower Art 
Museum verbonden als ‘musici-
an in residence’, wat betekent dat 
zij vier concerten programmeert 
met uiteenlopende musici. Op 24 
mei speelt Merel samen met Vin-
cent Houdijk (vibrafoon) en Wilco 
Oomkes (accordeon) in een con-
cert dat zij ‘The Art of Improvisa-
tion’ hebben gedoopt. Tot hon-
derd jaar geleden was improvi-
satie in de klassieke muziek heel 
gewoon. Beethoven, Liszt, Cho-
pin; ze waren allemaal goed in 
het spontaan componeren. Deze 
‘skill’ is tegenwoordig echter bijna 
alleen nog maar bij organisten en 
jazzmuzikanten te vinden. Merel 
gelooft in de kracht van muziek 
die ontstaat op het moment en 
wil aan improvisatie een nieuwe 
impuls geven. Uit wetenschappe-
lijk onderzoek naar improvisatie 
in klassieke muziek kwam al naar 
voren dat dit zowel bij de musi-
ci als de luisteraars leidt tot meer 
activeren van hersengebieden 
die gelinkt zijn aan creativiteit. 
Het resultaat is een uniek concert, 
een eenmalige belevenis, geïn-
spireerd op prachtige kunst. Het 

publiek volgt daarbij de musici 
op hun route langs de kunstwer-
ken. Merel Vercammen studeer-
de aan het Royal College of Mu-
sic in Londen en was prijswinna-
res van onder andere het Prinses 
Christina Concours. Vincent Hou-
dijk heeft een achtergrond in de 
jazzmuziek, hij studeerde bij Frits 
Landesbergen en werd in 2016 
verkozen tot ‘meest veelbeloven-
de jazztalent’ van Nederland. Wil-
co Oomkes is een veelzijdige ac-
cordeonist en componist die aan 
uiteenlopende projecten mee-
werkt, waaronder theaterpro-
ducties. Kaarten voor het con-
cert kosten 20 euro en zijn te be-
stellen via www.�owerartmuse-
um.nl. Indien beschikbaar zijn er 
ook aan de zaal nog kaarten ver-
krijgbaar. Het concert begint om 
20.00 uur en duurt tot circa 21.30 
uur inclusief pauze. Concertbe-
zoekers hebben uiteraard ook ge-
legenheid om de tentoonstellin-
gen in het museum te bekijken.

Violiste Merel Vercammen. Foto 
Ron van Wieringen

Schitterende finale seizoen Bob & Gon

Chansonnier Philippe Elan: 
C’est Formidable
Aalsmeer - Op de moederdag 
zondag stond op het podium 
van de De Oude Veiling de Fran-
se chansonnier Philippe Elan. Hij 
begon zijn performance in het 
Frans, toverde vervolgens de 
mooist denkbare glimlach om de 
lippen, boog zich naar de voorste 
rij en zei: “Jullie zijn bang hè, dat 
ik alleen maar Frans spreek.” Het 
was de laatste Bob & Gon mid-
dag van dit seizoen en wat een 
prachtige afsluiting van een toch 
al zeer geslaagd seizoen. Philippe 
had de super getalenteerde gi-
tarist tevens pianist Reyer Zwart 
aan zijn zijde. Samen bezorg-
den zij het publiek een geweldi-
ge muzikale middag waarbij me-
nig traantje werd weggepinkt. 
Tranen van geluk en van tranen 
van dierbare herinneringen. Phi-
lippe is een man met een groot, 
spontaan en oprecht hart dat hij 
zingend deelt met het publiek en 
dat werd gevoeld. 
Een heerlijk autobiogra�sch op-
treden, waar zangers vanaf zijn 
jeugd tot heden werden ge-
noemd en bezongen. Mooi was 
ook de aandacht voor het maat-
schappelijke probleem dat speelt 

De Franse chansonnier Philippe 
Elan. Foto: Katelijne van Otterloo

in Frankrijk, voor de brand van 
de Notre Dame, voor alle musea 
en kerken. En dat alles deed hij 
met een prachtige stem en voor-
dracht. Wat een stemvermogen! 
Van zacht tot uitbundig van laag 
naar hoog en zo zuiver. Philippe 
Elan is de beste ambassadeur die 
Frankrijk zich kan bedenken. Het 
gepassioneerde bezongen Fran-
se landschap lokte bij het publiek 
het volgende verlangen uit: “Oh 
je krijgt toch meteen zin om naar 
Frankrijk te gaan.”  Natuurlijk werd 
ook over de liefde gezongen en 
het leek alsof de hele zaal aan de 
voeten van de zanger lag. Maar 
ook een ontroerend lied van zijn 
overleden moeder, die altijd een 
plaats in zijn hart zal behouden, 
maakte heel wat los. “De strijd te-
gen de tijd die wij altijd verliezen.”

Verrassing
Philippe Elan was een grote ver-
rassing “Hoe is het mogelijk dat 
deze man niet veel meer bekend 
is?’” vroeg menigeen zich af. Het 
bleef niet bij deze ene verrassing, 
Bas van Otterloo - basgitarist en 
ook degene die de techniek voor 
alle concerten deed - speelde een 
aantal nummers mee. Het speel-
plezier spatte er vanaf. Alsof het 
allemaal nog niet mooi genoeg 
was, kon het publiek ook nog 
eens kijken naar de door Katelij-
ne van Otterloo ge�lmde compi-
latie van de afgelopen optredens. 
Deze middag een groot applaus 
voor Philippe, voor Reyer, voor 
Bas, voor Katelijne en natuur-
lijk voor Bob & Gon! Aan hen een 
speciaal verzoek om Philippe Elan 
het volgend seizoen weer terug 
te vragen. KCA boft met dit duo 
dat in één seizoen hun kwaliteit 
meer dan getoond heeft. 
Janna van Zon

Mooie presentatie in mooie ruimte
Beeldhouwgroep toont 
fraaie kunstwerken
Aalsmeer - Voor liefhebbers van 
beeldhouwkunst heeft de Nieu-
we Meerbode een goede tip! In 
de studieruimte van het Cultuur-
punt - te vinden op de boven-
verdieping van De Oude Veiling 
- is vrijdag 17 mei van 17.00 tot 
21.00 uur en zaterdag 18 en zon-
dag 19 mei van 11.00 tot 18.00 
uur een interessante beeldenten-
toonstelling te zien van de Beeld-
houwgroep Aalsmeer in samen-
werking met Cultuurpunt en de 
Werkschuit. 
Ingrid Schoemaker begon acht 
jaar geleden met de Beeldhouw-
groep Aalsmeer. Van haar het 
idee om de zestien deelnemende 
exposanten een behoorlijk stuk 
Pierre de Lens steen uit Frankrijk 
te geven. Een kalksteen gemengd 
met glas, die wordt gezien als 
een mooie uitdaging voor iede-
re beeldhouwer. Voor de leden 
kwam er een tijd van hakken, vij-
len en zoeken naar een mooi lij-

nen spel. Het uiteindelijk resul-
taat mag er zijn: Het is een mooie 
presentatie geworden!  De mooie 
ruimte waar het licht speelt met 
de beelden en de beelden zich 
laten koesteren door het licht. 
Veel fraaie originele ontwerpen 
gepresenteerd op sokkels die 
de kunstwerken geheel tot hun 
recht laten komen. Miriam Tho-
mas, Bert Woudsma, Eveline Pal-
mer, Wim van Leeuwen, Marianne 
van de Kreske, Mary van den Hel-
der, Helen de Bruin- Jonckheer, Ir-
ma Maarse, Sonja Weening, An-
gela Tijhuis, Marianne Vos, Henk 
Kanters, Ans van Tol en Irene ten 
Kroode, laten duidelijk hun talent 
zien, evenals de lol in hun hob-
by. Waarbij voor sommigen telt 
dat het werk grenst aan het pro-
fessionele. De Oude Veiling in de 
Marktstraat 19 heeft een lift voor 
degenen die minder vlot ter been 
zijn.
Janna van Zon 

Over The Amazing Stroopwafels
Muzikale lezing 23 mei 
in Boekhuis Aalsmeer
Aalsmeer - Merlijn Kerkhof be-
zoekt donderdag 23 mei Boek-
huis Aalsmeer. Dat doet hij samen 
met zijn vader Wim Kerkhof, het 
gezicht van de band The Amazing 
Stroopwafels én fenomenaal lied-
jesschrijver. Tijdens deze Ama-
zing Lezing dragen zij voor uit 
het boek ‘Oude Maasweg kwart 
voor drie’ en brengen ze prachti-
ge liedjes ten gehore. The Ama-
zing Stroopwafels (1979), we-
reldberoemd in Rotterdam, be-
gonnen veertig jaar geleden als 
straatmuzikanten op de Lijnbaan. 
Sindsdien onttrekken ze zich aan 
alle wetten van de popmuziek. Ze 
hebben geen manager, geen roa-
dies, geen groot platenlabel en 
er zit geen lijn in hun repertoire. 
Toch (of juist daardoor?) zijn ze de 
meest optredende band van Ne-
derland: in veertig jaar speelden 
ze bijna zevenduizend keer. Hun 
klassieker ‘Oude Maasweg’ staat 
steevast hoog in de Top 2000.
‘Oude Maasweg kwart voor drie’ 
is het verhaal van een doldwa-
ze roadtrip door vier decennia 
Nederlandse popgeschiedenis, 
maar bovenal het verhaal waar-
in de man tegen wie Merlijn zo 
opkijkt gaandeweg steeds men-
selijker wordt. Een even ontroe-
rend als hilarisch boek over een 

vader en een zoon. Merlijn Kerk-
hof, de auteur van het boek, heeft 
trouwens een bijzondere band 
met Aalsmeer. Zijn opa was Frits 
Vogel, kunstschilder en bekend 
als ontwerper van het Aalsmeers 
bloemencorso. Deze lezing is uit-
sluitend toegankelijk op reser-
vering, en begint om 20.00 uur. 
Deur is vanaf 19.30 uur open. De 
entree bedraagt 7,50 euro en dit 
bedrag is inclusief ko�e, thee 
een hapje en een non alcoholisch 
drankje. Reserveren kan via info@
boekhuisaalsmeer.nl of bel 0297-
324454. Er worden deze avond 
drie prijzen verloot, waaronder 
een gesigneerd exemplaar.

Merlijn Kerkhof komt naar het 
Boekhuis. Foto: Io Cooman

Kunst en cultuur voor jong en oud
IkToon maand officieel 
van start op 3 juni
Aalsmeer - In juni is de landelij-
ke IkToon maand. De hele maand 
presenteert jong en oud zich met 
kunst en cultuur. Optredens van 
muziekverenigingen, workshops 
en meer. Ook Aalsmeer staat in ju-
ni in het teken van kunst voor ie-
dereen. De IkToon maand wordt 
dit jaar onder het genot van een 
hapje en een drankje feestelijk 
geopend in De Oude Veiling op 
maandag 3 juni.

Amazing Amateurs 
Gedurende de maand juni is er veel 
te doen. Zo organiseert Cultuur-
punt Aalsmeer samen met Stich-
ting Kunst en Cultuur Aalsmeer 
(KCA) voor de tweede keer de ex-
positie Amazing Amateurs in de 
etalage. In diverse etalages in het 
centrum van Aalsmeer is de hele 
maand beeldende kunst van ver-
schillende amateurkunstenaars 
te bewonderen. Deze kunstwer-
ken bestaan uit foto’s, schilderij-
en en beelden. Op maandag 3 juni 
om 17.00 uur wordt de Aalsmeer-
se IkToon maand en daarmee de-
ze expositie geopend. De opening 
vindt plaats in de foyer van De Ou-
de Veiling (Marktstraat 19). Aan-
sluitend wordt een wandeling ge-
maakt langs de kunstwerken in de 
etalages. 

Buitenspeeldag en workshops
Naast Amazing Amateurs in de 
etalage is er meer op het gebied 

van IkToon te beleven. Op woens-
dag 12 juni is de Buitenspeeldag 
en kunnen kinderen op drie ver-
schillende plekken meedoen met 
kennismakingsworkshops van het 
Cultuurpunt. Daarnaast kunnen 
zij iedere woensdagmiddag beel-
dend aan de slag in het Pop up 
Atelier, waar zij workshops zeef-
drukken, gra�ti, boetseren en 3D 
printen kunnen volgen. Voor jon-
geren is er een talentenavond op 7 
juni en het festival Heatwave op 21 
juni, waar rapper Snelle de hoofd-
act is.

Grootse afsluiting
De IkToon-maand eindigt op zater-
dag 29 juni met een grootse afslui-
ting in De Oude Veiling. In het he-
le pand zijn tal van activiteiten ge-
pland. Zo kun je in de grote zaal ge-
nieten van optredens en in de klei-
ne zaal vertellen kunstenaars over 
hun passie. In de workshopruim-
te van het Cultuurpunt zijn leuke 
workshops te volgen en in de bi-
bliotheek kun je leren, maken, ont-
dekken en uitvinden in het Maak-
lab. Neem een kijkje bij de markt-
kraampjes op de parkeerplaats of 
proef de appeltaart van Ons Twee-
de Thuis. Tevens worden de win-
naars van de Amazing Amateurs-
expositie deze middag bekendge-
maakt. Kijk voor meer informatie 
over de IkToon maand en het vol-
ledige programma op de website: 
www.cultuurpuntaalsmeer.nl.

Collecte 18 tot en met 25 mei
Anjeractie voor cultuur 
en natuur in Aalsmeer

niet meer mogelijk zou zijn. De 
Aalsmeerse verenigingen zijn 
zeer actief betrokken bij de An-
jeractie. In tijden waarin het soms 
lastig is om de �nanciële eindjes 
aan elkaar te knopen is deze col-
lecte een welkome aanvulling op 
de clubkas. Het opgehaalde geld 
gaat voor 50% naar de clubkas 
van de eigen vereniging, de ove-
rige 50% gaat naar cultuur en na-
tuur in de regio. Uw ondersteu-
ning is zeer welkom. Doe uw bij-
drage in de bus bij de collectant 
die bij u aan de deur komt. U weet 
dan zeker dat het ten goede komt 
aan een Aalsmeerse vereniging.

Collectebus met pinapparaat
Tot nu toe was het alleen moge-

lijk om contant geld in de bus te 
deponeren. Dit jaar wordt er ook 
ingezameld met een collectebus 
met ingebouwd pinapparaat. Zo 
kunt u, ook zonder kleingeld in 
huis, altijd een bijdrage leveren 
aan de cultuur in uw regio en uw 
eigen woonplaats. Namens de 
verenigingen in Aalsmeer alvast 
dank voor uw ondersteuning.voor cultuur en natuur in Neder-

land. De collectanten zijn leden 
van plaatselijke culturele vereni-
gingen en betrokken burgers die 
graag iets extra’s doen voor cul-
tuur in de regio. Aalsmeer heeft 
een bloeiend en veelzijdig cultu-
reel verenigingsleven. Veel van de 
kosten voor een vereniging wor-
den door de leden zelf gedragen. 
Het is tenslotte hun hobby en 

hun passie. Een aantal van de ac-
tiviteiten die de verenigingen on-
dernemen komen ten goede aan 
de Aalsmeerse samenleving. Mu-
ziek op Koningsdag, of op 4 of 5 
mei bijvoorbeeld. Maar ook op-
tredens in tehuizen en instellin-
gen die door de bewoners zeer 
gewaardeerd worden. Het zou 
toch jammer zijn als dat om �-
nanciële redenen in de toekomst 

Aalsmeer - De Anjeractie is de 
jaarlijkse collecteweek van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds. U 

kunt van 19 tot en met 25 mei 
een collectant aan de deur ver-
wachten die een bijdrage vraagt 





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.

reau in uw buurt. U mag uw stem echter in ieder stembureau 
in Aalsmeer uitbrengen.

Let op: geen stembureau in Solidoe de Dolfijn 
In verband met de verbouwing zijn er bij verkiezingen op 23 
mei geen stembureaus in kinderopvang Solidoe de Dol�jn en 
het gemeentehuis. Stembureaus in de buurt zijn De Oude Vei-
ling en het Wellantcollege MBO Aalsmeer. 

Het stembureau in De Mikado is vaak erg druk. U kunt ook 
stemmen in de stembureaus in het Gezondheidscentrum 
Aalsmeer Oost en Buurthuis ’t Middelpunt. 

Stembureaus in Aalsmeer en Kudelstaart

Gebouw De Mikado Catharina-Amalialaan 66 Aalsmeer
Buurthuis Hornmeer Dreef 1 Aalsmeer
Wellantcollege MBO Linnaeuslaan 2 Aalsmeer
De Oude Veiling Marktstraat 19 Aalsmeer
Zorgcentrum Aelsmeer Molenpad 2 Aalsmeer
NH Wijkcentrum ‘t Anker Oosteinderweg 273 A Aalsmeer
Wijksteunpunt  Parklaan 27 Aalsmeer
Seringenhorst  
Gezondheidscentrum  Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer
Aalsmeer Oost 
Wijkcentrum ‘t Baken Sportlaan 86 Aalsmeer
Buurthuis ‘t Middelpunt Wilhelminastraat 55 Aalsmeer
Proosdijhal Edisonstraat 6 Kudelstaart
p.c.b.s. De Graankorrel Schweitzerstraat 136 Kudelstaart
Clubgebouw VZOD Wim Kan Dreef 2 Kudelstaart
R.K. Antoniusschool Zonnedauwlaan 59 Kudelstaart

Alle stembureaus zijn geschikt voor mindervaliden.
Voor meer informatie zie www.aalsmeer.nl/verkiezingen. 

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE Omgevingsvergunning, 
Aanvraag ontvangen
- Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z19-027003), () het 

wijzigen van de gevels met laadkuil en een dakophoging 
aan de voorzijde. Toelichting: tijdens het proces is geble-
ken dat de omschrijving onjuist was.

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.
-  Kudelstaartseweg 81, 1433 GB, (Z19-028571), het wijzigen 

van de linker- en rechter zijgevel 
-  Azaleastraat 7, 1431 SH, (Z19-028478), het realiseren van 

een dakopbouw met een dakkapel op de voor- en achter-
gevel 

-  Mendelstraat 35, 1431 KL, (Z19-028472), het plaatsen van 
een opbouw met 2 slaapkamers 

-  Zijdstraat 79, 1431 EB, (Z19-027991), het herontwikkelen 
van de achterzijde van het pand (Gedempte Sloot) tot 8 
appartementen met parkeergarage 

-  Omgeving Beatrixstraat, (Z19-027889), het inrichten van 
een bouwplaats t.b.v. een verduurzamingsproject in op-
dracht van Eigen Haard 

-  Dorpsstraat 4, 1431 CD, (Z19-027392), het plaatsen van 
steigers rondom het pand t.b.v. een renovatie 

-  Rietwijkeroordweg 48 kwek, 1432 JE, (Z19-027377), het 
vervangen van 2 aparte in-en uitritten door een bredere 
in-en uitrit 

-  Bouwplan Heerlijkheid Calslagen kavel 13, (Z19-027279), 
het bouwen van een woning met berging en carport 

-  Oosteinderweg 205 ws, 1432 AS, (Z19-027195), het aanleg-
gen van een in- en uitrit 

-  Kudelstaartseweg 221 , 1433 GG, (Z19-027199), het kap-
pen van een berk in de voortuin 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
-  Jupiterstraat 12, 1431 XB, (Z19-020747), het vervangen en 

vergroten van de dakkapel. Verzonden: 08 mei 2019

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  Wissel 40, 1431 LP, (Z19-023273), het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 09 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:
- Hornweg 329, 1432 GL, (Z19-018744), het plaatsen van een 

schuifhek aan de voorzijde van de woning met een lengte 
van  17,5 m lang en 1,25 m hoog. Verzonden: 13 mei 2019

-  Uiterweg 106, 1431 AR, (Z19-021008), het vervangen van 
het rieten dak. Verzonden: 10 mei 2019

Officiële Mededelingen
16 mei 2019

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Oosteinderweg 184A, 1432 AR, (Z18-012181), het realise-
ren van kantoren in het bestaande pand en het maken van 
een dakterras. Verzonden: 10 mei 2019

-  Dorpsstraat 4, 1431 CD, (Z19-027392), het plaatsen van 
steigers rondom het pand t.b.v. een renovatie. Verzonden: 
10 mei 2019

-  Gemaalstraat 1, 1432 JX, (Z19-022798), het plaatsen van 
een dakkapel in de zijgevel. Verzonden: 09 mei 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:
-  Beatrixstraat 78, 1432 HG, (Z19-018755), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning en het wijzi-
gen van de voorgevel. Verzonden: 09 mei 2019

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
GECOMBINEERDE WELSTANDS EN 
ERFGOEDCOMMISSIE

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

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

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

Cespedes Balbuena F. 31-07-1995 07-05-2019
Chen B. 29-12-1988 07-05-2019
Veldema G.C.J. 20-03-2017 07-05-2019
Zhu Y. 23-09-2014 07-05-2019
Zhu X. 09-08-2016 07-05-2019

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 burgerzaken van de 
gemeente Aalsmeer.  Het is ook mogelijk om tijdens openings-
tijden 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.

