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LET OP
DEZE WEEK UW 
ARTIKELEN EN 
ADVERTENTIES 
EERDER STUREN!

I.v.m. de HEMELVAART
wordt onze krant een dag eerder 
gedrukt, dus ook een dag eerder 
opgemaakt!

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

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

DEZE WEEK UW 

ADVERTENTIES 

“De veroorzaker van de tot standko-
ming van dit boek is de burgemeester 
zelf”, begint de brandweerman. 
“Tijdens zijn eerste kennismaking met 
de brandweer liet hij het woord ‘feest’ 
vallen, waarop onze Clustermanager,  
Ayten Polat, en haar rechterhand Rik 
Jonkman elkaar verbaasd en met 
vraagtekens op hun voorhoofd 
aankeken. Na dit gesprek kwamen ze 
bij mij en vroegen of ik hier meer over 
wist. Het antwoord was simpel. In 
2021 bestond de Aalsmeerse Brand-
weer Vereniging 70 jaar. Daarna kwam 
bij mij de vraag boven, wanneer is 
eigenlijk de brandweer gestart? En 
daar begon mijn speurtocht om 
uiteindelijk te eindigen op 1 maart in 
1636.” Met behulp van geschriften van 
de Stichting Oud Aalsmeer en het 
fenomenale geheugen en archief van 
Gerard Koppers, (“de schatkamer van 
brandweerhistorie van de Amster-
damse brandweer”), dook Rob 

Pommerel in de historie van de brand-
weer van Aalsmeer. “Ik begon ook met 
schrijven”, gaat hij verder. “Iets wat niet 
echt mijn hobby is overigens.” 

Mobiele motorbrandspuit
Tijdens de speurtocht stuitte 
Pommerel op de eerste Aalsmeerse 
automobiel als motorbrandspuit. Kort 
daarna kreeg hij nog een foto van een 
motorbrandspuit. Een dergelijke 
mobiele motorbrandspuit werd op 16 
mei in 1922 ook door de gemeente 
Aalsmeer aangeschaft. Het apparaat 
moest destijds nog wel door een 
paard en/of handkracht voorbewogen 
worden. “Dit voertuig heb ik als 
uitgangspunt genomen bij de reali-
satie van mijn boek over het 100-jarig 
bestaan van de gemotoriseerde Aals-
meerse brandweer”, besluit de brand-
weerman zijn uitleg. 

In vogelvlucht
Rob, enigszins verontschuldigend: 
“Het boek is niet geschreven in 
romanvorm, maar in een vogelvlucht 
� adder ik door de historie. Het boek is 
hoofdzakelijk bedoeld als naslagwerk 
voor alle leden, buitengewone- en 
ereleden van de Aalsmeerse Brand-
weer. Het is nooit echt de bedoeling 
geweest om er een boek van te maken 
voor het ‘grote’ publiek.” En met een 
trotse glimlach: “Maar mocht er toch 
vraag naar het boek zijn dan kunnen 
we overwegen om er mogelijk extra 
exemplaren van te laten drukken.” 

Prachtig naslagwerk
Burgemeester Oude Kotte is in ieder 
geval lovend over het boek en de 
inzet van Rob Pommerel: “We 
hebben een fantastisch brandweer-
korps in onze gemeente waar we 
trots op kunnen zijn. En hoe mooi is 
het dat één van de leden zoveel tijd 
heeft gestoken in het optekenen van 
de geschiedenis ervan. Auteur Rob 
Pommerel heeft een prachtig naslag-
werk afgeleverd.”

Zaterdag open dag
Aanstaande zaterdag 21 mei houdt 
de Brandweer van Aalsmeer een 
open dag. De motorbrandspuit kan 
bewonderd worden en er kan gebla-
derd worden in het boek van Rob 
Pommerel, maar er is nog veel meer 
te doen en te zien voor jong en oud: 
Er worden verschillende demonstra-
ties met uitleg gegeven, durfals 
mogen mee in de hoogwerker tot 30 
meter, virtueel kan een brand in huis 
beleefd worden, er zijn spuitspelle-
tjes voor kinderen, ritjes in de brand-
weerwagen staan op het 
programma, evenals meevaren met 
de brandweerboot. Op het terrein 
van de kazerne aan de Zwarteweg 
zullen diverse stands staan waar 
voorlichting gegeven Uiteraard zijn 
brandweerlieden aanwezig die 
antwoord kunnen geven op allerlei 
brandende vragen en nieuwe colle-
ga’s in spé graag meer informatie 
geven. 
De open dag wordt om 11.00 uur 
o�  cieel geopend en duurt tot 16.00 
uur. Kom zoveel mogelijk op de � ets 
of lopend, wie met de auto komt kan 
parkeren op het terrein aan de Dreef, 
bij het zwembad. De toegang is 
gratis.