WAAR KUNT U STEMMEN OP 23 MEI?

Op donderdag 23 mei kunt u stemmen bij de Europese ver-
kiezingen. 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. Laat 
uw stem horen de 23ste! De stemlokalen zijn geopend van 
7.30-21.00 uur. Om te kunnen stemmen heeft u uw stempas en 
uw identiteitsbewijs nodig. Op uw stempas staat een stembu-

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.



Doopsgezinde Gemeente presenteert
‘Profs4Planet’ ontmoeting 
met lokale professionals
Aalsmeer - De duurzaamheids-
commissie van de Doopsgezinde 
Gemeente Aalsmeer presenteert 
de ‘Profs4Planet’ ontmoeting op 
dinsdag 21 mei. Jonge profes-
sionals uit de eigen omgeving 
aan het woord over duurzaam-
heid! Zes lokale jong volwas-
sen, allemaal professioneel werk-
zaam in functies die te maken 
hebben met duurzame techniek, 
beleid of wetenschap, vertellen 
over hun kijk op de ontwikkelin-
gen in de wereld, op de klimaat-
verandering en op een duurza-
me toekomst. Oorspronkelijk ko-
men ze allemaal uit Aalsmeer en 
Kudelstaart, twee van hen wonen 
inmiddels in Australië. Hoe ver-
gaat het ze in de professionele 
wereld van de duurzaamheid en 
hoe kijken ze persoonlijk aan te-
gen de toekomst? De commissie 
Duurzaamheid van de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer heeft 
ze benaderd voor een avond in 
de Binding, waarop ze vertellen 
over ervaringen en ideeën. De 
aanwezigen krijgen ook de gele-
genheid om met hen in gesprek 
te gaan. Uitgenodigd zijn: Anne-
marie van Alphen (coördinerend 
projectmanager bij het Rijksin-
stituut voor Volksgezondheid en 

Milieu), Klaas van Alphen (Re-
search and Innovation Manager 
at Future Fuels CRC Ltd, Univer-
sity Of Wollongong, New South 
Wales, Australia), Bart Bakker (ad-
viseur duurzaamheid en beleids-
ontwikkeling bij de Gemeente 
Amsterdam, Metro en Tram), Ines 
Buskermolen (ESD Consultant 
at GIW Environmental Solutions 
Pty Ltd, Victoria Australia), Chris 
Eveleens (Birch Consultants Hil-
versum, PhD candidate Universi-
teit Utrecht) en Dieuwertje Walch 
(Trainee mitigatie klimaatveran-
dering bij Klimaatverbond Ne-
derland). 
Enthousiaste jonge mensen, met 
een positieve maar toch ook re-
alistische kijk op de ontwikke-
lingen op het gebied van duur-
zaamheid. Wat gaat er goed en 
wat niet? Voor welke uitdagingen 
staan we met elkaar. Geen tech-
nisch verhaal, maar persoonlij-
ke visies op de ontwikkelingen. U 
kunt vier van hen persoonlijk ont-
moeten. Daarnaast geven Klaas 
en Ines een inkijkje vanuit Au-
stralië. De avond is voor ieder-
een toegankelijk en de entree is 
gratis.  Dinsdag 21 mei, aanvang 
20.00 uur in de Bindingzaal. Zijd-
straat 55.

Muzikanten en bijzondere evenementen

DownTown Radio terug 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer -  Komende week 
draait het op Radio Aalsmeer 
voornamelijk om muzikanten 
en mensen die bijzondere eve-
nementen voor de gemeen-
schap organiseren. Zo spreken 
‘Jan & Jansen Live’ zaterdag tus-
sen 21.00 en 00.00 uur met mu-
zikant Martijn Jasper en Moni-
que Vervaart, die de Samenloop 
voor Hoop voor het KWF orga-
niseren. Ook is ‘DownTown Ra-
dio’ vanaf nu wekelijks tot aan het 
evenement zelf op de radio met 
een nieuwe uitzending. Iedere za-
terdag tussen 14.00 en 15.00 uur 
met Dennis, Rinus en Ilse. Verder 
mental business coach Anja de 
Die bij ‘Echt Esther’ op donderdag 
en social media-expert Elja Daae 
bij een nieuwe ‘Blikopener Radio’ 
op maandag 20 mei van 18.00 tot 
19.00 uur. 

255e ‘Door de Mangel’
Michel Post was de 254e gast die 
plaats nam achter de microfoon 
om door de mangel te worden 
gehaald. Hij omschrijft zichzelf in 
drie woorden als dienstbaar, on-
dernemend en zorgzaam. Deed 
de horecaschool en is uiteinde-

lijk vanwege werk vanuit Am-
sterdam in Aalsmeer neergestre-
ken. Hier moest hij even wennen 
aan het dorpse. Volgende week is 
Ap Eigenhuis te gast, de drijven-
de kracht achter Vuur en Licht op 
het Water. Michel Post heeft een 
vraag voor hem in petto: “Hoe 
lang houdt hij het nog vol om 
zo’n groot evenement te organi-
seren?” Mocht je als luisteraar ook 
een vraag hebben voor Eigen-
huis, mail deze dan naar: info@ra-
dioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio: 0297-
325858. 
Radio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en omgeving 
en is te beluisteren via 105.9 FM 
in de ether, 99.0 FM op de ka-
bel, digitaal radiokanaal 868 (Cai-
way) en via de website www.ra-
dioaalsmeer.nl. Daarnaast is Ra-
dio Aalsmeer te vinden op tele-
visie met Tekst TV: kanaal 12 van 
Caiway, of kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort. Elke dag brengt 
Radio Aalsmeer informatieve en 
interessante programma’s. In de 
nacht en doordeweeks overdag 
kan genoten worden van �jne 
non-stop muziek. 

Zaterdag in het Crash Museum
Lezing over ‘De luchtslag 
om Nederland mei 1940’
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um ’40-‘45 organiseert op zater-
dag 18 mei een Lezing over ‘De 
luchtslag om Nederland in mei 
1940’. De lezing wordt verzorgd 
door Dick Weber. Hij zal vertellen 
hoe dankzij de inzet van man-
nen als Best en Raaimakers van 
het Nederlandse Wapen der Mili-
taire Luchtvaart - tijdens de mei-
dagen en de jaren daarvoor - er-
toe hebben geleid dat de acties 
van de Mei-vliegers van de Ne-
derlandse Luchtvaart Afdelin-
gen niet helemaal zinloos waren. 
Nog altijd leeft het beeld dat de 
luchtmacht onvoorbereid was en 
aan gekluns ten onderging. Aan 
dat beeld valt wel wat af te din-
gen. In de crisistijd en het paci�s-
me was er extreem bezuinigd op 
de Nederlandse defensie totdat 
in 1935 duidelijk werd dat Hit-
ler andere plannen had. Er werd 
hard gebouwd aan Nederland-
se militaire luchtvaart, maar het 

was te laat. De Mei-vliegers wis-
ten wat de kansen waren tegen 
die overmacht en gingen die da-
gen in mei strijdend ten onder. 
Woedend op die rotmo�en, be-
reikten ze het hoogst haalbare: 
Stevige Duitse verliezen, waar 
de Duitsers nog last van hadden, 
in de vijf lange oorlogsjaren die 
volgden. 
De lezing begint om 13.00 uur 
en is gratis toegankelijk voor mu-
seumbezoekers. Het Crash mu-
seum is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in  Aalsmeerderbrug en 
is geopend op woensdagmiddag 
van 13.00 tot 16.00 uur, de vaste 
zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur 
en iedere tweede zondag van de 
maand  van 11.00 tot 16.00 uur. 
De toegang bedraagt 5 euro voor 
volwassenen en 2 euro voor kin-
deren van 6 tot 12 jaar. Dona-
teurs van de stichting en vetera-
nen hebben gratis toegang. Voor 
informatie: www.crash40-45.nl.

Indrukwekkende avond 
over Fairtrade
Aalsmeer - Woensdagavond 8 
mei was er een avond over Fair-
trade in De Oude Veiling. De op-
komst was door de voetbalwed-
strijd van Ajax niet zo groot, maar 
de informatie des te indrukwek-
kender. Peter d‘Angremond ver-
telde dat het droevig gesteld is in 
de ko�ehandel. Veel ko�eboe-
ren kunnen het hoofd niet boven 
water houden. Ze stoppen met 
het verbouwen van ko�e en trek-
ken naar de stad. Daar is ook geen 
werk, dus vervallen ze in armoe-
de. Dit allemaal in verband met 
de veel te lage prijs op de wereld-
markt voor ko�e. De Fairtrade 
ko�eboeren redden zich geluk-
kig wel, zij krijgen een eerlijk loon 
en de extra premie waarvan veel 
gedaan kan worden.

Bloemen
In de bloementeelt in Kenia gaat 
het uitstekend volgens Marja 
Oudhuis van Bilashaka Flowers 
in Kenia. Het bedrijf werkt maat-
schappelijk verantwoord met 
zonnepanelen en recycled giet-
water. De arbeiders verdienen 
een eerlijk loon en ontvangen 
een premie waarmee ze zelf mo-
gen beslissen wat ermee gedaan 
kan worden. Zo is er een middel-

bare school gebouwd en een zie-
kenhuisje opgezet.

Koffieproeverij
De ko�eproeverij die avond ver-
liep naar wens. Er konden vier 
fairtrade ko�emerken geproefd 
worden. De uitslag was verras-
send, maar over smaak valt niet te 
twisten toch?! De bananencakes 
gebakken door de bakkerij van 
GewoonDoen waren verrukkelijk 
en de muziek spetterend. De mu-
zikanten kwamen uit Senegal en 
speelden en dansten vol overga-
ve. Er werd zelfs door een bezoe-
ker mee gedanst.
Er waren veel Fairtrade producten 
uitgestald door de Wereldwin-
kel Aalsmeer en er was een info-
tafel van de werkgroep Fairtrade 
gemeente Aalsmeer. “Wie er niet 
was heeft echt veel gemist”, aldus 
Betty Kooij van de Werkgroep.
Mocht u mee willen werken aan 
meer informatie verspreiden over 
Fairtrade in Aalsmeer dan kan in-
formatie opgevraagd worden bij 
de contactpersoon Betty Kooij 
via e-mail: jbkooij@kabelfoon.
nl. Via de website www.fairtra-
degemeenten.nl is meer te lezen 
over eerlijke producten en eerlij-
ke handel.

O�ciële Mededelingen
16 mei 2019

EVENEMENTEN

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Toertocht op de Westeinderplas (Z19-028745) Pramenrace 

Aalsmeer op 14 september 2019, ontvangen 10 mei 2019

COLLECTES

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

DRANK- EN HORECAVERGUNNING 
(ONTWERPBESLUIT)***

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 6 van 
de drank- en horecawet de volgende ontwerpbesluit drank- 
en horecavergunning is afgegeven. Tegen de afgifte van dit 
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen. Als er geen 
zienswijze is ingediend kunt u bij afgifte van de de�nitieve ver-
gunning geen beroepschrift meer in dienen. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Gerberastraat 6 (Z18-019304) RK Kerkgenootschap Paro-

chiehuis, op 9 mei 2019 is ontwerpbesluit genomen, De 
inzage periode is 6 weken en start op 16 mei 2019

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Beethovenlaan 120, 1431WZ (Z19-025692) WeeKaatje van 

7 juni tot 10 juni 2019, melding akkoord 10 mei 2019
- Sportlaan 43, 1431HW (Z19-026634) Avondvierdaagse Aals-

meer van 3 t/m 6 juni 2019, melding akkoord 10 mei 2019
- Wim Kan Dreef 4 (Z19-028896) Prutrace op 23 juni 2019, 

melding akkoord 14 mei 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE 
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 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal voor Herenweg 60 Kudel-
staart, Z19-018428

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.

Op zoek naar nieuwe locatie speelveld

Veld naast Spoorlijnpad 
blijft nog in gebruik

niet zo ruim dat een groot trap-
veld mogelijk is, maar er zou wel 
op kleine schaal gevoetbald kun-
nen worden. Het speelveld zal ge-
heel in gras en bomen uitgevoerd 
gaan worden, zodat het een ex-
tra kwaliteit aan de buitenruim-
te geeft met een hoge belevings-
waarde. Een nadeel van deze lo-
catie is dat de plek niet centraal 
ligt in het gebied Polderzoom en 
minder geschikt is voor oudere 
jeugd. 
Een andere mogelijkheid voor het 
realiseren van een groot speel-
veld is de locatie Wissel. Een voor-
deel is dat deze locatie centra-
ler ligt in het gebied, maar in het 

verleden hebben omwonenden 
overlast ervaren van de voetbal-
kooi, die toen was gesitueerd op 
deze plek. Er gaat nu onderzocht 
worden of het tijdelijke trapveld 
aan het Spoorlijnpad verplaatst 
kan worden naar de locatie na-
bij de Wissel/Baanvak. Het trap-
veld aan het Spoorlijn blijft voor-
alsnog, zolang er niet gebouwd 
wordt, gehandhaafd.
Binnen het stedenbouwkundig 
plan van Polderzoom fase 2 gaat 
sowieso een speelveld opgeno-
men worden voor kinderen tot 6 
jaar en jonge jeugd. Hierover gaat 
de gemeente in overleg met de 
projectontwikkelaars.

Aalsmeer - Op dit moment is er 
naast het Spoorlijnpad een tijde-
lijk trapveld. Er is echter op de-
ze locatie woningbouw gepland. 
Ter vervanging van het trapveld 
wordt door de gemeente nu ge-
zocht naar een andere plek voor 
de realisatie van een speelveld 
of voetbalkooi in de wijk Polder-
zoom. Gekeken is in eerste instan-

tie naar een tijdelijke plek. In het 
stedenbouwkundig plan voor de 
invulling van Polderzoom fase 2 
(gebied tussen Wissel en Stom-
meerkade) is een groene plek op-
genomen, waar een speelplek ge-
realiseerd kan worden voor kin-
deren tot 6 jaar en jonge jeugd 
tot 16 jaar. 
De afmetingen van het veld zijn 
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In recreatiegebied rond sportvelden
Natuurgroep organiseert 
wandelexcursie op 19 mei
Aalsmeer - In het kader van de 
Nationale vogelweek, die duurt 
van zaterdag 11 tot en met 19 
mei, organiseert Natuurgroep 
Aalsmeer op zondag 19 mei een 
wandelexcursie in het recreatie-
gebied rond de sportvelden in 
Kudelstaart.
Ook om de hoek in Kudelstaart 
en Aalsmeer zijn er vogels die elk 
jaar een lange reis vanuit Afrika 
maken en speciaal naar dat ene 
recreatiegebied komen om daar 
hun jongen groot te brengen en 
in het najaar diezelfde reis weer 
terug maken! Vogels soms niet 
veel groter dan een duim en 10 
keer lichter dan een luciferdoos-
je! In deze excursie gaat de groep 
op zoek naar vogels en laten le-
den van de Natuurgroep zien wat 
ze nodig hebben zodat ze de reis 
niet voor niets maken. Dankzij 

broedvogelonderzoek dat de af-
gelopen drie jaar in dit gebied is 
uitgevoerd zijn er in samenwer-
king met de gemeente Aalsmeer 
eenvoudige afspraken gemaakt 
over een aangepast maaibeheer 
waardoor bij het sportpark en 
in de directe omgeving daarvan 
met name de oever- en rietvo-
gels duidelijk zijn toegenomen. 
Tijdens de excursie gaan de deel-
nemers onder meer kennismaken 
met een uitgesproken rietvogel 
als de Kleine Karekiet, maar ook 
met de spectaculaire Gele Kwik-
staart en wie weet de prachtige 
Blauwborst! Natuurlijk worden 
ook de lokale Kudelstaartse vo-
gels niet vergeten. Mis dit spek-
takel niet en meld je aan via na-
tuurgroepaalsmeer@gmail.com. 
Wacht niet te lang, want het aan-
tal plaatsen is beperkt!

Met gastspreker Ellen van der Meer
Infobijeenkomst over 
dementie in Rijsenhout
Rijsenhout - Op woensdag 22 
mei organiseert het inloop Oden-
sehuis Rijsenhout een informa-
tiebijeenkomst over dementie. 
Het inloop Odensehuis biedt el-
ke maandag en donderdag on-
dersteuning aan ouderen in Rij-
senhout. 
Een dagprogramma met onder 
andere geheugentraining, crea-
tief bezig zijn, bewegen en mu-
ziek, een lunch en het bespre-
ken van de gebeurtenissen in de 
maatschappij bieden ouderen 
de gelegenheid zich aan te slui-
ten bij andere ouderen. Met hulp 
van buurtbewoners wordt het 
programma mogelijk gemaakt. 
Zo kunnen ouderen gehaald en 
thuisgebracht worden en wordt 
er gezorgd voor ko�e en thee en 
wordt er een heerlijke lunch ver-
zorgd. Het inloop Odensehuis 
hoort bij het Ontmoetingscen-
trum in Aalsmeer en is onderdeel 
van zorgcentrum Aelsmeer. 
Veel ouderen krijgen te maken 
met fysieke en/of mentale pro-
blemen. Regelmatig is er sprake 
van dementie. Zelfstandig blij-
ven wonen is dan vaak alleen 

mogelijk met hulp uit de omge-
ving. Het is goed om dan meer 
te weten over de gevolgen van 
Dementie. De informatiebijeen-
komst wordt gehouden in de 
Ontmoetingskerk aan de Werf. 
De zaal gaat open om 19.00 uur 
en de avond is van 19.30 tot 21.00 
uur. Het concept ziet eruit als een 
Alzheimer café. Bij binnenkomst 
en in de pauze is er een muzika-
le bijdrage van Hans Millenaar. 
Het eerste deel bestaat uit een 
interview door de coördinator 
van het Ontmoetingscentrum El-
len Millenaar met gastspreker El-
len van der Meer, zij is woonach-
tig in Rijsenhout en specialist ou-
derengeneeskunde. Na de pauze 
is er ruim gelegenheid om vragen 
te stellen of dieper in te gaan op 
bepaalde thema’s. Iedereen is van 
harte welkom. Tegen betaling 
kan men een consumptie nutti-
gen. Voor informatie en aanmel-
ding (niet noodzakelijk, wel wen-
selijk) kan gebeld worden met 06-
22468574, mail naar emillenaar@
zorgcentrumaelsmeer.nl of ga 
even langs bij de inloop Odense 
op maandag of donderdag. 

Tweehonderd klassieke voertuigen
Corsotintje aan toerrit 
‘Aalsmeer Roest Niet’
Aalsmeer - Zondag 2 juni is de 
toerrit van ‘Aalsmeer Roest Niet’. 
Er arriveren deze middag zo’n 200 
klassieke voertuigen bij de Beach. 
Tevens zal er een overzichtsten-
toonstelling van ‘Aalsmeer Toen’ 
te bewonderen zijn.
Dit jaar wil de organisatie een 
bescheiden start maken met ac-
tiviteiten uit het verleden van 
Aalsmeer. De brandweer is pre-
sent met de Chevrolet, bouw-
jaar 1946, die ook mee gaat rij-
den met de toerrit. Verder laat de 
brandweer een oude handspuit, 
kleding en oude werktuigen zien. 

Henk de Gooyer verzorgt een fo-
totentoonstelling van de veilin-
gen uit weleer en Witte van Tol 
richt een hoek in met oude kwe-
kerij attributen. Het Aalsmeers 
Bloemencorso krijgt ook een pro-
minente plek met vele maquet-
tes uit vervlogen tijden. Maarten 
Maarse rijdt mee met de voorma-
lige VBA Jeep van de technische 
dienst welke jarenlang dienst 
heeft gedaan als corsotrekker van 
de VBA corsokar. De Jeep is weer 
helemaal in ere herstelt en gaat 
met ‘Aalsmeer Roest Niet’ zijn eer-
ste toerrit weer rijden

De bijen en de imker zijn er klaar voor

Honing slingeren op de 
Historische Tuin 
Aalsmeer - De bijen zijn er klaar 
voor en de imker ook! Er staat 
weer honing slingeren op het pro-
gramma van de Historische Tuin. 
Op zondag 19 mei vindt het ho-
ning slingeren plaats tussen 13.30 
en 15.30 uur in de corridor. Neem 
de kinderen mee op ontdekkings-
tocht tussen de honingraten. Ge-
zellig en leerzaam gaan prima sa-
men. Stap in de fascinerende we-
reld van deze bedreigde diersoort 
en laat u alles vertellen over het 
gele goud dat ze produceren. Na-
tuurlijk valt er ook het een en an-
der te proeven. In de corridor kun-
nen bezoekers live aanschouwen 
hoe Tuinimker Eric van der Meer 
de oogst van zijn bijenvolk bin-
nenhaalt. De verse honing wordt 
voor uw ogen afgetapt en is ver-
krijgbaar in potten van 250 en 
450 gram. Haal het voorjaar in 
huis met deze natuurlijke lekker-

nij. Kinderen tot 12 jaar, donateurs 
en museumkaarthouders hebben 
gratis toegang. Uiteraard is de His-
torische Tuin tevens de juiste plek 
voor kleurrijke voorjaarsplanten 
om uw tuin of balkon mee op te 
�euren. De Historische Tuin is ie-
dere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 16.30 uur. 
Ingang Praamplein.

Lezing over gifkikkers 
bij Viva Aquaria
Aalsmeer - Op maandag 20 mei 
geeft Erik Prins een lezing over 
‘Gifkikkers en de bouw van een 
klein paludarium’. In deze lezing 
zullen er vele gifkikkers voor-
bij komen met allerlei wetens-
waardigheden over deze mooie 
beesten. Natuurlijk zal er ook ge-
sproken worden over hoe deze 
mooie gifkikkers gehouden moe-
ten worden. Het prachtige �uiten 
of roepen zal eveneens de revue 
passeren.
Hopelijk worden de aanwezi-
gen dan enthousiast en willen zij 
graag een terrarium of paludari-
um beginnen met deze kikkers. 
En dat komt goed uit, want in het 
tweede deel van de lezing wordt 
ingegaan op het bouwen van 

een (klein) paludarium om de-
ze mooie juwelen van het regen-
woud te houden. Al met al een le-
zing voor iedereen die wel eens 
wat anders dan vissen wil (zien).
Ook aanwezig is Viva Aquaria- 
lid Jan Mans die heel veel kennis 
heeft van terrariums, hij was vo-
rig jaar bij het Nederlands kam-
pioenschap niet voor niets eer-
ste en wil graag zijn kennis en 
ervaring met anderen delen. De 
avond wordt gehouden in buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef 1 
en begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Iedereen is van 
harte welkom. Meer weten over 
Viva Aquaria? Neem dan contact 
op met de heer C. Keim via 0297-
343854.

Ruim 11 procent hoger dan vorig jaar
Kudelstaartse veiling: 
Bijna 20.000 euro!
Kudelstaart - In de heel vroe-
ge ochtend van Moederdag kon 
voorzitter Arie de Vos van de 
stichting Kudelstaart voor Ku-
delstaart het resultaat van de ne-
gentiende veiling bekendma-
ken. De opbrengst kwam met 
19.901 euro ruim elf procent ho-
ger uit dan vorig jaar. Het eindbe-
drag van 2019 lag tevens zo’n tien 
procent hoger dan de gemiddel-
de opbrengst van de afgelopen 
negentien jaren. In die periode 
werd bij elkaar ruim 342.000 eu-
ro bijeengebracht ten behoeve 
van projecten van Kudelstaartse 
clubs en verenigingen.
 
Burgemeester vestigt record  
Topkavel in de veiling was de be-
schikbaarheid van de nieuwe 
burgemeester Gio Oude Kotte. Hij 
gaat een dagdeel meelopen met 
de Historische Tuin en de spon-
sors van dit museum hadden daar 
1.060 euro voor over. Het hoogste 
bedrag ooit  voor een dienst ge-
boden tijdens een van de negen-
tien veilingen. De nieuwe burger-
vader bracht zelf ter plaatse ook 
nog een nieuwe dienst in: een be-
zoek van tien personen aan de 
Tweede Kamer met een CDA-ka-
merlid en op de ko�e bij de mi-
nister van Financiën. Dat kavel 
leverde meteen de op een na 
hoogste score. Daar werd 700 eu-
ro voor neergeteld.

Andere toppers
Een hardhouten bank, beschik-
baar gesteld door de RABO-bank 

(elk jaar een van de toppers) werd 
afgehamerd op 530 euro. Ook 
erg in trek waren de twee door 
AFAS Software (een bedrijf met 
Kudelstaartse roots) beschik-
baar gestelde VIP-arrangemen-
ten voor twee personen naar keu-
ze in AFAS Live. Liefhebbers had-
den daar respectievelijk 440 en 
390 euro voor over.

Vooral diensten
Een lang weekend of midweek in 
een beschikbaar gestelde bunga-
low bracht 340 euro op, barbe-
cues voor tien personen schom-
melden tussen 220 en 300 euro 
en sloepvaren voor acht perso-
nen met lunch ging weg voor 180 
euro, hetzelfde bedrag als wat 
een vaartocht met lunch voor zes 
personen opbracht. Een bedrijfs-
bezoek van  vijftien personen aan 
de enige broodvisser op de West-
einderplas (of varen met drie per-
sonen) leverde 170 euro op.

Dankzij vrijwilligers
Voorzitter Arie de Vos van de 
stichting Kudelstaart voor Ku-
delstaart dankte na a�oop de 
tientallen vrijwilligers die de vei-
ling weer tot een succes wisten te 
maken. Van lopers tot ophoud(st)
ers en van notarissen tot veiling-
meesters. 
Gert Ubink en Dick Venema slaag-
den erin om het op de vroege 
zondagochtend kort te houden, 
maar streven er toch naar om vol-
gend jaar nog eerder te kunnen 
afhameren. 

Burgemeester Gio Oude Kotte (rechts) kijkt voldaan toe als veilingmees-
ters Gert Ubink (links) en Dick Venema de biedingen omhoog zien gaan. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Mooie contrasten tussen vroeger en nu

Bruidsmodeshow in het 
zorgcentrum een succes
Aalsmeer - Woensdag 8 mei 
was het een drukte van belang 
in de grote zaal van Zorgcen-
trum Aelsmeer. Veel bewoners, 
meest dames, hadden zich om 
15.00 uur geïnstalleerd voor een 
heuse modeshow. Een mode-
show van bruidskleding welte-
verstaan. Activiteitenbegeleid-
ster Mireille Breedijk had dit eve-
nement bedacht samen met haar 
collega (en eveneens activiteiten-
begeleidster) Laura Been. Meer 
dan tien personeelsleden van het 
zorgcentrum showden hun eigen 
trouwjurk. 
Het begon bij degene die het 
langst getrouwd was tot een da-
me die nog maar twee jaar gele-
den in het huwelijksbootje was 
gestapt. Mooie contrasten dus 
tussen vroeger en nu. De model-
len kwamen een voor een op en 
bij ieder model had ladyspeaker 
Laura een mooie anekdote. Ook 
een getrouwd homostel passeer-
de de revue. Iets wat vroeger on-
denkbaar zou zijn. Sneeuwwitte 
bruidsjurken, strakke lij�es, ge-

kleurde jurken, sluiers en slepen. 
Alles kwam voorbij op het podi-
um. Daarna werd er door de zaal 
ge�aneerd zodat iedere bewoner 
de bruidskleding van dichtbij kon 
bewonderen, waarna de, soms 
wat zenuwachtige modellen, via 
de rode loper de zaal weer verlie-
ten. De kapsters van het zorgcen-
trum hadden de dames mooi ge-
kapt. Opgestoken haren, verzorg-
de make-up erbij. Een prachtig 
schouwspel, waarbij de oohh’s en 
aahh’s spontaan uit het publiek 
kwamen. De bewoners genoten 
zichtbaar. 
Tijdens de pauze werd voor een 
drankje en hapje gezorgd. Op 
het podium stond op een paspop 
een prachtige trouwjurk tentoon-
gesteld van Bruidsmodewinkel 
TROUW! in de Zijdstraat. Eigena-
resse Angela Alkemade had daar-
naast een trouwjapon tijdelijk ter 
beschikking gesteld die een van 
de medewerkers mocht showen. 
Een lieve geste. Op een meer dan 
geslaagde middag.
Door Miranda Gommans   

Buurtbarbecue 
Het Dijkhuis

Oude Meer -  Op zaterdag 18 mei 
organiseert Buurtvereniging Het 
Dijkhuis weer een voorjaarsbar-
becue. Aanvang 16.00 uur. Deel-
name voor kinderen tot 12 jaar 5 
euro en voor volwassenen 12,50 
euro per persoon. Graag even 
aanmelden via info@hetdijkhuis.
net .
 

Tweedehandsbeurs
Op Hemelvaartsdag, donder-
dag 30 mei, is er tussen 12.00 en 
17.30 uur in Het Dijkhuis te Oude 
Meer een tweedehands kleding- 
en speelgoedbeurs. Bent u bezig 
met de voorjaarsschoonmaak en 
wilt u uw kleding, schoenen of 
speelgoed verkopen? Huur een 
kraam/tafel. Toegang voor bezoe-
kers is gratis. Voor meer informa-
tie en aanmelden (voor 24 mei):: 
info@hetdijkhuis.net. Adres: Het 
Dijkhuis, Aalsmeerderdijk 77.
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Diverse activiteiten voor jong en oud
Open Havendag bij WVA
Aalsmeer - Op zaterdag 25 mei 
organiseert Watersport Vereni-
ging Aalsmeer weer de ‘Open Ha-
vendag’ van 12.00 tot 17.00 uur 
aan de Uiterweg 155. Belangstel-
lenden zijn deze middag welkom 
om kennis te komen maken met 
verschillende facetten van de wa-
tersport. 
Voor de jeugd worden er gratis 
proe�essen jeugdzeilen gege-
ven in de club Optimisten. Dus 
neem (klein)kinderen en mis-
schien ook hun vriendjes mee! 
Er staan twee jeugdtrainers klaar 
voor een proe�es Optimist zei-
len. Zwemvesten zijn aanwezig. 
En er worden veel meer activitei-
ten voor de jeugd georganiseerd, 
van schminken tot spijkerbroek-
hangen, van een echte viswed-
strijd tot dobbertjes vissen vanuit 
de Optimisten. 
Aan de volwassenen is ook ge-
dacht. Er zal een nautische markt 
zijn en een aantal leden stelt hun 
vaartuig ter beschikking, zodat 

het ruime sop van de Westeinder 
gekozen kan worden. Er is ook 
de mogelijkheid om mee te va-
ren met een motorjacht, een pun-
ter of een kajuitsloep en voor wie 
wil zeilen kan onder leiding van 
een ervaren zeiler instappen in 
de J-22 of een spectaculair rond-
je maken met de MaxFun. Trek 
wel geschikt schoeisel met zach-
te platte zolen aan! Bij de ingang 
van het clubhuis staat een stand 
waar de afspraken voor het mee-
varen gemaakt kunnen worden. 
Ook kan jong en oud die middag 
suppen en kan er gevaren wor-
den met de Micro Magic: een mo-
delzeilbootje dat bestuurd wordt 
vanaf de steiger. Op de havendag 
is de demo-MM van de WvA be-
schikbaar en met tekst en uitleg 
van enige routiniers kan kennis 
gemaakt worden met deze leuke 
manier van zeilen. DJ Timo zorgt 
voor de muzikale omlijsting.
Vragen? Stel ze via openhaven-
dag@wvaalsmeer.nl 

Zonnige geraniummarkt 
en braderie in Centrum
Aalsmeer - De weergoden waren 
Aalsmeer goed gezind. De gera-
niummarkt en de braderie op za-
terdag 11 mei vonden plaats on-
der een stralend zonnetje. Gelijk 
bij aanvang om negen uur in de 
ochtend meldden de eerste ko-
pers zich op het Raadhuisplein. 
Het aanbod aan met name bloei-
ende planten was groot. Het heet 
weliswaar geraniummarkt, maar 
trouwe bezoekers weten inmid-
dels dat het aanbod heel gevari-
eerd is, met ook diverse exclusie-
ve en nieuwe soorten bloeiers en 
natuurlijk de populaire hortensia’s 
in allerlei kleuren. Bij Groei & Bloei 
was een stand ingericht waar kin-
deren konden knutselen en hier 
werd veel en met plezier gebruik 
van gemaakt.

Aalsmeers Harmonnie en Kika
Waardering was er eveneens voor 
het optreden van Aalsmeers Har-
monie. Vele bezoekers bleven 
staan luisteren en er werd zelfs 
applaus gegeven. Sjouwen met 
het aangekochte perkgoed en de 
planten was niet nodig, hiervoor 
was er weer de thuisservice van 
KiKa. De bak�etsers hebben de-
ze dag weer vele kilometers afge-
legd.

Gevarieerd aanbod
Ook de braderie in de Zijdstraat 
was bijzonder in trek. Er werd ge-
interesseerd langs de diverse kra-
men gewandeld en regelmatig al-
lerlei spulletjes aangeschaft. De 

keuze was gevarieerd, van puzzels 
en boeken tot kleding en schoe-
nen en van woonaccessoires tot 
leuke kunstwerkjes. Verder tas-
sen, sieraden, bloemen, potten en 
lekkernijen waaronder aardbei-
en. Ook diverse verenigingen en 
goede doelen hadden een kraam 
ingericht op de braderie. Zo ver-
kocht de Atletiekvereniging stuk-
jes van de oude baan om hier-
mee gelden bijeen te krijgen voor 
de bouw van een nieuw clubhuis 
(opbrengst 1621,20 euro), was er 
promotie voor de stichting SAM 
en voor de Roparun en gaf de 
business-klas van het Wellant Col-
lege acte de présence.

Foodplein in trek
Het Molenplein was omgetoverd 
tot foodplein waar stroopwafels, 
Vietnamese loempia’s, kip, pizza 
en ijs verkrijgbaar waren. Het was 
ook Nationale Molendag en ter 
gelegenheid van deze promotie-
dag werden er door de molenaars 
van De Leeuw po�ertjes gebak-
ken. Het Molenplein was een ech-
te ontmoetingsplek en met elkaar 
werd genoten van het zonnetje 
en de diverse lekkernijen. Het ter-
ras heeft de hele dag vol gezeten. 
Al met al kunnen de beide orga-
nisaties terug kijken op heel ge-
slaagde evenementen met veel 
bezoekers. Een goede en zonnige 
promotie van het Centrum! Van-
daag met extra veel foto’s (na)ge-
nieten van de braderie en de ge-
raniummarkt.

Op terrein Flower Art Museum
Eerste editie ‘Nature Art 
Fair’ dit weekend
Aalsmeer - Op het terrein van 
het Flower Art Museum wordt ko-
mend weekend de eerste editie 
van de Nature Art Fair gehouden. 
Tijdens de kunstbeurs is werk te 
zien van circa veertig kunstenaars 
die zich laten inspireren door de 
natuur. 
De Nature Art Fair biedt een grote 
diversiteit met de natuur als cen-
traal thema. Schilderijen, fotogra-
�e, beelden, sieraden en andere 
kunstuitingen zijn vertegenwoor-
digd in het beurspaviljoen op het 
museumterrein. 

Inspiratie opdoen
Al het werk is te koop, de Nature 
Art Fair is dan ook een ideaal mo-
ment om inspiratie op te doen 
voor wie op zoek is naar een mooi 
kunstwerk. De meeste kunste-
naars zijn zelf aanwezig en vertel-
len graag over hun werk. Beurs-
bezoekers hebben ook toegang 
tot het Flower Art Museum, waar 
momenteel drie tentoonstellin-
gen lopen. Een deel van de hier 
getoonde hedendaagse kunst is 
eveneens beschikbaar voor ver-
koop.

Activiteiten
De Nature Art Fair wordt zater-
dagochtend 18 mei geopend 
door Wilma Scheltema, wethou-
der van Cultuur van de Gemeente 
Aalsmeer. Gedurende het week-
end zijn er diverse activiteiten. Zo 
geeft kunstenaar Bert van Santen 
rondleidingen door zijn soloten-
toonstelling Fleurs d’espoir, ver-
telt Robin Noorda over de baan-
brekende projecten van kunste-

naarscollectief Tropisme en geeft 
kunstverzamelaar Eric van ’t Ho� 
een kijkje in de kunstwereld. Ook 
is er live muziek van harpiste Pe-
tra Rosa. De Nature Art Fair is za-
terdag 18 en zondag 19 mei van 
11.00 tot 18.00 uur. Entree aan 
de deur is 10 euro en in de onli-
ne voorverkoop 7,50 euro (tot en 
met vrijdag). Jeugd t/m 14 jaar 
gratis entree. Het adres van het 
museum is Kudelstaartseweg 1 
(tegenover de watertoren). Meer 
informatie: www.natureartfair.nl.

Marja Steinmetz, ‘Wonen met vogels’.

Chris Timmers, ‘Blue Marble’.

Goed nieuws en treurige mededeling
Bijen doen het goed op 
de kinderboerderij!
Aalsmeer - Op de kinderboerde-
rij is een bijenvolk gaan zwermen. 
Dit doen bijen als hun woning te 
klein wordt voor het volk. Het bij-
envolk splitst zich dan op. De ko-
ningin vertrekt met een deel van 
haar volk. Ze laat een larve achter 
voor het volk dat ze verlaat. Deze 
larve zal uitgroeien tot de nieuwe 
koningin. Zwermen vindt meest-
al plaats in mei of juni. Imker Roel 
doet er alles aan om zwermen 
te voorkomen, maar afgelopen 
donderdag 9 mei waren de bij-
en hem te snel af. Gelukkig had-
den de koningin en haar volk een 
plekje dichtbij de bijenstal uitge-
kozen. Er is een nieuwe bijenkast 
nabij gezet en inmiddels heeft 
het bijenvolk het nieuwe bijen-
paleis betrokken. Imker Roel is te-
vreden met het aantal bijen in de 
kasten op Boerenvreugd. Ook de 

productie van honing gaat goed. 
Bijzonder in deze tijd waarin bij-
en over de hele wereld het moei-
lijk hebben!

Ezel Willem overleden
Goed nieuws dus, maar de kin-
derboerderij heeft ook een treu-
rige mededeling te doen. Afgelo-
pen maandag 13 mei hebben de 
medewerkers en vrijwilligers af-
scheid moeten nemen van ezel 
Willem. Willem kwam in januari 
2014 op Boerenvreugd wonen als 
maatje van ezelin Roos. De laat-
ste weken was Willem ziek. De 
dierenarts is meerdere keren op 
bezoek geweest, maar ondanks 
alle medicatie verslechterde zijn 
longklachten. Willem is rustig in-
geslapen in bijzijn van zijn vrien-
dinnetje Roos. Willem is maar 7 
jaar oud geworden.Voorbereiding definitieve inrichting in volle gang

Nog dit jaar enkele eenvoudige 
voorzieningen in Machinepark
Aalsmeer - In juli 2018 is voor het 
project Machinepark een voorbe-
reidingskrediet ter beschikking 
gesteld. De planning was om ver-
volgens het uitvoeringsprogram-
ma in het eerste half jaar van 2019 
te presenteren en een besluit 

over het ontwerp te nemen. Ech-
ter gezien het participatieproces 
en het daarop volgende zorgvul-
dige ontwerpproces, gaat deze 
streefdatum niet gehaald worden 
en zal de presentatie nu plaats-
vinden in de tweede helft dit jaar. 