Geschiedenis van de Aalsmeerse 
brandweer in boek gebundeld

De eerste mobiele motorbrandspuit, 
aangeschaft door Aalsmeer op 16 mei 
1922.

Eerste exemplaar van het boek over de geschiedenis van de Aalsmeerse brandweer voor burgemeester Gido Oude Kotte. Het boek 
is gemaakt door brandweerman Rob Pommerel. Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Afgelopen maandag 16 mei is het boek ‘De geschiedenis van 
de Aalsmeerse brandweer’ gepresenteerd. Het boek is gemaakt door Rob 
Pommerel en gaat over 100 jaar gemotoriseerde brandweer in Aalsmeer. 
Het eerste exemplaar is uitgereikt aan burgemeester Gido Oude Kotte. 
Dé man, zo vertelt maker Pommerel, die de aanzet gaf voor realisatie van 
het jubileumboek. 

Aalsmeer – Rond tien voor zes op 
donderdagochtend 12 mei is een 
� etser ernstig gewond geraakt na 
een ongeval op de Stommeerkade 
(gedeelte tussen de Kasteleinweg en 
Aalsmeerderweg). De politie en de 
ambulancedienst waren snel ter 
plaatse. Een voorbijganger die de 
gewonde man naast zijn � ets aantrof, 
had direct 112 gebeld. De � etser was 
er slecht aan toe en is in kritieke 
toestand overgebracht naar het 
ziekenhuis. Het verkeersongevallen-
team van de politie heeft de oorzaak 
van het ongeval op locatie uitgebreid 
onderzocht. De weg is hiervoor lange 
tijd afgesloten geweest. Volgens 
getuigen is de � etser, een 53-jarige 
man uit Hoofddorp, van achteren 
aangetikt door een auto. De � etser 
reed richting de Aalsmeerderweg/
Ophelialaan. 

Update
De bestuurder van de auto is doorge-
reden. De politie deed na het onder-
zoek en verklaringen van getuigen 
een dringend beroep op de 
bestuurder van het betrokken voer-
tuig om zich te melden, maar kwam 
enkele uren later met een update: 
Donderdagmiddag heeft de politie in 
Hilversum een 53-jarige man uit Aals-
meer aangehouden op verdenking 
van betrokkenheid bij het verkeers-

ongeval op de Stommeerkade. De 
verdachte is overgebracht naar het 
politiebureau voor verhoor.

Getuigen gezocht
De politie doet verder onderzoek 
naar de toedracht van de aanrijding 
en komt nog steeds graag in contact 
met getuigen die meer informatie 
hebben en/of beeldmateriaal uit de 
omgeving, van bijvoorbeeld een 
bewakingscamera of een dashcam. 
Getuigen worden verzocht zich te 
melden via 0900-8844 of via het 
tipformulier op politie.nl.

Aanhouding na aanrijding met 
 etser o  to eer ade

Foto: Marco Carels
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VERSCHIJNT DONDERDAG

AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG,  
RIJSENHOUT

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Openingstijden
ma. t/m wo. van 08.30-16.00 uur
donderdag van 8.30-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

134e jaargang

Oplage: 17.600

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.
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KERKDIENSTEN
ZONDAG 22 MEI

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

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

diensten om 10u. met ds. J. van 
den Os uit Spijkenisse en 16.30u. 
met ds. N. Vennik uit Hoofddorp. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeer-

derweg 751, Rijsenhout. Zondag 
dienst om 10u. met ds. P. Busstra 
uit Apeldoorn.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Eilanddienst met ds. Paul F. 
Thimm. Collecte voor Sterk 
Vrouwen in Amsterdam-West. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

Zondag 10u. dienst met ds. Tim 
van Iersel uit Wageningen. Info: 
http://pgAalsmeer.nl/
kerkdienstgemist/ 

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorpskerk, Kanaalstraat. . 

Zondag 10u. dienst met ds. G.H. 
de Ruiter. Organist: Cornelis 
Schaap. Zie: hervormdaalsmeer.
nl. 