Bufferzone
Het Machinepark omvat in hoofd-
lijnen de inrichting van de groene 
bu�erzone tussen de woonwijk 
Oosteinde en bedrijventerrein 
Green Park Aalsmeer en inrich-
ting van het terrein rond sporthal 

Een deel van het toekomstige Machinepark. Geheel rechts De Bloemhof.

De Bloemhof inclusief een nieu-
we ingang vanaf Greenpark in 
plaats vanaf de Hornweg. 

Subsidie SLS
Door de Stichting Leefomgeving 
Schiphol (SLS) is een subsidie voor 
dit project toegezegd van circa 1 
miljoen euro. Uitgangspunt hier-
bij is dat de gemeente en Green 
Park Aalsmeer Gebiedsontwikke-
ling ook circa 1 miljoen euro in het 
gebied investeren. De afgelopen 
maanden is met een geselecteer-
de groep een ontwerp voor het 
Machinepark gemaakt. In hoofd-
lijnen komt dit neer op een groe-
ne inrichting met een wandelrou-
te door het Machinepark langs de 
Machinetocht en het Zwanenwa-
ter, een �tness-route door het ge-
bied en het creëren van een aan-
genaam verblijfsklimaat rond De 
Bloemhof inclusief het realiseren 
van een nieuwe toegangsweg 
van en naar de sporthal.

Wandelpad en zitbanken
Aangezien er voor het Machine-
park door de gemeente en Green 
Park al middelen beschikbaar zijn, 
wordt op dit moment voorbereid 
om enkele eenvoudige voorzie-
ningen (wandelpad, zitbanken, 
prullenbakken) in 2019 toch al te 
realiseren. Met de overige inrich-
ting wordt pas gestart na een be-
sluit van de gemeenteraad en sub-
sidieverlener SLS. Met SLS is deze 
fasering besproken. Door de Stich-
ting is aangegeven dat in 2020 
met de inrichtingswerkzaamhe-
den gestart moet zijn, maar dat 
de volledige realisatie niet in 2020 
hoeft plaats te vinden.
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www.zorgcentrumaelsmeer.nl

Inloopcentrum Odense
Op vrijdag 17 mei bent u van 
harte welkom in de inloop 
Odense in het gebouw van 
Ontmoetingscentrum Irene.
Deze middag kunt u om  
14.30 uur kijken naar de �lm:   
Gebroken vlinder, het verhaal  
van Minke. Kanaalstraat 12 in 
Aalsmeer.

Optreden in zorgcentrum
Aelsmeer
Woensdag 22 mei bent u 
van harte uitgenodigd om te 
komen luisteren bij het 
optreden van het Quatriola 
Hobo Klarinet Fagot trio om 
15.00 uur. Ze spelen werken 
van o.a. Mozart, Beethoven, 
Verdi en Joplin. 

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 22 mei kunt u
genieten van o.a. een licht 
gebonden kaassoep met 
hamreepjes, stokbrood met 
kruidenboter, kipspies,
strogano� saus, spruitjes met 
spek en ui, tomatensalade 
met lente-ui en mozzarella,
pommes duchesse en vanille 
ijs met aardbeiensaus en 
slagroom naar keuze voor 
maar € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 

uur. Reserveren kan via Tel. 
0297-820979.

Vrijdag 24 mei  kunt u ge-
nieten van o.a. een gebonden 
pompoen soep, mais pom-
poen brood met kruiden-
boter, varkenshaas met peper-
roomsaus, gesmoorde Parijse 
wortelen in boter en suiker,
gemengde salade, rösti 
aardappelen, chipolata bava-
rois met marasquinsaus en
slagroom naar keuze voor 
€ 14,50. Reserveren kan via 
Tel. 0297-820979.

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,- 
Graag vooraf reserveren.

Thema avond in Voor Elkaer
Volgende week  vrijdag, 31 
mei is de maandelijkse thema 
avond. Deze maand hebben 
we een asperge avond. 
U kunt zich nu al opgeven!
Tel. 0297-820979.

Inloopcentrum Odense

Activiteiten overzicht

Blauwhoff stopt na 25 jaar
Aalsmeer - Henri Blauwho�  van 
de gelijknamige kantoorvakhan-
del aan de Machineweg startte 
zijn bedrijf samen met zijn vrouw 
Sandy in 1994. Nu, 25 jaar later, is 
het tijd geworden om andere uit-
dagingen aan te gaan. Zij slui-
ten de winkel. Ook Tim Jacobs 
(19 jaar vaste medewerker) heeft 
een nieuwe baan gevonden. Sa-
men vertellen zij in een gesprek 
met deze krant dat deze beslis-
sing best wat voeten in de aar-
de had. “We doen het welover-
wogen, maar het was een lastige 
keuze. Leveranciers, die het ove-
rigens ook moeilijk hebben te-
genwoordig, worden voor ons 
te duur zodat wij vervolgens on-
ze service aan onze klanten niet 
meer goed kunnen waarborgen. 
Daarnaast zijn de marktomstan-
digheden veranderd en men-
sen worden mondiger. Kortom, 
het plezier werd gewoon min-
der. Maar het heeft nooit aan on-
ze vaste klantenkring gelegen. 
Die hielden ons juist op de been! 
Wij willen ze dan ook graag be-
danken voor het gestelde ver-
trouwen in onze kantoorvakhan-

del. Ook de leveranciers, waar wij 
altijd een prettige samenwerking 
mee hebben gehad, bedanken 
wij van harte. Dit hebben wij de-
ze week per mail al kenbaar ge-
maakt aan hen.” Er komen wat 
voorbeelden voorbij over situa-
ties die het ondernemen er niet 
leuker op hebben gemaakt de 
afgelopen maanden. De winkel 
aan de Machineweg 29a is open 
tot en met woensdag 29 mei. “U 
bent dus nog twee weken van 
harte welkom, maar er komt be-
slist geen ophe�  ngsuitverkoop.” 
Aldus Tim, Sandy en Henri, die 
genoeg leuke toekomstplannen 
voor de boeg hebben.
Door Miranda Gommans  

Voor grote partijen en kleine feesten
Leuke acties bij jarige 
Catering Aelsmeer
Aalsmeer - Catering Aelsmeer 
bestaat 12,5 jaar. Gestart in 2006 
is eigenaar Willem Kok en wie zijn 
bedrijf in de arm neemt, is ver-
zekerd van een compleet ver-
zorgd feest. “We kunnen partijen 
aan voor meer dan tweeduizend 
mensen, maar een feestje voor 
twintig mensen vinden wij net zo 
mooi”, vertelt Willem Kok. “Iedere 
klant wordt gelijk behandeld en 
alles is mogelijk bij ons. Van de lo-
catie tot de muziek, aankleding, 
eten en drinken, alles nemen we 
uit handen. Het is echt ontzorgen 
wat wij doen.”
Het jubileum wordt dit jaar ge-
vierd met allerlei leuke acties en 
kortingen. Deze maand mei zijn 
de borrelhapjes in de aanbieding. 
Kijk voor meer informatie op de 

website www.cateringaelsmeer.
nl en volg het bedrijf op facebook 
om op de hoogte te blijven van 
de acties. Bellen kan ook: 0297-
367979, evenals langs komen in 
de Turfstekerstraat 15b op Bedrij-
venterrein Hornmeer.

Werkbezoek CDA’er Daan Versteeg:
“Heel Europa kan trots 
zijn op Aalsmeer”
Aalsmeer - “Niet alleen Neder-
land, heel Europa kan trots zijn 
op Aalsmeer.” Die conclusie trok 
CDA’er Daan Versteeg tijdens 
zijn werkbezoek op 8 mei aan 
Aalsmeer in het kader van de 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement op 23 mei. De onder-
nemingen Agriom en OZ Plan-
ten, onderdeel van Dutch Flower 
Group, werden onder meer be-
zocht. Versteeg kreeg niet alleen 
een beeld van de Aalsmeerse re-
gio en de sierteelt, maar ook aan-
dachtspunten mee voor zijn mo-
gelijke taak in Brussel. Bij het CDA 
is de Noord-Hollandse kandidaat 
nummer 7 op de lijst bij de aan-
staande verkiezingen. Met Moe-
derdag op zondag 12 mei voor 
de boeg kreeg het werkbezoek 
in de voor de sierteeltsector druk-
ste week van het jaar een actu-
eel tintje. “Het is een prestatie van 
formaat hoe Aalsmeer en Neder-
land zo’n toonaangevende po-
sitie in de internationale sier-
teeltsector hebben. Juist daarom 
is extra aandacht nodig, ook in 
Brussel. Want de sector gaat ook 
gehinderd worden, bijvoorbeeld 
door Brexit. En ook andere regel-
geving, zoals ontwikkelingen op 
het gebied van duurzaamheid”, 
aldus Versteeg.

“Europa goed voor Aalsmeer”
Bij OZ Planten werden Versteeg 
en de delegatieleden bijgepraat 
door algemeen directeur Henk- 
Willem Spaargaren en Marcel 
Zandvliet, Director Marketing & 
CSR van Dutch Flower Group. De 
aanstaande Brexit kwam daar ui-
teraard als een van de belang-
rijkste onderwerpen aan de orde. 
“We hebben ons in de afgelopen 
periode moeten voorbereiden op 
een harde Brexit, een no deal”, 
lichtte Zandvliet toe. Zo’n 25% 
van de omzet wordt door be-
drijven van Dutch Flower Group 
(DFG) in het VK gerealiseerd. DFG 
is marktleider met een omzet die 
dit jaar richting € 1,6 miljard gaat. 
De totale bloemen- en plantenex-
port vanuit Nederland ligt op € 6 
miljard.

Discussie
Bij de discussie over de regeldruk 
vanuit Brussel, zoals de introduc-
tie van een nieuwe versie van het 
plantenpaspoort, onderstreepte 

Spaargaren ook de voordelen van 
de Europese Unie. “Daar hebben 
wij als onderneming met de he-
le sierteeltsector veel pro� jt van 
gehad en nog steeds. Denk alleen 
al aan het vrije verkeer van goe-
deren en personen, minder valu-
taperikelen dankzij de invoering 
van de euro en op fytosanitair ter-
rein”, noemde hij als voorbeelden.
Als antwoord op extra eisen van-
uit de markt op het gebied van 
duurzaamheid is Dutch Flower 
Group een van de initiatiefne-
mers van het internationale duur-
zaamheidsplatform Floricultu-
re Sustainability Initiative (FSI), 
waarop Zandvliet en Spaargaren 
kort ingingen. Een van de doel-
stellingen hiervan is dat in 2020 
90% van de inkoop van bloemen 
en planten duurzaam is. “Duur-
zaamheid is een van de drie items 
in mijn campagne voor het Euro-
pees Parlement”, haakte Versteeg 
hierop in. “Maar niet door belas-
tingen te he� en, maar door in-
novatie in het bedrijfsleven – zo-
als jullie dat doen – te stimuleren.”

Duurzaamheid
Duurzaamheid kwam ook na-
drukkelijk aan de orde tijdens het 
werkbezoek bij veredelaar Agri-
om, waarbij directeur Jaap Stel-
der in de rondleiding op de kwe-
kerij verschillende voorbeelden 
presenteerde. Zoals energiebe-
sparing, volledige recirculatie van 
water en het terugdringen van 
het gebruik van middelen. “Het 
speelt bij onze veredelingsacti-
viteiten ook steeds meer een lei-
dende rol”, aldus Stelder. Agriom 
veredelt in snijbloemen, planten 
en zacht fruit en is internationalal 
actief via samenwerkingsverban-
den. En ook hier kwam regelge-
ving aan de orde. 
“Brussel kan zich sterk maken 
voor de wereldwijd, faire be-
scherming van intellectueel ei-
gendom”, gaf Stelder aan EU-kan-
didaat Versteeg mee.
Naast Versteeg maakten onder 
meer de wethouder Robbert-
Jan van Duijn van Aalsmeer, pro-
grammamanager Marcel Groen 
namens Greenport Aalsmeer en 
CDA-bestuurs- en fractieleden 
deel uit van de delegatie. Oud-
Statenlid van Noord-Holland Her-
men de Graaf nam het initiatief 
voor het werkbezoek.

CDA-kandidaat bij de verkiezingen op 23 mei Daan Versteeg (midden) op 
werkbezoek bij Agriom in De Kwakel. Tweede van links Jaap Stelder.

Veel milieuvriendelijke aspecten
Feestelijke opening Lidl 
door wethouder Van Rijn
Aalsmeer - Niet burgemeester 
Oude Kotte, maar wethouder Ro-
bert van Rijn van economische 
zaken heeft gisteren, woensdag 
15 mei, samen met oud-kinder-
burgemeester Derek, en in bij-
zijn van vele belangstellenden de 
nieuwe Lidl winkel aan de Stati-
onsweg geopend. Voor deze o�  -
ciële handeling was aan de eerste 
klanten een lot uitgereikt, waar-
mee ze kans maakten op één mi-
nuut gratis winkelen. Tijdens de 
opening om negen uur in de och-
tend werd de winnaar bekend ge-
maakt. Het was Carol die één mi-
nuut gratis mocht shoppen en zij 
wist voor iets meer dan 125 eu-
ro aan spulletjes in haar winkel-
wagen te krijgen. Verder waren er 
mooie boeketten bloemen voor 
de eerste honderd klanten, die na 
het o�  ciële gedeelte stonden te 
popelen (met en zonder winkel-
kar) om naar binnen te mogen.
In Aalsmeer heeft Lidl ervoor ge-
kozen om een nieuw type winkel 
te realiseren, waarbij het winkel-
gedeelte zich op de eerste ver-
dieping bevindt. Op de begane 
grond kunnen klanten gratis par-
keren. De supermarkt voldoet aan 

alle hedendaagse winkelgemak-
ken en heeft een breed assorti-
ment aan dagverse producten 
en een verantwoord assortiment. 
“Wij zijn erg blij met de komst van 
deze bijzondere Lidl in Aalsmeer. 
Dagelijks hopen wij klanten te 
kunnen verrassen met ons veel-
zijdige assortiment”, aldus super-
marktmanager Dignum. En er zijn 
deze hele week feestelijke ope-
ningsacties en -aanbiedingen.

Duurzame winkel
De Lidl kenmerkt zich door vele 
milieuvriendelijke en energiezui-
nige aspecten. Dit � liaal heeft het 
energielabel A ++++, maar liefst 
360 zonnepanelen, uitsluitend 
LED verlichting en is aardgasvrij.

Geen sigaretten en tabak
Deze supermarkt verkoopt geen 
sigaretten en tabak. In nieu-
we Lidl winkels worden name-
lijk geen tabakswaren meer ver-
kocht. Lidl is de eerste super-
markt in Nederland die stopt met 
de verkoop van sigaretten en ta-
bak. De supermarktketen bouwt 
de verkoop richting 2022 gefa-
seerd af.

Traktatie voor twintig trouwe spaarders

Moederdagboeket van 
Bloemenzegelwinkeliers
Aalsmeer - Evenals vorig jaar 
heeft de Vereniging van Aalsmeer-
se Bloemenzegelwinkeliers ter ge-
legenheid van Moederdag twintig 
trouwe spaarders van bloemen-
zegels verrast met een mooi boe-
ket bloemen van één van de leden 
van de vereniging: Mon� eurique. 
Uit de reacties van de mensen die 
een boeket in ontvangst moch-
ten nemen bleek dat deze actie 
zeer op prijs werd gesteld. Geen 
prijs gewonnen? Dan toch niet ge-
treurd, want in de loop van dit jaar 
staan nog meer acties gepland. 
Wie weet bent u dan wel één van 

de gelukkigen, bovendien wordt 
er aan het einde van het jaar weer 
een auto verloot. Daar doen al-
le spaarkaarten die in de loop 
van het jaar zijn ingeleverd aan 
mee. Bloemenzegels sparen blijft 
steeds weer de moeite waard! De 
winnaars bij wie een prachtig boe-
ket is gebracht zijn: Corry Loos, 
Nancy de Roode, D. de Veer, fami-
lie Alink, A. van Dam, familie van 
Looy, familie Vogelaar, A.L. Bakker, 
familie Engel, R. Verschoor, D. van 
Egmond, P. van Stijn, H. Bloemen, 
N. Jongkind, Rick Molema, Debo-
rah Bothe, M. van den Hoek, fa-

milie Kok, Mylan Burn en familie 
Rus. Lever volle spaarkaarten in 

en maak steeds weer kans op een 
leuke verrassing!

Boek Kudelstaart in Oorlogstijd
Informatieavond SKiO 
druk bezocht
Kudelstaart - Op 7 mei organi-
seerde de Stichting Kudelstaart 
in Oorlogstijd (SKiO) een geslaag-
de en goed bezochte informatie-
avond in Dorpshuis ‘t Podium. Er 
werd ingegaan op het project om 
te komen tot een boek wat medio 
mei 2020 wordt uitgegeven. Het 
grootste deel van het programma 
werd ingevuld door historicus Dick 
van Wees, die een beeld schetste 
van hoe Kudelstaart de oorlogs-
jaren is doorgekomen. Ook ging 
Dick in op wat Kudelstaartse ge-
beurtenissen uit die tijd. Na a� oop 

bleken veel aanwezigen meer in-
formatie te hebben van wat er in 
de jaren veertig tot vijfenveertig 
in Kudelstaart is gebeurd. Informa-
tie waar SKiO erg blij mee is en wat 
helpt het boek echt Kudelstaarts 
te maken. Ook tijdens de brade-
rie afgelopen zaterdag in de Zijd-
straat was een afvaardiging van 
SKiO aanwezig. Hier ook enthou-
siaste verhalen en geïnteresseer-
de inwoners. Er zijn al veel boeken 
besteld. Kijk voor voorinschrijving 
en meer informatie op: www.ku-
delstaartinoorlogstijd.nl 

De werkgroep van de Stichting Kudelstaart in Oorlogstijd.

De offi  ciële opening werd niet verricht door burgemeester Oude Kotte, 
maar door wethouder Robert van Rijn van economische zaken samen 
met oud-kinderburgemeester Derek, die zich tijdens zijn ‘regeerperiode’ 
sterk heeft gemaakt voor rookvrije sportvelden en schoolpleinen. Bij de 
Lidl wordt geen tabak verkocht.
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Naar origineel ontwerp van Jan Lunenburg

‘Nieuwe’ schuilhut op akker 
in Westeinderplassen
Aalsmeer - Een vaartochtje met 
het bestuur van De Bovenlanden 
op de Westeinder met een bij-
zonder doel afgelopen vrijdag 10 
mei. Vanaf Dragt op weg naar de 
akker van de � rma Buijs, waarop 
een nieuwe schuilhut is gebouwd. 
Nieuw, maar naar een oud ont-
werp van Jan Lunenburg. De ou-
de hut was in verval geraakt en dit 
ging stichting De Bovenlanden 
aan het hart.
Schuilhutten stonden vroeger 
op diverse seringenakkers. Voor 
de kwekers de mogelijkheid om 
even binnen te schuilen bij regen 
en om even rustig de lunch te ge-
bruiken. Nu prijken er slechts nog 
enkele exemplaren op akkers op 
de Poel. Om de traditie in ere te 
houden werd door het bestuur 
een oproep gedaan in de uitgave 
van De Bovenlanden voor vrijwil-
ligers die de bouw van de schuil-
hut op zich wilden nemen.

Jonge bouwers
De drie jeugdige inwoners, Nik-
ki van der Meer, Berend Tukker en 
Rick Heemskerk, wilden deze ‘klus’ 
wel op zich nemen, net als Cees 
van Leeuwen. Het viertal ging aan 
de slag, na eerst de exacte afme-
tingen van de schuilhut opgeno-
men te hebben. Want, van Jan Lu-
nenburg was weliswaar een ont-

werp, maar de exacte grootte 
werd hierbij niet vermeld. Geluk-
kig heeft de Historische Tuin ook 
een schuilhut en deze is als voor-
beeld genomen. De basis heeft 
het viertal gebouwd in een loods 
om vervolgens de hut af te bou-
wen op de akker vol met Ilex strui-
ken van de familie Buijs. Ze heb-
ben er enkele maanden aan ge-
werkt. “Op ons gemak hoor”, ver-
telt Berend. “Iedere zaterdag klus-
sen, om een uurtje of tien begin-
nen, uitgebreid lunchen en stop-
pen rond vier uur.” Dit zegt na-
tuurlijk niets over de zorgvuldig-
heid, want de vier hebben een hu-
zarenstukje afgeleverd.

Nostalgische uitstraling
Een nieuwe schuilhut met een 
nostalgische uitstraling, zwart 
geverfd, één raampje, een la-
ge deur (bukken bij het naar bin-
nen gaan) en de schuilhut is afge-
dekt met oude dakpannen. Ge-
bruikelijk was om aan de ene kant 
zwarte en aan de andere zijde 
oranje pannen te plaatsen, maar 
hiervoor waren te weinig oranje 
exemplaren voorradig. Er is een 
creatieve oplossing bedacht door 
het viertal. Met het geringe aantal 
oranje pannen is de letter ‘B’ ge-
maakt. Over waar de ‘B’ voor staat, 
waren de meningen verdeeld. Het 

over de Bovenlanden, of van het 
BPD Cultuurfonds. De herbouw 
van de schuilhut is namelijk mede 
mogelijk gemaakt door dit fonds.

Overdracht
De schuilhut is door de vier bou-
wers o�  cieel overgedragen aan 
het bestuur van De Bovenlan-
den en vervolgens door voorzitter 
Piet Harting aan de kwekersfami-
lie Buijs, opa Barend, vader Karlo 
en zoon Leon. Aan Nikki, Berend, 
Rick en Cees tot slot de eer om 
op de schuilhut het bordje van de 
Bovenlanden te schroeven.

Pech onderweg
Nadat iedereen de schuilhut be-
wonderd had, werd de terugreis 
ingezet. Dit boottochtje verliep 
niet zoals verwacht. Nog maar net 
onderweg, sloeg de motor af. Er 
bleek een groot stuk plastic in de 
schroef vast te zitten. Bovenlan-
den bestuurslid Arie Buijs heeft 
op z’n kop gehangen en na enige 
tijd met succes. Hij wist het stuk 
plastic te verwijderen en daarna 
startte de motor weer. De al ge-
alarmeerde hulptroepen konden 
afgebeld worden, gelukkig. De 
resterende vaartocht onder een 
heerlijk zonnetje verliep prima. 
Weer veilig aan land gekomen bij 
Dragt. De Westeinder heeft er een 
prachtige nieuwe, nostalgische 
schuilhut bij! Er volgen er moge-
lijk nog meerdere. De Bovenlan-
den heeft nog een schuilhut op 
het oog, die wacht op renovatie, 
cq. herbouwen.

Kijkje in vernieuwde raadzaal
Gemeente Steenbergen op 
werkbezoek in Aalsmeer
Aalsmeer - De burgemeester 
en enkele raadsleden van de ge-
meente Steenbergen hebben 
een werkbezoek aan Aalsmeer 
gebracht om de raadzaal te be-
kijken. De gemeenteraad van 
Steenbergen is voornemens om 
de raadzaal aldaar te verbouwen 
en is op zoek gegaan naar ge-
meenten met een inspirerende 
raadzaal. De prachtige raadzaal 
van Aalsmeer, die is vernieuwd 
en in 2017 is opgeleverd, wilden 
de burgemeester en de raadsle-
den van Steenbergen graag met 
eigen ogen aanschouwen. Ook 

wilden ze graag vernemen welke 
ervaringen Aalsmeer had opge-
daan in het hele proces van ver-
bouwen.
Dirk van Willegen (CDA) was na-
mens de raad van Aalsmeer aan-
wezig, omdat hij als raadslid des-
tijds betrokken was bij de her-
inrichting van de raadzaal. Hij 
gaf een toelichting over het pro-
ces en gaf een aantal aandachts-
punten mee. De Steenbergse be-
stuurders waren onder de indruk 
van de raadzaal van Aalsmeer en 
gingen met een goed beeld en 
kennis terug naar Steenbergen.

LEZERSPOST

31.680 Vluchten in goed 2 maanden 
leiden tot ‘mogelijke overlast’
Aalsmeer - Er zijn dagen dat 
ik als bewoner onder de Zwa-
nenburgbaan wel eens bel met 
BAS. U weet wel die vriende-
lijke jongen die onze klachten 
over lawaai afvangt namens 
Schiphol. Het taalgebruik op 
de site is vaak ietwat eufemis-
tisch van snit. Omdat ik me af-
vroeg wat er nu toch weer aan 
de hand was nadat er  drie da-
gen lang zo ongeveer om de 
één à twee minuten een vlieg-
tuig over ons was gedenderd, 
bood de site van BAS de nodi-
ge informatie. Niet direct op de 
voorpagina, maar na één keer 
klikken was ik er toch.
Het heeft met de installatie 
van het nieuwe EFS systeem 
(ELectronic Flight Strips) te 
maken dat een onderdeel heet 
te zijn van de verbouwing van 
de verkeerstorens op Schip-
hol. Er zijn vanaf 20 april 41 da-
gen voor gereserveerd en het 
kon tot gevolg hebben, zo lees 
ik, dat de Aalsmeerbaan en de 
Zwanenburgbaan ‘mogelijk’ 
te maken krijgen met de toe-
name van starten en landen. 
Nou schrap dat woord ‘moge-
lijk’ maar.
Het volgende berichtje eron-
der gaat over werkzaamheden 
ter hoogte van de Kaagbaan. 
Daar staat de periode van 3 

mei tot en met 7 juli  voor ge-
reserveerd. Volgens Bas kan dit 
‘verschuiving van het baan-
gebruik opleveren’ en ook 
’de overlast kan verschuiven’, 
zo schrijft BAS. Nou, dat laat-
ste lijkt me wel wat, maar het 
komt er op neer dat we vanaf 
20 april tot en met 7 juli in ex-
tra herrie zitten. Het schuift de 
verkeerde kant op.
Kortom, ik dacht laat ik eens 
proactief een klacht indienen 
dan ben ik er in ene keer van 
af. Het gaat niet om twee ver-
schillende periodes, maar om 
eentje van maar liefst 66 da-
gen. Ruim 2 maanden. Als ik 
dan alleen de dag reken, bij-
voorbeeld van zeven tot ze-
ven uur elke anderhalve mi-
nuut een vliegtuig, betekent 
dit dat bewoners van Aalsmeer 
in die twee maanden te maken 
krijgen met 31.680 vliegtui-
gen over het hoofd. Daar valt 
niet tegen op te klagen. Nee, 
Aalsmeer heeft zich in een bij-
zondere strategische positie la-
ten manoeuvreren, dat blijkt 
wel weer.  Tot nu toe betekent 
het steeds weer meer herrie, 
meer vervuiling en meer vlieg-
tuig. 

Jan Daalman 
jdaalman@xs4all.nl

Landend vliegtuig Aalsmeerbaan
Betonnen dakpannen 
van huis ‘gewaaid’
Aalsmeer - “Maandag 13 mei 
om 08.28 uur hoorde in een 
enorme knal. Ik zag dat een 
dakpan dwars door mijn gla-
zen dak boven de voordeur 
was gevallen. Ik was kort daar-
voor verschillende keren door 
de deur naar binnen en buiten 
gegaan. De schade is veroor-
zaakt door vortex (luchtwervel) 
van een landend vliegtuig op 
de Aalsmeerbaan. Wij hebben 
zelf op eigen kosten een aantal 
jaren geleden de mooie ouder-
wetse dakpannen vervangen 
door zware betonnen dakpan-
nen, omdat geregeld dakpan-

nen van de huizen werden ge-
vlogen. Later zijn van rijkswege 
de dakpannen van woningen 
in de omgeving vastgezet met 
metalen beugels. Al eerder zijn 
er dakpannen van woningen uit 
de directe omgeving geblazen. 
Nu ook dus deze zware beton-
nen dakpannen. We mogen van 
geluk spreken dat er niemand 
onder stond. U kunt zich voor-
stellen dat  wij ons niet meer 
veilig voelen in en om ons huis.”
 
J.D. Okx
Aalsmeerderweg 60 
Mail: okx00007@planet.nl

Westeinderhage en Schipholparkeren
Gemeenteraad vanavond 
ter vergadering bijeen
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 16 mei, komt de gemeen-
teraad ter vergadering bijeen in 
het gemeentehuis. Het is de eer-
ste openbare vergadering onder 
voorzitterschap van burgemees-
ter Gido Oude Kotte. Een drietal 
onderwerpen komen aan de or-
de.

Startnotitie Westeinderhage
In de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020 
is de locatie Westeinderhage met 
voormalige tuinbouwgronden 
tussen de Herenweg en de Bilder-
dammerweg opgenomen als mo-
gelijke locatie voor woningbouw. 
Om de woningbouwplannen te 
kunnen realiseren wordt de ge-
meenteraad gevraagd de start-
notitie Westeinderhage als ruim-
telijk kader vast te stellen. Daar-
na kan de planologisch-juridi-
sche procedure voor een bestem-
mingsplan gestart worden om de 
woningbouw mogelijk te maken. 

Schipholparkeren 
Er is een aanvraag ingediend voor 
de uitbreiding van een parkeer-
terrein voor Schipholparkeren 

in deelgebied 3 van het Green-
park Aalsmeer, op kavel Schou-
ten. Schipholparkeren is volgens 
het bestemmingsplan in dit deel 
van het Greenpark uitgesloten. 
De gemeenteraad is voorgesteld 
om af te wijken van het bestem-
mingsplan en de uitbreiding pla-
nologisch mogelijk te maken. 

Ontheffi  ng burgemeester
Als hamerstuk staat geagendeerd 
het voorstel om burgemeester 
Oude Kotte onthe�  ng te verle-
nen van het vereiste van ingeze-
tenschap vanaf de benoemings-
datum voor de duur van één jaar. 
Volgens de wet is de burgemees-
ter ingezetene van de gemeente 
waar hij is benoemd. De raad kan 
onthe�  ng verlenen om een soe-
pele overgang naar de nieuwe 
gemeente mogelijk te maken. De 
burgemeester verwacht in juli te 
zijn gevestigd in Aalsmeer.
Geïnteresseerd? De bijeenkomst 
is openbaar. Belangstellenden 
zijn als toehoorders van harte 
welkom om de vergadering van-
af de publieke tribune bij te wo-
nen. Aanvang is 20.00 uur in de 

De renovatie van het gemeentehuis vordert. Langzaamaan wordt het 
ontwerp van Berghoef ‘uitgepakt’, het groene doek is niet meer nodig. Het 
resultaat verdient een pluim. Prachtig! Foto: www.kicksfotos.nl

Raadzaal van het gemeentehuis. 
De vergadering ook gevolgd wor-
den via de livestream vanaf de 

gemeentelijke website (www.
aalsmeer.nl) en is achteraf terug 
te beluisteren.

kan van de Bovenlanden zijn, van 
de kwekersfamilie Buijs, maar ook 
van Bob van den Heuvel, de schrij-
ver van de rubriek in deze krant 
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Cursus ‘Schilderen in de natuur’
Eerste seizoen Werkschuit 
talenten vrolijk afgesloten
Aalsmeer - De Werkschuit heeft 
op de nieuwe locatie aan de Oos-
teinderweg een vrolijk eerste sei-
zoen afgesloten met wel 46 kin-
deren uit de schildersklas. De jon-
ge talenten maakten miniatuur 
schilderijtjes op hout. Afgelopen 
zaterdag zagen deze vogelhuisjes 
het daglicht! Elke vogel heeft an-

dere wensen en kan dit voorjaar 
kiezen uit 46 kleurrijke broed-
plaatsen in Aalsmeer! Wel hoog 
in en boom hangen, katten hou-
den ook van kleur. In september 
wordt verder gegaan met de cur-
sus ‘schilderen van de natuur’ on-
der leiding van docente Anne�e 
van Itterzon

Project Samen Een en Kunstploeg
Kinderkunstroute door 
Centrum zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
18 mei is er in het centrum een 
prachtig community-kunstwerk 
te zien, gemaakt door kinderen 
van obs Samen Een. Het kunst-
werk is een route door het dorp 
waar op zes plekken een speci-
aal kunstwerk is gemaakt. Het 
heeft een serie buitengewone 
kunstwerkjes opgeleverd die op 
een kleurrijke manier laten zien 
wat kinderen nu eigenlijk van het 
dorp vinden.
De route start om 13.00 uur bij 
het schoolplein van Samen Een 
(kant Weteringstraat). Kinderen 
hebben om te beginnen gedich-
ten gemaakt over de volgens hen 
mooist plekken in het dorp. Daar 
is een boekje over gemaakt waar-
in ook de 101 jarige mevrouw 
Joore en de 55 jaar getrouwde 
Hermen en Lies ook een duit in 
het zakje doen. Zij zijn geïnter-
viewd door kinderen van Samen 
Een over wat zij de mooiste plek-
ken vinden. Het levert een bijzon-
dere kijk op het centrum op.

Schoolplein en Stokkeland
De locaties zijn het Magische 
bankje bij de Weteringsloot, het 
Schoolplein, de Slingerboom bij 
de Helling, de Boodschappen-
steiger en de Brug bij de Histori-
sche Tuin en tot slot het Stokke-
land dat door veel kinderen werd 
aangewezen als meest bijzonde-
re plek in het centrum. Tijdens 
de route presenteren de leerlin-
gen van de groepen zes en ze-
ven de gedichten en de kunst-
werken die samen met de Kunst-
ploeg zijn gemaakt. Voor dit pro-
ject bestaat de Kunstploeg uit de 

theatermakers Hannegijs Jonkers 
en Diede Daalman, en de beel-
dend kunstenaars Femke Kemp-
kes en Karin Borgman. Jan Daal-
man begeleidde de totstandko-
ming van de dichtbundel. En dat 
kinderen anders kijken dan vol-
wassenen wordt nog eens bena-
drukt in dit project. Plekken waar 
natuur, water en zonlicht een 
hoofdrol spelen doen er voor kin-
deren erg veel toe, zo blijkt uit de 
gedichten.
De Kinderkunstroute is moge-
lijk gemaakt door de gemeente 
Aalsmeer, de Rabobank, de Stich-
ting Leefomgeving Schiphol. Het 
plan is om uiteindelijk op basis 
van de ontwerpen van de kunst-
werken voor de zes locaties een 
permanent kunstwerk te maken 
in de buurt van de school. Kinde-
ren, ouders, buurtbewoners zijn 
van harte uitgenodigd om zater-
dag de route mee te lopen.

Officiële naam volgt binnenkort
Diverse groenten gepoot 
in schooltuin Kudelstaart
Kudelstaart - Diverse soor-
ten groenten zijn gepoot in de 
schooltuin in Kudelstaart. Vier 
groepen van ongeveer 25 leer-
lingen van de basisscholen in Ku-
delstaart zijn actief aan de slag 
gegaan op donderdag 9 en vrij-

dagmiddag 10 mei. De school-
tuin krijgt binnenkort een ‘o�ci-
ele’ naam tijdens de opening die 
(nog) gepland gaat worden. Eerst 
moet de groenten maar eens 
gaan groeien, zodat er iets te zien 
is, zo vinden de initiatiefnemers.

Carnaval bij 
Juniorrace

Aalsmeer - Zaterdag 29 juni 
wordt alweer de 15e Junior Pra-
menrace gevaren. De eerste race 
werd gevaren op 5 mei 2005 en 
had als thema ‘Oranje’. Het was 
toen tenslotte 60 jaar geleden 
dat Nederland bevrijd was. Het 
thema van dit jaar is ‘Carnaval’. 
De Pramenrace wordt vaak al het 
carnaval op het water genoemd 
en is nu dus het thema van de 

Junior Pramenrace. Gaan de ju-
nioren voor het Venetiaans car-
naval met maskers, worden het 
bloemetjes gordijnen of boeren 
kielen of Braziliaans carnaval of 
komt Poelgilderdam voorbij? Het 
blijft voor de kijkers vooralsnog 
een verrassing. 

Inschrijven
Inschrijven voor de junior pra-
menrace is nog steeds moge-
lijk via www.juniorpramenrace.
nl. Voor meer informatie kan 
een mail gestuurd worden naar:  
info@pramenrace.nl.

Leren over verschillende landen
‘Reisbureau de Wereld’ 
thema op Triade
Aalsmeer - De laatste weken 
van het schooljaar staan op ba-
sisschool Triade in het teken van 
‘Reisbureau de Wereld’. Met dit 
thema wordt in alle klassen ge-
leerd over verschillende landen, 
de aarde, het klimaat en onder 
andere de gewoonten. Om ge-
heel in stijl te openen hebben alle 
klassen een land gekozen en een 
lied ingestudeerd in de taal van 
dit land. De ouders werden elke 
ochtend verwelkomd in vele ta-
len en er waren prachtige liedjes 
te horen, van Engels tot Spaans, 
van Italiaans tot Frans en van Is-
raëlisch tot Australisch. Ook de 

school is versierd in het thema, 
met diverse vlaggen, vakantiefo-
to’s, globes en ko�ers.
Deze weken wordt ook hard ge-
werkt aan een heus reisbureau, 
waar tijdens de sluiting van het 
thema ouders binnen mogen 
wandelen om informatie te ver-
krijgen over reizen naar diver-
se plekken op de wereld. Met 
het thematisch onderwijs op ba-
sisschool Triade wordt er opti-
maal gebruik gemaakt van de be-
levingswereld van kinderen en 
wordt er geleerd vanuit de vra-
gen die zij hebben rondom be-
paalde onderwerpen.

Schaken
Laatste jeugdronde AAS
Aalsmeer - De laatste ronde van 
de AAS jeugdcompetitie kende 
een goede opkomst met tien par-
tijen. Partijen waar weer met gro-
te concentratie en inzet werd ge-
speeld. Het duel der Luken werd 
gewonnen door Luuk V., de op-
permachtige winnaar van 2018-
2019. Met 8 punten voorsprong 
op de nummer twee Konrad, die 
remise speelde tegen Christiaan 
die daarmee zijn derde plaats 
veilig stelde. Luuk B is met 14,5 
punten duidelijk de beste twee-
de stapper en heeft daarmee ook 
een beker gewonnen. De broers 
Marien en Robert vochten een 
heftig duel uit waarbij de jongste, 
Marien, aan het langste eind trok 
en zijn broer een half punt voor 
bleef op de ladder. Hierdoor werd 

Marien ook de beste derde stap-
per, hetgeen ook een beker op-
leverde. De jongste deelnemer, 
Simon (6 jaar), versloeg de oud-
ste deelnemer, Jasper (15 jaar) in 
een spannende partij. Merel won 
overtuigend van Dylan en werd 
afgetekend de beste eerste stap-
per en scoorde hiermee ook een 
beker.