- Oosterkerk, Oosteinderweg 269.  
Zondag 10u. dienst met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Hugo van 
der Meij. Zie: www.hervorm-
daalsmeer.nl. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

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

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. In 

Kloosterhof: Zaterdag 16.30u. 
Woordcommunieviering, voor-
ganger B. Dullens. In Karmelkerk: 
Zondag om 9.30u. Woordcom-
munieviering m.m.v. klein koor. 
Voorganger Jeroen Hoekstra. 
Om 14u. Poolse dienst met 
Krzysztof Kicka. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

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

Utrenia en 10.30u. Heilige 
Liturgie. Voorganger: Father Ion. 
Diaken: Mihai. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. dienst met ds. Axel   
Wicke uit Den Haag. Info: www.
kerkdienstgemist.nl.

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

dienst met ds. M. Walburg uit 
Alphen a/d Rijn. Info: https://
sow-kudelstaart.nl. 

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

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag  

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

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten 

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

Diensten op Hemelvaartsdag in 
krant van woensdag 25 mei.

Extra cursus ‘Omgaan 
met dementie’
Amstelland - Dementie betekent 
nogal wat voor iedereen die erbij 
betrokken is. Mantelzorg & Meer 
biedt daarom jaarlijks twee keer een 
cursus ‘omgaan met dementie’. Voor 
deze cursus bestaat een grote 
belangstelling en daarom wordt deze 
nog een extra keer aangeboden. De 
cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten 
en een terugkomdag. De dagen zijn 
woensdag 25 mei en 1, 8, 15 en 22 
juni. De terugkomdag is gepland op 
woensdag 3 augustus. De bijeenkom-
sten zijn van 10.30 tot 12.30 aan de 
Bouwerij 4-d in Amstelveen. De 
cursus is voor mantelzorgers in het 
werkgebied van Mantelzorg & Meer, 
regio Amstelland. Aanmelden kan via 
de website van Mantelzorg & Meer of 
telefonisch. Voor meer informatie 
over de cursus kan contact opge-
nomen worden en via 020-5127250 
of via info@mantelzorgenmeer.nl

Weer Kudelstaartse 
kienavond met SSK
Kudelstaart - Na ruim 2 jaar kan er 
weer een echte kienavond door 
Stichting Supporting Kudelstaart 
(SSK) georganiseerd worden. Tijdens 
deze kienavond kan er geld opge-
haald worden voor de Kudelstaartse 
verenigingen. De kienboekjes kosten 
20 euro per stuk waarbij 15 euro 
overgemaakt wordt naar een Kudel-
staartse vereniging die de deelnemer 
zelf kan kiezen! Bij aankoop van het 
boekje geeft men door voor welke 
vereniging men wilt spelen. Iedereen 

Kudelstaart - In 2020 bestond de 
parochiekerk van St. Jan Geboorte 
150 jaar. Dat was iets om bij stil te 
staan, vond het Parochieteam. En 
terecht natuurlijk.
Helaas konden de geplande festivi-
teiten niet doorgaan vanwege de 
corona-maatregelen. Nu mag er 
gelukkig weer feest gevierd worden!
En dat gaat de St. Jan Geboorte doen 
op zondag 22 mei. De parochiekerk, 
ontworpen door architect Theo 
Asseler, werd op 28 april 1870 inge-
zegend door de deken. De kerk is, en 
dat is best bijzonder, nooit ingewijd 
door een bisschop. De parochie 
bestaat overigens al sinds 1858. Dit is 
terug te lezen in het boek ‘Kerken in 
Kudelstaart’ van Jan Willem de Wijn. 
Het feest ‘150 jaar parochiekerk St. 
Jan Geboorte’ begint 22 mei om 
11.00 uur met een plechtige eucha-
ristieviering in de kerk, gevolgd door 
een gezamenlijke lichte lunch op het 

kerkplein. Hiervoor is iedereen uitge-
nodigd! In de kerk staat dan een 
kleine tentoonstelling opgesteld met 
voorwerpen, foto’s en boeken uit de 
150-jarige geschiedenis. Onder 
andere ook het boek ‘Kudelstaart in 
Oorlogstijd’ waarin gebruik is 
gemaakt van een archief met corres-
pondentie (brieven) tussen in Duits-
land tewerkgestelde Kudelstaarters 
en de toenmalige dorpspastoor Van 
Kesse. Het boek is deze dag ook te 
koop. Deze tentoonstelling kunnen 
de aanwezigen tijdens of na de lunch 
rustig bekijken. Ter afsluiting, rond 
13.30-14.00 uur, is er dan op het kerk-
plein nog een hapje en drankje voor 
iedereen. Voor de kinderen zal er een 
springkussen worden opgesteld in 
de pastorietuin. Zij zijn dus ook van 
harte welkom. Het Parochieteam 
hoopt zondag vele parochianen in en 
bij de kerk aan de Kudelstaartseweg 
te mogen verwelkomen.