Agenda:
Vrijdag 17 mei: Proefexamens
Vrijdag 24 mei: Bespreking proef-
examens
Vrijdag 31 mei: Examens. De da-
tum van de prijsuitreiking wordt 
nog bekend gemaakt.
Kijk voor alle uitslagen en eind-
stand op www.aas.leisb.nl
Door Ben de Leur

Voetbal jeugd
De weg van RKDES JO8-1 
naar de halve finale
Kudelstaart - Zaterdag 1 sep-
tember 2018, de eerste wedstrijd 
van dit seizoen staat op het pro-
gramma. De meeste kids zijn net 
terug van de vakantie en de trai-
ningen zijn net begonnen. De 
eerste krachtmeting voor het 
team JO8-1 van RKDES waar-
van een aantal nog geen o�cië-
le wedstrijd gespeeld heeft, maar 
de voetballers hebben er erg 
veel zin in. De derby uit bij KDO 
wordt gewonnen met 0-12, wat 
een start! Een week later thuis te-
gen de Legmeervogels, een span-
nende pot die gewonnen wordt 
met 8-5. Tot slot uit bij Aalsmeer 
een score van 0-17 geeft de eind-
stand dat ze overduidelijk eerste 
zijn geworden in de poule. De 
volgende ronde vindt eind okto-
ber plaats bij De Vecht in Loenen. 
Het is een zonnige zaterdag och-
tend en ze zijn er klaar voor. Ze 
zijn aanvallend ingesteld en met 
sterk samenspel staat er 3-14 als 
eindstand op het wedstrijdfor-
mulier. Half december mogen 
ze thuis tegen Pancratius aan de 
bak, 7-3 winst tegen een getalen-
teerd team met veelal hele jonge 
jongens. Klaar voor een welver-
diende winterstop. 
Door goede resultaten in de com-

petitie promoveert het team on-
dertussen ook naar klasse 1. Dan 
staat er half februari de wed-
strijd uit tegen BSM uit Benne-
broek op het programma. En om-
dat er 1/8 �nale bij de wedstrijd 
staat zijn de jongens toch wat ge-
spannen. Veel wedstrijden zijn er 
die dag niet maar de JO8-1 moet 
vroeg aan de bak. Na diverse glij- 
en valpartijen zat de lol er bij bei-
de teams goed in, eindstand 2-11. 
Dan eind maart de kwart�nale 
uit bij MSV’19 in Montfoort. De 
wedstrijd was laat ingepland en 
toen de voetballers en begelei-
ders na een best lange rit vanuit 
Kudelstaart op de club aankwa-
men bleek dat er geen veld toe-
gewezen was. Samen met de te-
genstander toch een veld, twee 
doelen en de nodige dopjes kun-
nen regelen en zodoende iets la-
ter dan de oorspronkelijk tijd toch 
het �uitsignaal voor de aftrap. De 
zenuwen zat er bij beide teams 
goed in en de score ging gelijk 
op. Vooral niet verliezen was de 
gedachte, en na een paar span-
nende laatste minuten stond er 
3-3 op het scorebord. Geen ver-
lenging, maar gelijk penalty’s 
waarbij vijf spelers mochten be-
slissen wie er door zou gaan. Wat 

een spanning waarbij absolute 
vreugde en verdriet heel dicht bij 
elkaar liggen. De spanning zat er 
goed in, met name bij de ouders 
van beide teams. De jongens van 
RKDES beheersten het afmaken 
vanaf de stip net iets beter dan de 
tegenstander waarbij de shirts uit 
gingen en er feest gevierd werd. 
Nu staat er voor aanstaande za-

terdag 18 mei de halve �nale op 
de planning tegen Amstelveen 
Heemraad. Tegen dit team heb-
ben de Kudelstaartse voetballers 
nog een rekening tegen te veref-
fenen aangezien dit de enige te-
genstander is geweest waarte-
gen ze verloren hadden in de na-
jaarscompetitie. Succes jongens 
en coaches in de halve �nale!

Hockeycompetitie
Aalsmeers getint Myra 
MC3 kampioen!
Amstelland - HV Myra is een 
Amstelveense hockeyclub waar 
ook veel Aalsmeerders spelen. 
Een team waarin dit mooi tot ui-
ting komt, is Myra MC3. Met de 
Aalsmeerses Beau, Irena, Evelien, 
Amélie, Heidi, Senne, Eline en Es-
mée plus voormalig Aalsmeer-
se Roosmarijn is dit meisjesteam 
misschien wel hét voorbeeld van 
e�ectieve Aalsmeerse-Amstel-
veense samenwerking.
Op zaterdag 11 mei speelden de-
ze meiden met hun Amstelveen-
se teamgenoten de wedstrijd 
waarnaar ze al het hele hockey-
seizoen hadden uitgekeken: de 
kampioenswedstrijd, op het ei-
gen, fraaie hockeypark van Myra. 
Tegen De Kraaien MC2 uit Wij-
dewormer, een op papier mak-
kelijke wedstrijd. Te meer, om-
dat Myra MC3 sinds september al 
ongeslagen is. In de uitwedstrijd 
wisten de Myra-meiden echter 
niet te winnen van De Kraaien 
en ook in de kampioenswedstrijd 
bleek dit team een geduchte te-
genstander. 
Met veel familie afkomstig uit alle 
delen van het land werd de wed-

strijd een ware thriller. Hoe zeer 
Myra ook beter was en het veld-
overwicht had: De Kraaien verde-
digden zeer goed en lang werd 
er dan ook niet gescoord. Het 
was uiteindelijk diep in de twee-
de helft Irena die na een diepte-
pass van Amélie met een indruk-
wekkende solo de keeper ver-
schalkte en de enige goal maak-
te. Gejuich alom, het kampioen-
sfeest kon beginnen. Ware het 
niet dat tien seconden voor het 
eindsignaal De Kraaien een straf-
corner kregen. En die moet als zo-
geheten ‘uitspeelcorner’ nog wel 
genomen worden. Met het he-
le team van De Kraaien rond de 
cirkel tegenover vier Myra-mei-
den, dreigde een ‘Ajax-Totten-
hamscenario’. Een bevrijdend en 
hard gejoel was dan ook niet van 
de lucht toen De Kraaien de cor-
ner verprutsten, de bal wegstui-
terde en Myra daarmee de wed-
strijd gewonnen had. Myra MC3 
kampioen! 
Het werd nog een mooi feestje, 
daar bij Myra aan de Sportlaan in 
Amstelveen.
Ronald Ganzeboom
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Voetbal FC Aalsmeer
Onnodig verlies JO17-1
Aalsmeer - Zaterdag 11 mei 
speelden de FCA boys 17-1 thuis 
tegen de boys van DEM (RKVV) 
17-2 uit Beverwijk. In een heer-
lijk zonnetje begonnen de boys 
pittig aan de wedstrijd. Het spel 
golfde heen en weer zonder echt 
gevaarlijke aanvallen. Beide de-
fensies stonden prima te verdedi-
gen. De scheidsrechter hanteer-
de de �uit veelvuldig wat reac-
ties bij de spelers opleverden. De 
scheidsrechter riep de aanvoer-
ders daarop bij zich en deelde 
mee dat hij reacties van de spe-
lers op zijn �uiten niet tolereer-
de. Emoties horen nu eenmaal bij 
voetbal, dus reacties op zijn �ui-
ten bleven waarop de scheids-
rechter kwistig begon te strooien 
met gele kaarten. Bijna elke sli-
ding en tackel werd bestraft met 
geel. Het was dan ook vreemd 
toen een FCA aanvaller hard ge-
stuit werd in het DEM strafschop-
gebied en de scheidsrechter ge-

woon liet doorspelen. Met veel 
geïrriteerde spelers ging de rust-
stand blanco in: 0-0. 
Na de rust een zelfde spelbeeld, 
ook van de scheidsrechter die 
met kaarten bleef strooien. In de 
25e minuut een DEM aanval over 
de rechtervleugel. De FCA verde-
diging kreeg ditmaal de bal niet 
onder controle waardoor de bal 
plotseling voor een leeg FCA doel 
rolde en een DEM speler de bal 
alleen maar hoefde binnen te tik-
ken: 0-1. 
Na dit doelpunt kwam FCA met 
tien man te staan. FCA stopper 
Maarten vloerde een DEM spe-
ler waarop de scheidsrechter dit-
maal een rode kaart trok. Met 
tien spelers en luide aanmoedi-
gingen van FCA trainer Bas gin-
gen de boys op jacht naar de ge-
lijkmaker. Helaas lukte dit niet 
meer en verloren de boys onno-
dig met 0-1.
Verslag + tekening: Ruud Meijer

FCA keeper Sem keepte een super goede wedstrijd.

Voetbalwedstrijd tegen Victoria
FC Aalsmeer zaterdag op 
de valreep naar winst
Aalsmeer - Het reeds gedegra-
deerde Victoria heeft FC Aalsmeer 
tot aan de blessuretijd in de twee-
de helft in onzekerheid gelaten of 
zij wel een punt naar Aalsmeer 
mee konden terugnemen. Maar 
in de 94e minuut was het Daan 
Vaneman (de beste speler aan 
Aalsmeer zijde) die vanaf 18 me-
ter loeihard de bal in de kruising 
joeg: 2-3. Van plaats 12 in de na-
competitie schoof FC Aalsmeer 
(zaterdag) op naar plaats 10 en 
heeft nu alles nog in eigen han-
den met nog twee wedstrijden 
voor de boeg, Argon thuis en 
Zuidvogels uit, en is een plaats 
op behoud in de eerste klasse 
een stuk rianter geworden. Over 
de wedstrijd is niet veel te ver-
tellen. Victoria kon vrijuit spelen 
en FC Aalsmeer speelde ronduit 
zwak (zenuwen misschien?). Al in 
de 3e minuut lag de bal op de stip 
bij Victoria, omdat Martin Camp-
bell onderuit werd gemaaid. Bu-
rak Sitil knalde de bal onhoud-
baar voor Daniel van Veen tegen 
het net: 0-1 voor Aalsmeer. Van 
rust was er geen sprake bij de FC. 
Te veel getreuzel en foute pas-
ses bepaalden het beeld van de 
wedstrijd. De aangeschoten Mar-
tin Campbell moest na 10 minu-
ten toch het veld verlaten. Jor-
dy de Groot was zijn vervanger. 
Bij Victoria moest men maar één 
man echt in de gaten houden en 
dat was nummer 10 Rick Lang-
hout. De spits/middenvelder was 
niet te houden en kreeg in de 14e 
minuut de bal na mistasten ach-
terin bij Aalsmeer op een presen-
teerblaadje: 1-1. Aalsmeer was 
even de kluts kwijt en Nick van 
der Wiel moest in de 20ste mi-
nuut de bal uit de hoek tikken. De 
FC stelde hier weinig tegenover, 

maar een goed uitgevoerde aan-
val in de 30ste minuut werd door 
Junior Tiller op aangeven van Cal-
vin Koster via de handen van Da-
niel van Veen in het doel gerost: 
1-2. Victoria liet zich niet kennen 
door deze tegenslag en koos vol 
voor de aanval, maar miste ook 
de kwaliteit om het af te maken. 
De goed �uitende scheidsrechter 
Jesse Knetsch vond het na 45 mi-
nuten genoeg. 
Aalsmeer speelde aanvallender 
in de tweede helft, maar ech-
te kansen waren er nog niet. Uit 
een voorzet van Daan Vaneman 
in de 60ste minuut kopte Jordy 
de Groot op de lat. Een overwin-
ning was nog allerminst zeker en 
het was soms knijpen, ook voor 
de Aalsmeer supporters. Wissel 
75ste minuut: Giliano Eijken voor 
Sander Martinez. Na een dom-
me overtreding van Sergae Ko-
geldans in de 75ste minuut in het 
strafschopgebied (aan het shirt-
je trekken) ging de bal op de stip. 
Nick van der Wiel was kansloos: 
2-2 en gezien het spelbeeld re-
eel. Wissel 81ste minuut: Mark 
Ruessink voor Junior Tiller. Wan-
neer de FC een goede kans kreeg 
dan liepen de spelers elkaar in de 
weg. Ook Nick van der Wiel moest 
een paar keer handelend optre-
den. In de laatste minuten kreeg 
Aalsmeer drie grote kansen voor 
de overwinning tot Daan Vane-
man in blessuretijd met een schot 
waar hij al zijn agressie in legde, 
de luid bejubelde 2-3 scoorde en 
FC Aalsmeer opgelucht kon adem 
halen. Komende zaterdag 18 mei 
speelt FC Aalsmeer (zaterdag) 
thuis in de Beethovenlaan tegen 
SV Argon uit Mijdrecht. Aanvang 
wedstrijd 14.30 uur. 
Jack van Muijden

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 18 MEI:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Argon 1 14.30 u
F.C.A. 2 - Castricum 2 11.45 u
B.S.M. 2 - F.C.A. 3 13.00 u
F.C.A. 6 - Hertha 4 14.30 u
Ouderkerk - F.C.A.35+1 14.30 u
T.O.V. 45+1 - FCA 45+1 13.30 u
Vrouwen
IJmuiden V1 - F.C.A. V1 14.30 u
Stormvogels V1 - FCA V2 12.00 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 - Roda’23 V1 13.00 u
S.C.W. 
Kagia 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Swift 5 - S.C.W. 2 16.30 u

S.C.W. 3 - United/DAVO 2 12.30 u
S.C.W. 5 - R.A.P. 12 12.30 u
SCW 35+1 - Overbos 35 14.30 u
S.C.W. 45 +1 – Badh.dorp   14.30 u

ZONDAG 19 MEI:
F.C.AALSMEER
Cabauw 1 - F.C.A. 1 14.00 u
D.E.M.(rkvv) 3 - F.C.A. 3 11.30 u
Hoofddorp 5 - F.C.A. 4 14.30 u 
Waterwijk 6 - F.C.A. 5 14.30 u 
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Donk 1 14.00 u
R.K.D.E.S 2 - R.O.A.C. 2 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 - Roda’23 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 4 – S.D.Z. 4 12.00 u
H.S.V.’69 2 - R.K.D.E.S. 5 14.00 u

Voetbalwedstrijd tegen Slikkerveer
RKDES verspeelt door 
gelijkspel koppositie
Kudelstaart - RKDES heeft zijn 
koppositie verloren door onno-
dig in Ridderkerk gelijk te spe-
len tegen Slikkerveer, vlak voor 
tijd gaf RKDES de overwinning 
alsnog weg. Naaste concurren-
ten IJsselmonde, ASC en Donk 
wonnen allemaal met 5-1, zo-
dat de Kudelstaarters nu op de 
derde plaats, dus nacompetitie 
plaats, staan. Er volgen nog twee 
wedstrijden en wel aanstaande 
zondag 19 mei tegen het sterke 
Donk op sportpark Calslagen en 
voor de laatste wedstrijd moet 
RKDES naar ASC.

RKDES begon behoorlijk geha-
vend aan deze wedstrijd, vaste 
waardes als Maarten van Putten 
(geschorst), Arnaud van Leeu-
wen (geblesseerd), Robin van 
der Steeg (niet getraind) en club-
topscoorder Indy van Koert (va-
kantie) waren niet aanwezig, op-
vallendste spelers die in de ba-
sis startten waren Rutger Spaar-
garen voor het eerst dit jaar en 
good old Roald Pothuizen. De in 
kanarie gele tenues gestoken Ku-
delstaarters begonnen niet ge-
weldig aan de wedstrijd, Slik-
kerveer was de boven liggende 
partij. Als excuus mag wel gel-
den dat de Afas/Nieuwendijk 
brigade niet alleen vaste waar-
des miste, maar er ook spelers 
in het veld stonden op plaatsen 
die zij niet gewend waren, dus er 
moest even aan elkaar gewend 
worden. Een fout van de RKDES-
keeper leidde dan ook de 1-0 
voor Slikkerveer in. Een ogen-
schijnlijk slap schot gleed tus-
sen de vingers van Wilbert Klij-
mij door en de bal rolde tergend 
langzaam tegen het netje aan. Na 
een minuut of twintig begon RK-
DES beter te spelen en dat leid-
de ook gelijk tot de 1-1. Lennart 
Kok mocht op 25 meter van de 
goal een vrije trap nemen en 
die belandde onder in de hoek. 

Roald Pothuizen had RKDES op 
een 1-2 voorsprong moeten zet-
ten, maar alleen op de keeper af-
gaand faalde hij en schoot op de 
keeper. Nog geen minuut later 
had Jimmy Baars een prachtige 
aanval kunnen afronden, maar 
zijn schot spatte op de lat. In de 
tweede helft was Kudelstaart de 
bovenliggende partij en Slikker-
veer kwam nagenoeg niet meer 
bij het zestien meter gebied van 
RKDES. Voorin sleurde Roald Pot-
huizen, zoals in zijn beste jaren, 
maar een goal kwam er niet van. 
Wel van Mano van Veen, die hard 
uithaalde van rand strafschotge-
bied. Hij liet de keeper het nakij-
ken: 1-2. Gezien de spelverhou-
ding ‘kat in het bakkie’. Maar vlak 
voor tijd ging het toch nog mis. 
Een schot van ver had een prooi 
moeten zijn voor Wilbert Klijmij, 
maar hij kreeg de bal niet onder 
controle en een speler van Slik-
kerveer kon de bal in het lege 
doel koppen: 2-2 Gelukkig kon 
Wilbert Klijmij nog wel op fraaie 
wijze een kopbal pareren an-
ders was Kudelstaart zelfs met 
nul punten uit Ridderkerk ver-
trokken. Al met al zwaar teleur-
stellend, want door dit gelijkspel 
is RKDES haar koppositie kwijt. 
Het zal nog een hele zware opga-
ve worden om rechtstreekse pro-
motie af te dwingen, want dat is 
alleen bestemd voor de eerste 
twee ploegen. 

Wedstrijd en superloterij
Aanstaande zondag 19 mei de al-
les bepalende wedstrijd thuis aan 
de Wim Kandreef tegen Donk. 
Kom vooral de RKDES voetbal-
lers aanmoedigen. Na a�oop van 
de wedstrijd volgt de uitslag van 
de grote superloterij van RKDES 
en er kunnen prijzen gewonnen 
worden bij het Rad van Fortuin. 
Zondag vanaf 14.00 uur op sport-
park Calslagen.
Eppo

Voetbalwedstrijd tegen DRL
Makkelijke overwinning 
FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Na een rustperiode 
van liefst vier weken, speelde de 
FC Aalsmeer zondag tegen DRL 
(De Rotterdamse Leeuwen). Een 
ploeg die net onder de FC op de 
ranglijst stond. Men was gewaar-
schuwd en wist dat er gewonnen 
moest worden om een eventue-
le nacompetitie te ontlopen. Ge-
lukkig was Aalsmeer hier terdege 
van bewust en ondanks het wed-
strijdritme, heeft het publiek leu-
ke acties en mooie doelpunten 
gezien. Al na amper 5 minuten 
spelen was het Alexander Goes 
die met een prima pass op Re-
mi Pasternack, die op rand straf-
schopgebied, keeper van Welsum 
van DRl met een prachtige boog-
bal de bal in de uiterste rechter-
bovenkant verschalkte: 1-0. Een 
beauty van een doelpunt en on-
danks moederdag gingen de 65 
toeschouwers er toch eens goed 
voor zitten. Even later was Jeroen 
Ezink dicht bij zijn doelpunt na 
weer een prima pass van Alexan-
der Goes, maar helaas verdween 
de bal aan de verkeerde kant van 
de paal. FC Aalsmeer bleef de bo-
venliggende partij. Na weer een 
prima pass van Alexander kwam 
de doorlopende Jeroen Ezink al-
leen voor de keeper te staan en 
hij schoof hij de bal in het net: 
2-0. Even was de FC Aalsmeer 
niet bij de les en het was Kevin 
Silva die Bart Koopmans het na-
kijken gaf en zo de aansluiting 
weer forceerde: 2-1. Dat was na 
30 minuten spelen, van DRL was 
niet echt veel gevaar te duch-
ten. In de 38e min was het weer 

Remi Pasternack die na een slim-
me bal van de met passes strooi-
ende Alexander Goes, alleen voor 
keeper Welsum geen fout maakte 
en zijn tweede tre�er maakte: 3-1 
voorsprong. 
De tweede helft was nog geen 
5 minuten oud en het was Joery 
van der Schraa�, die na een goe-
de bal van Remi Pasternack, geen 
moment aarzelde en liet zien dat 
hij ook kan scoren en hoe, een 
prachtig doelpunt en een mooie 
4-1 voorsprong. De wedstrijd was 
gespeeld. De tweede helft speel-
de FC Aalsmeer de wedstrijd mak-
kelijk uit en er werd driftig ge-
wisseld om zoveel mogelijk spe-
lers weer ritme op te laten doen. 
Heel verrassend voor velen was 
het invallen van Tim Millenaar , 
die graag wilde voetballen op de 
zondag en dat liet zien zowel op 
het veld als op de training . Mits 
Tim geen blessures oploopt een 
zeer welkome aanwinst voor de 
zondag tak is. Ook de achterhoe-
de deed prima werk, met weer in 
het centrum de van een blessure 
terugkerende Nick Sluijs. Dus al-
om na a�oop tevreden gezichten. 
De tweede helft had de uitslag 
groter kunnen worden, want FC 
Aalsmeer was gewoon de betere 
ploeg, maar 4-1 winst is een pri-
ma resultaat. Aanstaande zondag 
19 mei de laatste wedstrijd tegen 
Cabauw uit Lopik, een ploeg met 
zoveel verrassende uitslagen dat 
oppassen en scherp blijven no-
dig is om van deze lachwekken-
de competitie een tevreden slot 
te maken.

Zaalvoetbal
Kampioensduel bij de 
ZABO in Proosdijhal
Kudelstaart - Zaterdag 18 mei 
wordt de ZABO-competitie voort-
gezet met de zeventiende speel-
ronde. De voorlaatste speelronde 
van dit zaalvoetbalseizoen vindt 
plaats in de Proosdijsporthal aan 
de Edisonstraat. Het programma 
ziet er interessant uit, vooral om-
dat de nummers één en twee van 
de stand tegen elkaar spelen. Po-
lonia Aalsmeer voert de ranglijst 
aan met één punt voorsprong op 
Football Fanatics. Als de koplo-
per wint wordt de ploeg komend 
weekend kampioen van de ZA-
BO. Mocht de wedstrijd eindigen 
met een gelijkspel dan is Polonia 
Aalsmeer ook zo goed als kam-
pioen, omdat zij de laatste wed-
strijd hekkensluiter Woei op het 
programma heeft staan. Als Foo-
tball Fanatics zaterdagavond wint 
wordt het team de nieuwe koplo-
per en kan dan mogelijk tijdens 
de slotronde op 1 juni de ZABO-
titel 2018/2019 veroveren.
De aftrap van de ‘kampioenswed-
strijd’ tussen Polonia Aalsmeer en 
Football Fanatics is om 18.35 uur. 
Daarna om 19.20 uur speelt het 
team van Woei tegen HFC Haar-

lem. Om 20.05 uur begint Interna-
tional Smokers Team tegen Green 
Fingers Uitzendbureau. Om 20.50 
uur LEMO tegen Joga Bonito en 
om 21.35 uur tot slot Street Foo-
tball Team tegen Amsec Piller. 
Sportliefhebbers zijn van harte 
welkom en publiek heeft gratis 
toegang bij de ZABO.

Ronde 16 en stand
De 16e speelronde van de com-
petitie vond afgelopen zater-
dag 11 mei plaats in sporthal de 
Bloemhof en de uitslagen waren 
als volgt: Polonia Aalsmeer te-
gen Joga Bonito 6-0. Green Fin-
gers Uitzendbureau tegen LEMO 
3-1. Football Fanatics tegen HFC 
Haarlem 5-0. Woei tegen Street 
Football Team 1-9 en Internatio-
nal Smokers Team tegen Amsec 
Piller 5-0. 
Huidige stand: Polonia Aalsmeer 
16-38, Football Fanatics 16-37, 
Green Fingers Uitzendbureau 16-
33, Joga Bonito 16-29, Amsec Pil-
ler 16-24, International Smokers 
Team 16-22, Street Football Team 
16-19, HFC Haarlem 16-16, LEMO 
16-16, Woei 16-0.

Voetbal-dorpsduel bij de dames
RKDES 1 wint van FCA 1
Aalsmeer - De vrouwelijke dorps-
derby stond afgelopen zaterdag 
11 mei op het programma bij het 
damesvoetbal. Dames 1 van RK-
DES Kudelstaart kwam naar de 
Beethovenlaan in de Hornmeer 
om het op te nemen tegen Da-
mes 1 van FC Aalsmeer. Het werd 
een pittige ‘pot’ voetbal met kan-

sen voor beide ploegen. Echter 
RKDES was duidelijk de meerde-
re en wist drie maal te scoren. De 
dames FCA hadden minder geluk 
en kwamen niet voorbij de doel-
vrouw van DES. De eindstand was 
0-3. RKDES met een overwinning 
terug naar Kudelstaart.
Foto: www.kicksfotos.nl

Nieuwkomers 
winnen zomer-

bridgedrive
Aalsmeer - Op 8 mei was de eer-
ste van de zomeravondbridge-
drives bij BC Onder Ons. Het was 
een schuchter begin deze keer. 
Het feit dat er voetbal op televisie 
was, zal wel meegespeeld heb-
ben waarschijnlijk. Slechts tien 
paren hadden de weg naar buurt-
huis Hornmeer weten te vinden. 
De meesten waren oude beken-

den, maar ook nieuwe gezichten 
werden verwelkomd. Hopelijk is 
er volgende keer meer belang-
stelling. Door het geringe aan-
tal bridgers was er dan ook maar 
één lijn. De eerste plaats is be-
haald door de nieuwkomers Ger-
da Springintveld-Blauwho� en 
Kees Springintveld met 58.33%. 
Prima gedaan. Op twee Jaap en 
Henk Noordhoek met 57.81% en 
op drie Christa Leuven en Rita Rit-
zen met 54.69%. De zomerbridge 
is op woensdagavond in buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef 1. 
Inschrijven vanaf 19.15 uur. Aan-
vang 19.45 uur.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Deze vrijdag 17 mei is 
er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer. Iedereen 
is van harte welkom in het buurt-
huis aan de Dreef 1. Aanvang 
kaarten 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor ko�e, thee en 
inschrijving. Het kaarten op vrij-
dag 10 mei is gewonnen door 
Arie Brouwer met 5510 punten, 
gevolgd door Corrie Feenstra met 
5473 punten en Chris van Wijhe 
met 5267 punten. De poedelprijs 
was voor Corrie Balder met 3153 
punten.

Geen kienavond
Het geplande kienen op maan-
dag 27 mei kan door ziekte niet 
doorgaan. Het spijt het bestuur 
van de buurtvereniging ten zeer-
ste. Er wordt tijdig geïnformeerd 
wanneer de volgende kienavond 
plaats gaat vinden.
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Zeilschool Aalsmeer 50 jaar
Aalsmeer - Toen Peter de Wit 
in 1969 met slechts twee boot-
jes zijn Zeilschool aan de Ku-
delstaartseweg begon, had hij 
niet kunnen vermoeden dat dit 
initiatief 50 jaar later zou uitgroei-
en tot één van de meest toonaan-
gevende Zeilscholen in Neder-
land. Vanaf 2020 zal Peter de Wit 
beetje bij beetje het roer gaan 
loslaten en zich meer gaan rich-
ten op het opleiden en begelei-
den van de instructeurs. Zijn die-
pe wens is om op deze manier 
aan de Zeilschool verbonden te 
blijven om zo feeling te houden 
met zijn passie.

Groei en innovatie
Een halve eeuw zeilles in 
Aalsmeer zorgde voor een onge-
kend aantal cursisten die enthou-
siast zijn gemaakt voor de water-
sport op de prachtige Westein-
der. Vijftig jaar groei en innovatie:
Van zo’n 30 cursisten per jaar uit-
gegroeid naar 1500. Van 2 naar 
160 boten. Van 1 boottype naar 
19 types. Van 1 instructeur naar 
140 instructeurs. Van 0 medewer-
ker tot 5 vaste krachten op de wal.
Van 0 horecamedewerkers naar 
een parttimeteam van 5 perso-

nen. In 1969 gestart zonder ne-
venactiviteiten en nu naast de 
hoofdbranche ook schoolzei-
len, naschoolse opvang, feesten 
en partijen, cursus Vaarbewijs én 
een landelijk opleidingscentrum 
voor instructeur. 

Daarnaast is de maatschappelijke 
betrokkenheid stevig gegroeid. 
Denk aan de Westeinder Water-
week, het lijntje met Ons Twee-
de Thuis, de rookvrije zeilschool, 
een gezondere horeca, etc. Door 
te vernieuwen blijft Zeilschool 
Aalsmeer bij de tijd en kunnen ze 
ook de komende generatie onder 
optimale omstandigheden de �j-
ne kneepjes van het zeilen blijven 
bijbrengen.

Opmerkelijke ligging
De Zeilschool ligt in de buurt van 
de Watertoren, waar de zuidwes-
tenwind vrij spel heeft en de golf-
slag het hoogst is. Aan ‘lagerwal’ 
zoals dat in vakjargon heet. Om 
uit te varen moet eerst de nodi-
ge obstakels genomen worden. 
Tegelijkertijd vormen deze obsta-
kels juist prima oefenstof. Ze zeg-
gen op de Zeilschool: wie geleerd 
heeft deze haven bij alle weers-

omstandigheden goed in- en uit 
te varen, die kan dat overal!

Doel en instructeurs
Het doel van de Zeilschool is om 
alle cursisten leerzame lessen 
te laten ervaren onder het zeil-
schoolmotto: leren met plezier. 
Zeker 95% van de lestijd wordt 
op het water doorgebracht. Cen-
traal staat het ervarend leren, 
stap voor stap opgebouwd van 
eenvoudig naar moeilijk. De Zeil-
school heeft veel te danken aan 
de inzet van de instructeurs. Stu-
denten en oudere instructeurs 
zijn meestal zelf als cursist begon-
nen op de Zeilschool. 
Een grappig weetje: in de loop 
van de 50 jaar zijn er een tiental 
zeilschoolhuwelijken gesloten én 
zeilschoolbaby’s geboren!

Cursisten
Kinderen en jeugd maken mis-
schien wel het grootste deel uit 
van het klantenbestand, maar 
de groep volwassenen groeit ge-
staag door de dag- en privéles-
sen. Vaak mensen die dit op hun 
bucketlist hebben staan of die 
vroeger ooit hebben gezeild en 
die dit weer willen oppakken. 

Een grappige ontwikkeling is dat 
steeds meer ouders door hun les-
sende kinderen enthousiast wor-
den gemaakt. Voor twijfelaars 
biedt de Zeilschool tegen een ge-
reduceerd tarief een introductie-
les aan voor jong en oud.

Westeinder Waterweek
De Westeinder Waterweek is 
ook voor de Zeilschool een jaar-
lijks hoogtepunt. Het is gewel-
dig om te zien dat kinderen zo-
veel plezier hebben op ’t water 
en dat ze zo enthousiast worden 
voor het zeilen. En mooi natuur-
lijk dat vanuit dit evenement kin-
deren terugkomen om bij de Zeil-
school zeillessen te gaan volgen. 
Op zaterdag 29 en zondag 30 ju-
ni kunnen volwassenen en kin-
deren gratis een rondje zeilen in 
de kielboot of Optimist onder lei-
ding van instructeurs van de Zeil-
school. Inschrijven is noodzakelijk 
en kan vanaf 1 juni via: www.zeil-
schoolaalsmeer.nl

Jubileumacties 
Zonder cursisten geen Zeilschool, 
toch?! Vandaar dat deze dynami-
sche Zeilschool haar 50-jarig be-
staan ook met alle klanten gaat 
vieren. Met interessante aanbie-
dingen en ludieke acties wil Zeil-
school Aalsmeer iedereen be-
danken, zoals éénmalige korting 
op lessen en verhuur van boten, 
windsurfboards, kano’s en sup-
planken. En een verjaardagsfeest 
op zaterdag 18 mei. In ruil voor 
een kleine bijdrage ontvang je 
een sportieve watersportmid-
dag, inclusief een welkom’s trak-
tatie en een afsluiting met bitter-
ballen. Om deze middag goed en 
veilig te kunnen organiseren is 
inschrijven noodzakelijk, dit kan 
via: www.zeilschoolalsmeer.nl. 
Conclusie: Zeilschool Aalsmeer 
is in 50 jaar uitgegroeid tot een 
professionele en bijzondere zeil-, 
surf-, sup- en levensschool, waar 
de persoonlijke aandacht cen-
traal is blijven staan.

Wekelijks trainingen bij VZOD
Clinici inline-skaten voor 
jeugd goed bezocht
Kudelstaarat - Op vrijdag 10 
mei hebben de schaatstrainings-
groepen Ter Aar, Nut en Ver-
maak en VZOD een clinic inline-
skaten voor de jeugd georgani-
seerd op de Skeelerbaan aan de 
Wim Kandreef. De clinic bracht 
veel kinderen op de been. Vele 
jongens en meisjes stapten in de 
‘schoenen met wieltjes’ en leer-
den hiermee schaatsen inclusief 
alle facetten die hierbij komen 
kijken, zoals versnellen, boch-

ten maken en natuurlijk remmen. 
Voor wie een vervolg wil geven 
aan inline-skaten geeft VZOD ie-
dere dinsdagavond trainingen 
aan de basisschooljeugd van 
18.45 tot 19.45 uur op de skeeler-
baan Kudelstaart. De al gevorder-
den, ijspupillen, senioren en mas-
ters trainen hier op de woensdag-
avond. Inschrijven voor de trai-
ningen kan via de website www.
stgvzod.nl. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijdzeilen
Arjen van Mill wint eerste 
onderlinge zeilwedstrijd
Aalsmeer - Zaterdag 11 mei is 
de eerste ‘WZW Onderlinge’ wed-
strijd verzeild. Een nieuw initia-
tief van Westeinder Zeilwedstrij-
den, waarbij leden van de aange-
sloten verenigingen met hun ei-
gen boot een baan verzeilen die 
over de gehele Grote Poel van de 
Westeinderplassen is uitgelegd. 
Door deze twee keer te varen 
zou de snelste deelnemer er on-
geveer twee uur over doen en de 
langzaamste ongeveer twee en 
half uur. Met toepassing van de 
SW-handicapfactor heeft vervol-
gens iedere deelnemer kans op 
de overwinning. Om exact 13.10 
uur werd het startschot gegeven 
voor een prachtige zeilwedstrijd 
bij een overwegend matige noor-
delijk wind, overdekt met heel 
veel zon. 
Uiteindelijk werd Arjen van Mil 
(WV Schiphol) in een Spanker 

winnaar, gevolgd door Geert 
Nell (WV Aalsmeer) met zijn Sa-
mourai MK1 en Wouter Orth (WV 
Aalsmeer) in een J22. Gastheer 
was WV De Residentie. Deze ver-
eniging had niet alleen een pri-
ma opkomst met deelnemers op 
het water, ook de organisatie op 
de wal was prima verzorgd en gaf 
een gezellige afsluiting van een 
geslaagde middag zeilen. 
De serie wordt voortgezet van-
af de WV Nieuwe Meer op 22 ju-
ni. Vanaf 23 juni worden er ook 
wedstrijden verzeild om de WZW-
Cup, waarbij de boten beschik-
baar worden gesteld door de ver-
enigingen. De start hiervan is met 
de Randmeren, open zeilboten 
van WV Schiphol op 23 juni. Surf 
voor alle informatie en uitslagen 
naar www.westeinderzeilwed-
strijden.nl .
Theo van Mierlo

Inschrijving zo goed als vol!
Veel animo voor zomerrit 
Bromfiets Genootschap
Aalsmeer - Na plantjes en snuis-
terijen gescoord te hebben op 
de geraniummarkt en de brade-
rie gingen brommerliefhebbers 
afgelopen zaterdag 11 mei naar 
café Joppe. Een heerlijk drank-
je nemen op de mooie, zonni-
ge dag, maar hoofddoel was in-
schrijven voor de zomerrit van 
het Aalsmeers Brom�ets Genoot-
schap.
Op zondag 26 mei vindt deze 
tocht plaats en er is een grens aan 
het aantal deelnemers. Vandaar 
dat om exact vijf uur de brom-
mer-rijders in groten getale ca-
fé Joppe binnen stapten om on-
derdeel te kunnen worden van de 
‘sliert’ brommers. Het ging snel, er 
zijn nu nog slechts enkele plek-
ken vrij. Wacht dus niet te lang, 
vol is vol. Inschrijven kan via mes-
senger en in café Joppe in de We-
teringstraat.

De zomerrit die Kim, Jan, Dirk en 
Joost van het Aalsmeers Brom-
�ets Genootschap organiseren is 
bijna 80 kilometer lang en gaat 
volgens het viertal weer door een 
mooie omgeving. De brommers 
vertrekken op zondag 26 mei 
om 12.00 uur, verzamelen vanaf 
11.00 uur bij café Joppe.
De kosten van deelname zijn 15 
euro en dit bedrag is inclusief kof-
�e bij de start, een lunchpakket 
voor onderweg, twee consump-
tiebonnen en een schildje ter her-
innering aan de tocht. De deelne-
mers moeten natuurlijk wel in het 
bezit zijn van een oude, nostal-
gische brommer. Mocht er pech 
onderweg zijn, de bezemwagen 
is aanwezig.
Brommers ‘kieken’ kan voor aan-
vang van de rit en bij terugkomst 
in de middag rond vier uur in de 
Weteringstraat in het Centrum.

Historische en moderne graven
Wandelen over Zorgvlied
Amstelland - Op zondagmiddag 
19 mei geven Marcel Bergen en 
Irma Clement (auteurs Wande-
len over Zorgvlied) een funerai-
re rondleiding over begraafplaats 
Zorgvlied.
De rondleiding gaat langs een 
groot aantal bijzondere histori-
sche en moderne graven die op 
Zorgvlied te vinden zijn. De au-
teurs geven uitleg bij de uitbun-
dige funeraire symboliek uit de 
negentiende eeuw die is aan-
gebracht op de rijksmonumen-
ten van onder andere Oscar Car-
ré (1891), Sophia Knoll (1890) 
en Adrianus Hartog van Banda 
(1873). Maar ook bij graven van 
bekende overledenen wordt stil 
gestaan. Daarnaast vertellen de 
auteurs meer over de tuin- en 
parkaanleg en de monumenta-
le bomen op de begraafplaats. 
Ook komen moderne aspecten 
van Zorgvlied aan de orde, waar-

onder het ondergrondse grafkel-
dercomplex ‘t Lalibellum en het 
Crematorion. Start rondleiding: 
14.00 uur tot ongeveer 16:00 
uur. Verzamelen bij de witte kan-
toorvilla, Amsteldijk 273 in Am-
stelveen. Deelname 10 euro per 
persoon en dit bedrag is inclu-
sief ko�e of thee. Reserveren bij 
Zorgvlied: via 020-5404927 of via 
zorgvlied@amstelveen.nl

Kennismaken 
met minigolf

Aalsmeer - Op dinsdag 21 mei or-
ganiseert Nivon Aalsmeer een mi-
nigolfmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur. Vooraf is er uitleg over hoe 
minigolf gespeeld wordt. Ook de 
puntentelling wordt duidelijk ge-
maakt. In kleine groepjes loopt 
men vervolgens de 18 holes af. 

Dit duurt een uur ongeveer. Wie 
de minste slagen heeft wint het 
spel. Na a�oop is er ko�e en thee 
te verkrijgen, misschien wel op 
het �jne terras.
De prachtige midgetgolfbaan 
ligt tegenover de tennishal in de 
Beethovenlaan in de Hornmeer 
en is beschut door grote bomen. 
Het complex wordt goed onder-
houden en ligt in een mooie na-
tuurlijke omgeving. Voor meer in-
formatie: 06-24253053.

Bingoavond bij 
De Rijsenvogel

Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zater-
dag 18 mei weer een gezellige bin-
goavond. Deze vindt plaats in het 

gebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje. Op 
deze avond zullen er drie rondes 
bingo worden gespeeld en tus-
sendoor wordt nog een grote lote-
rij gehouden. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en de bingo begint om 
20.30 uur. Iedereen is van harte 
welkom. De toegang is gratis.

Dinsdag presentatie in de Bloemhof
Aalsmeer start ook met 
OldStars walking handbal
Aalsmeer - Na de kick-o� van 
OldStars walking handbal in Den 
Haag volgt nu ook de introduc-
tie Aalsmeer. Green Park Handbal 
start op dinsdagochtend 21 mei 
aanstaande in sporthal de Bloem-
hof met de aangepaste spelvorm 
voor ouderen onder leiding van 
succestrainer René Romeijn. De 
kennismaking is speci�ek gericht 
op de doelgroep 55+ en is voor 
zowel mannen als vrouwen toe-
gankelijk. Aanwezig zijn naast 
leden ook oud-leden en andere 
geïnteresseerden. OldStars wal-
king handbal is een laagdrempe-
lige beweegvorm, waarbij ieder-
een op zijn of haar niveau mee 
kan doen. Waar OldStars walking 
footbal al jaren een groot succes 
is, streven OldStars en Green Park 
Handbal ernaar om de nieuwe 
aangepaste spelvorm Old Stars 
walking handbal ook een bekend 
begrip te maken. 

Geen doel maar een middel
Green Park Handbal en het Na-
tionaal Ouderenfonds zetten 
zich samen met OldStars wal-
king handbal in voor de verbete-
ring van de vitaliteit van ouderen, 
moedigen sociale contacten aan 
en willen sportverenigingen met 
een ander oog naar ouderen la-
ten kijken. Handbal is hierbij niet 
het doel, maar een middel om op 

latere leeftijd conditie, kracht en 
aanpassingsvermogen te (blij-
ven) ontwikkelen. 

Niet rennen!
OldStars walking handbal is een 
variant van handbal waarbij niet 
wordt hardgelopen. Er wordt ge-
schoten met een aangepaste 
handbal op een aangepast veld. 
Dit maakt de spelvorm uiterma-
te geschikt voor ouderen die op 
een gezonde manier en zonder 
blessuregevaar willen blijven be-
wegen. Handbal is een teamsport 
en dat maakt ook deze variant zo 
leuk: het sociale contact is name-
lijk minstens net zo belangrijk als 
het bewegen. In principe kan ie-
dereen meedoen, maar het richt 
zich voornamelijk op de leeftijds-
groep 55+.  Het Ouderenfonds 
werkt hierin nauw samen met de 
NHV. Landelijk projectleider Old-
Stars Johan Annema: “We zijn blij 
dat na het succes van OldStars 
walking footbal ook de start kun-
nen maken in andere takken van 
sport. Dit onder het motto van de 
Ouderenvriendelijke sportvereni-
ging.” De spelvorm OldStars wal-
king handbal wordt op dinsdag 
21 mei aanstaande vanaf 10.00 
uur gepresenteerd. in sporthal de 
Bloemhof aan de Hornweg 187. 
Het programma duurt tot rond 
11.45 uur. 
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SV Omnia 2000
Medailles voor twirlsters 
Mayke en Verena
Aalsmeer - Zondag 12 mei heb-
ben twee twirlsters van SV Om-
nia 2000 meegedaan aan een 
twirlwedstrijd in Lelystad. Mayke 
Dobbe beet de spits af met 1-ba-
ton Junior Intermediate en be-
haalde met haar optreden de eer-
ste plaats. Verena Hoogstraten 
kwam uit in de Senior Intermedi-
ate klasse. Zij behaalde de negen-
de plaats. Vervolgens stond het 
onderdeel 2-baton op het pro-
gramma. Na een mooie routine 
behaalde Mayke opnieuw de eer-
ste plaats. Verena behaalde een 
mooie tweede plaats.
Het laatste onderdeel van de dag 
was solo dance twirl waar ook 
beide dames aan meededen. 
Mayke kwam uit in de junior In-
termediate klasse. Zij behaalde 
daarvoor de tweede plaats met 
plaatsing voor het NK.

Verena kwam uit in de senior In-
termediate klasse. Haar mooie 
optreden was helaas niet vol-
doende voor een podiumplek.
Op zondag 26 mei organiseert 
de twirlgroep van SV Omnia 
2000 een wedstrijd in sportcom-
plex Koning Willem Alexander in 
Hoofddorp.

Floretschermen
Daniël Giacon verslaat 
nr. 16 van de wereld
Aalsmeer - In Dubai vindt mo-
menteel het Nad Al Sheba Sports 
Tournament plaats. Een groot 
sportevenement tijdens de Ra-
madan met veel verschillende 
disciplines. Daniël Giacon van 
SchermCentrum Amsterdam 
(SCA) liet het NK schermen voor 
equipes in Nederland aan zich 
voorbijgaan om in Dubai mee te 
doen op het onderdeel Floret-
schermen. 
De voorronde op zaterdag kwam 
de Aalsmeerse schermer zonder 
veel moeite door en op maan-
dagavond stond hij in de �nale 
tegenover de Egyptenaar Alaael-
din Abouelkassem. Abouelkas-
sem won zilver op de Olympische 
Spelen van Londen en staat mo-

menteel 16e op de wereldrang-
lijst. Het werd een bloedstollende 
partij waarbij de Egyptenaar hal-
verwege een behoorlijke voor-
sprong opbouwde. 
Daniël kwam echter sterk terug 
en bij een stand van 13-13 was 
de tijd van 3 x 3 minuten om. De-
gene die dan als eerste een punt 
maakt heeft gewonnen. Dani-
el was scherp en zette met een 
mooie aanval de partij op zijn 
naam. 
Daniël is nog steeds op zoek naar 
sponsors, zodat hij zich kan blij-
ven ontwikkelen en zich op toer-
nooien in het buitenland kan me-
ten met de top. Interesse? Op 
www.danielgiacon.nl staat alle 
informatie.

Schaakcompetitie
AAS 1 veilig dankzij gelijk 
spel tegen SOPSWEPS
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
11 mei moest AAS aantreden te-
gen het sterke SOPSWEPS (Sa-
men Op Pad Spelen Wij een Pot-
je Schaak). Een matchpunt was 
noodzakelijk voor handhaving, 
maar het zou moeilijk worden 
daar AJ Keessen zich daags voor 
de wedstrijd zich ziek afmeldde. 
SOPSWEPS speelt in café Bata-
via tegenover Amsterdam CS, zo-
dat de logistiek der Azen complex 
was, komende uit alle richtingen. 
Ben de Leur had een uitstekend 
reisschema opgesteld voor zich-
zelf met vertrek met de trein uit 
Nieuw Vennep en bereikte keu-
rig volgens schema rond 12.00 
uur te CS. Zich daarna realiseren-
de dat de wedstrijd pas om 13.00 
uur begon. Toch moeilijk, klok 
kijken. Maar het was mooi weer, 
dus maar even de toerist uitge-
hangen. Rond 13.00 uur begon 
de wedstrijd in een ontspannen 
en gezellige sfeer. Wellicht wat 
te ontspannen voor Ben, die te-
gen Fide Meester Jan Roebers de 
openingstheorie niet meer goed 
herinnerde en zeer passief kwam 
te staan. Het snelle en fraaie ko-
ningsaanval van Jan maakte een 
einde aan het lijden, Azen 1-0 
achter. Nestor van het team, Ad 
van den Berg speelde weer een 
mooie positionele partij die hem 
een overweldigende stelling had 
kunnen opleveren. Maar leeftijd 
en fysieke conditie leidden tot 
een mindere zet, de aanval liep 
vast en Ad werd daarna van het 
bord geschoven, Azen 2-0 ach-
ter. Simon Groot stond de gehe-
le partij wat beter, maar moest in 

remise berusten. Mark kreeg een 
remiseaanbod van de sterke Jo-
han Booij, mocht het aannemen 
van teamleider Ben, maar speel-
de toch door. En dat was maar 
goed ook, want Mark wist het 
punt binnen te brengen! Azen 
nog maar één punt achter.
Dit seizoen is niet het seizoen van 
Paul Schrama, tegen Emile Wus-
te�ed kwam Paul er niet aan te 
pas en verloor. De Azen weer met 
2-0 achter. FM Je�rey van Vliet 
had op bord 1 een meevaller. IM 
Peek bleek een toernooi te spelen 
in Cuba en de Soppers hadden de 
invaller tactisch op bord 1 gezet. 
Ondanks knap spel was Gert Pijl 
geen partij voor de AAS meester 
en het punt werd netjes binnen-
gebracht door Jef, Azen 1-0 ach-
ter. De tweede FM van AAS, Jo-
hannes Rudolph moest met zwart 
tegen de sterkste Sopper, Machiel 
de Heer. Een titanengevecht ont-
spon zich maar Johannes trok 
aan het langste eind, Azen ge-
lijk. De laatste partij was Jeroen 
van den Berg versus Jasper van 
Eijk. De spelers waren na de lan-
ge partij en hevige strijd duide-
lijk aan het einde van hun Latijn 
en er werd tot een remise beslo-
ten waardoor zowel SOPSWEPS 
en AAS veilig waren. Na de gast-
heren voor de gezellige wedstrijd 
bedankt te hebben, enige weder-
zijdse bieren op het resultaat wa-
ren gedronken togen de Azen 
naar de Bamboehof in Aalsmeer 
waar de 4-4 nog lang werd ge-
vierd. Kijk voor de gedetailleer-
de uitslag op www.aas.info.nl. 
Door Ben de Leur

AAS in bekerfinale van 
Leidse Schaak Bond
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
10 mei heeft AAS zich geplaatst 
voor de beker�nale van de Leidse 
Schaak Bond. De bekerwedstrij-
den worden gespeeld door teams 
van vier personen die twee keer 
tegen elkaar spelen met een be-
denktijd van driekwartier per per-
soon per partij. De eerste ronde 
eindigde in 2-2. Boudewijn Eijs-
vogel liep al snel in een dubbele 
aanval die een dame koste en hij 
het moest opgeven. Ben de Leur 
met zwart had een mooi pionof-
fer tegen de sympathieke Wayne 
Welch voor initiatief en loperpaar. 
De pion werd teruggewonnen en 
een volgende pion viel. Het loper-
paar was moordend in het eind-
spel en na twee pionnen ach-
ter gaf Wayne de strijd op. Henk 
Noordhoek had een goede aan-
val en scoorde het tweede punt. 
Olaf kampte met fysieke proble-
men en zat daardoor niet lekker 
in de partij. In tijdnood ging het 
mis en Olaf verloor. 
De tweede ronde kende een snel-
le overwinning van Ben. In een 

Engelse partij o�erde Ben weer 
een pion voor initiatief en lo-
perpaar. De lopers sloten de to-
rens op en een kwaliteit werd 
gewonnen. Aangeslagen trap-
te Wayne daarna in een onderste 
rij truc en kon meteen opgeven. 
Nu werd het spannend, Boude-
wijn had een goede aanval, Olaf 
stond slecht en Henk had een pi-
on meer, maar het was lang on-
duidelijk of dat genboeg zou zijn. 
Bij 4-4 valt het onderste bord af 
en dat net zo lang tot er een be-
slissing is. Indien dit niet mogelijk 
is volgt snelschaken. Maar Henk 
vond de doorgang inde vijande-
lijke stelling, waardoor de plaat-
sing al een feit was. Boudewijn 
gaf er nog wat meer glans aan 
door de aanval prachtig door te 
zetten en het vijfde punt binnen 
te brengen. Olaf ging jammerge-
noeg weer in tijdnood ten onder. 
Door deze winst heeft AAS zich 
geplaatst voor de beker�nale te-
gen het sterke Leiderdorp. Zie 
voor uitslagen: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Wielrenners opnieuw succesvol
Zege renner John Tromp, 
ereplaats Tristan Geleijn
Rijsenhout - Wielerveteraan 
John Tromp is vorige week don-
derdag winnaar geworden van 
een wedstrijd voor zestigplussers 
op de Nedereindseberg bij Nieu-
wegein. De 66-jarige Kudelstaar-
ter reed een attente koers en was 
bij alle ontsnappingspogingen 
betrokken. In de slotfase van de 
race achterhaalde hij een vluch-
ter en klopte deze tegenstander 
met gemak in de sprint. Na een 
aantal podiumplekken was het 
de eerste overwinning van Tromp 
dit seizoen. Afgelopen zondag 
was de renner van UWTC Uit-
hoorn in Lisse present in een kop-
groep van zes. Ditmaal moest hij 
genoegen nemen met een vier-
de plaats.
Junior Tristan Geleijn uit Rijsen-
hout treedt steeds vaker uit de 
schaduw van zijn succesvolle 
broer Owen. Hij heeft een voor-
keur voor langdurende wedstrij-
den door de polders en behaal-
de zaterdag een knappe tiende 
plek in de Flevotour, een klassie-
ker over 120 kilometer. De eer-
stejaars junior was in �nishplaats 

Kampen de snelste sprinter van 
een eerste groepje achtervolgers, 
dat 44 seconden achterstand had 
op negen koplopers. Ian Sprenke-
link werd winnaar van deze natio-
nale topwedstrijd. 

Campus
Nils Eekho� (Rijsenhout) genoot 
afgelopen weekeinde van wel-
verdiende rust na zijn in wieler-
kringen spraakmakende zeges in 
Bretagne en Overijssel, een week 
eerder. Komende zondag 19 mei 
pakt hij de draad weer op in de 
Grote Prijs Criquielion in Belgisch 
Henegouwen. De race is voor 
hem een opmaat naar zijn favo-
riete koers, de belofteneditie van 
Parijs-Roubaix op zondag 2 ju-
ni. Daarna staan de vierdaagse 
Boucles de la Mayenne en het NK 
tijdrijden op het voorlopige pro-
gramma van de Sunweb-renner, 
die sinds kort verblijft op de Cam-
pus van zijn team in Sittard. Daar 
heeft hij uitgelezen trainingsmo-
gelijkheden in de Limburgse heu-
vels en op het Tom Dumoulin 
Bike Park.

Raymond wint weer!
Laatste avond darten bij 
Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - De afgelopen 
dartsavond van de Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart 
werd gewonnen door Tim van 
de Poel, hij versloeg in de �na-
le Erik Jan Geelkerken. Tim be-
sloot de �nale met een �nish 
van 120 wat tegelijk de hoogste 
uitgooi van de avond was. Hier-
mee voldeed Tim aan het eerste 
deel van zijn opdracht (de laat-
ste twee speelavonden winnen 
met de hoogste uitgooi), ware 
het niet dat Martin Bax de hal-
ve �nale haalde. Hierdoor stelde 
Martin, met nog één speelavond 
te gaan, zijn titel, na een uiterst 
solide seizoen, alsnog veilig, een 
uitstekende prestatie. Er waren 
nog drie niveaus. Raymond van 
de Weiden won voor de tweede 
keer dit seizoen het tweede ni-
veau, het was ook al zijn vijfde ge-
wonnen �nale dit seizoen. Na vier 
goede speelavonden op rij is Ray-
mond in de Top Tien terecht ge-
komen, de kans is groot dat zijn 
kinderen zijn foto dan weer in de 
krant zullen aantre�en (zoals van-
daag). Voor de tweede keer op rij 
bereikte Roy Donselaar de �nale 
van het derde niveau, maar Tjitte 
Miedema ging er met de hoofd-
prijs vandoor. Maarten van Am-
sterdam uit Kudelstaart was de �-
nalist in het vierde niveau, maar 
tegen Rene Kruit was geen kruid 
opgewassen. Met nog één speel-
avond te gaan werd de blik veel-
vuldig op de stand gericht. Mar-
tin en Tim eindigen dus één en 
twee, maar de strijd om de laag-
ste podiumplaats is nog gaan-
de tussen Tibor Hogervorst en 

Ronald Baars, waarbij Tibor een 
voorsprong heeft van vier pun-
ten. John Guldemond, Rene Ver-
hoeven, Erik Jan Geelkerken en 
Raymond van de Weiden kunnen 
zich opmaken voor de huldiging 
van een Top Tien notering. Voor 
het viertal Sander ter Schure, Ilo-
na van Emden, Huib Gootjes en 
Gilbert van Eijk blijven er slechts 
twee Top Tien noteringen over, 
dit belooft dus nog een spannen-
de avond voor hen te worden.
Morgen, vrijdag 17 mei, is de laat-
ste speelavond van het seizoen in 
het Dorpshuis. Uiteraard wordt 
het extra gezellig gemaakt. Aan-
sluitend is de prijsuitreiking van 
de Top Tien, met uiteraard extra 
aandacht voor het podium, en in 
het bijzonder de 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.

kunnen worden. Er zijn slechts 
twee binnenbanen beschikbaar 
van 10.00 tot 12.00 uur voor le-
den van de OVAK. Tot half juni 
zijn de buitenbanen in gebruik 
voor competitiewedstrijden, dan 
zal ook bekend worden hoe ko-
mend seizoen de banen beschik-
baar zijn.

Tennis-nieuws 
OVAK-leden

Aalsmeer - In verband met de 
verbouwing en de veranderingen 
bij Racket Sport zal tot september 
slechts heel beperkt getennist 

Ouderensoos in 
het Dorpshuis

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
te Kudelstaart. Van 13.30 tot 16.30 
uur staan jokeren en klaverjassen 
op het programma. Op donder-
dag 9 mei is het jokeren gewonnen 

door Bets Teunen met 147 punten. 
Jopie de Grauw werd tweede met 
366 punten en Trudy Knol met 403 
punten derde. Bij het klaverjassen 
was Nico de Ron met 5425 punten 
onverslaanbaar. Marry Akse eindig-
de op twee met 5196 punten en Ri-
ni Klijn op drie met 5186 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Jan 
Weij met 3644 punten. Ook tijdens 
de vakantieperiode komen de 55+ 
kaarters wekelijks bijeen. Nieuwe 

Track Meeting in Barendrecht
Sterk optreden van AVA-
atleten op steeplechase 
Aalsmeer - De jaarlijkse Energie 
Mila Track Meeting is één van de 
meetings op de nationale wed-
strijdkalender waar steep-le-
chase atleten naar uitkijken. Bij 
de meisjes C- en B-junioren ver-
tegenwoordigden Gwen Ale-
wijnse, Tara Ozinga, Lotte Zethof 
en Nienke van Dok Atletiekver-
eniging Aalsmeer op de 1500 en 
2000 meter steeplechase. Naast 
de meer ervaren Nienke was deze 
wedstrijd het debuut op de stee-
ple voor de overige drie atletes.
Nienke van Dok (16 jaar), die af-
gelopen jaar brons behaalde tij-
den het NK junioren op de 2000 
meter steeple, wist solerend on-
danks de harde wind een uitste-
kende race neer te zetten. Met 
haar tijd van 7:18,93 minuten ver-
beterede ze niet alleen haar per-
soonlijke record met 10 secon-
den, tevens stijgt ze hiermee naar 
de 13e plaats op de Nederland-
se ranglijst allertijden en is ze op 
de 43e plaats terug te vinden op 
de IAAF wereldranglijst voor atle-
tes onder 18 jaar en staat ze voor 
nu op de 6e plaats op de Europe-
se ranglijst. 
Teamgenote Lotte Zethof liep op 
dezelfde afstand een uitstekend 
debuut. Met de 8:18,01 minu-
ten kan Lotte tevreden terugkij-
ken op haar wedstrijd, waarbij zij 
achter Nienke als tweede �nish-
te. Lotte bezet samen met Nien-
ke de eerste en tweede plek op 
de Nationale ranglijst. Voor Gwen 
Alewijnse en Tara Ozinga was het 
een spannend moment om aan 
de start te staan voor hun 1500 

meter steeplechase bij de meisjes 
junioren C. Dat beide atletes snel 
zijn op de 1500 meter zonder hin-
dernissen is bekend. 
Maar nu met de 76 centimeter 
hoge balken en de waterbak was 
het toch nog spannend. Beide at-
letes liepen een uitstekende wed-
strijd waarbij Gwen in 5:41,98 mi-
nuten als derde �nishte met kort 
achter haar Tara die een tijd van 
5:44,91 minuten neerzette. Voor 
Gwen betekende haar tijd tevens 
een nieuwe clubrecord op deze 
afstand.
Naast het steeple-geweld was het 
A-junior Wessel Heil die in de re-
gen de avond in Barendrecht op 
weergaloze wijze op de 1000 me-
ter zonder hindernissen voor AV 
Aalsmeer mocht afronden. Na-
dat Wessel afgelopen vrijdag in 
Utrecht had laten zien dat hij in 
uitstekende vorm verkeert, zet-
te hij opnieuw een dik persoon-
lijk record neer: 2:41,28 minuten.

Nienke van Dok van AV Aalsmeer. 
Foto: Erik Witpeerd

gezichten zijn van harte welkom. 
De Ouderensoos heet zowel jo-
keraars als klaverjassers van harte 

welkom. Voor inlichtingen kan ge-
beld worden naar de heer N. H. de 
Ron via 06-47890256.
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