Feestelijke viering ‘150 jaar 
parochiekerk St. Jan Geboorte’ 

Aalsmeer – Tafeltje Dek Je zoekt vrij-
willigers die maaltijden willen 
bezorgen bij senioren thuis. Het team 
zoekt bezorgers die eens in de 4 à 5 
weken maaltijden willen bezorgen. U 
rijdt in deze bezorgweek dan drie 
dagen, of op maandag, woensdag en 
vrijdag of op dinsdag, donderdag en 
zaterdag. U rijdt met uw eigen auto 
en krijgt daarvoor een vergoeding. 
Tijdens het rijden van de maaltijden 
zijn de bezorgers verzekerd. De vrij-
wiligers worden om 11.15 uur 
verwacht bij de keuken van Zorgcen-
trum Aelsmeer aan het Molenpad in 
het Centrum. Het bezorgen vraagt 

gemiddeld een uur tijd per dag. 
Wilt u graag uw dorpsbewoners in 
Aalsmeer en Kudelstaart helpen door 
het bezorgen van hun warme maal-
tijd? Even een gezicht aan de deur, 
een begroeting of een kort praatje? 
Er wordt naar u uitgekeken, door het 
team van Tafeltje Dek Je, maar vooral 
door de mensen die thuis wonen. Zij 
zijn u enorm dankbaar.
Als vrijwilliger aan de slag voor 
Tafeltje Dek Je? Neem voor meer 
informatie en of aanmelding contact 
op met Anja Kroon of Anne Smit via 
02970326050 of mail naar 
tdj@zorgcentrumaelsmeer.nl

Tafeltje Dek Je zoekt vrijwilligers

Aalsmeer - Wil je meer tijd en 
ontspanning voor jezelf? Wil je 
anders leren omgaan met stress? 
Heb je veel op je bordje liggen? Wil je 
minder piekeren? Ben je op zoek 
naar meer balans in je leven? Op 
vrijdag 3 juni start de gratis training 
‘Ontspanning in Zicht’, georganiseerd 
door het team maatschappelijk werk 
van Participe Amstelland. 
Het is geen praat- of therapiegroep, 
maar een praktijkgerichte training 
van ervaren professionals. De trai-
ning geeft je inzichten en leert je 

bewuster te worden van je 
behoeften. Deze training wordt 
gegeven in samenwerking met PACA 
(psychosociale fysiotherapie) en 
Diëtistenpraktijk VDB, bestaat uit vijf 
bijeenkomsten die plaats vinden op 
de vrijdagen 3, 10, 17 en 24 juni en 1 
juli van 9.30 tot 11.30 uur  in het 
Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. 
De training is gratis. 
Aanmelden is wel verplicht en kan bij 
Participe Amstelland via 0297- 
326670 of per mail: 
team.aalsmeer@participe.nu. 

Training ‘Ontspanning in Zicht’ 

Aalsmeer - Zaterdag 18 juni organi-
seert Stichting Dag van je Leven 
weer haar botendag voor honderden 
cliënten en medewerkers van Stich-
ting Ons Tweede Thuis. Iedere 
zaterdag voor Vaderdag is het altijd 
een feestje op het water van de West-
einderplassen door de mooi 
versierde boten, maar vooral door 
het enthousiasme aan boord. Door 
het succes van de vele voorgaande 
jaren, hebben zich veel cliënten 
aangemeld voor een paar 
ontspannen uurtjes op het water. 
Maar daar zijn wel boten voor nodig. 
Heeft u een boot en lijkt het u leuk 
om mensen met een verstandelijke 
beperking een onvergetelijke erva-
ring te bezorgen? En kunt u zaterdag 
18 juni tussen 10.00 (ontvangst 
boten) en 14.00 uur tijd vrijmaken 
om vanuit Jachthaven Kempers bij 
Leimuiden een rondje van circa twee 

uurtjes te varen? Meld u zich dan 
snel aan via www.dagvanjeleven.org 
of mail uw gegevens naar info@
dagvanjeleven.org. Bij terugkomst in 
de haven wordt u weer door vrijwil-
ligers ontvangen en die assisteren bij 
het uitstappen van de cliënten 
waarna er drinken klaar staat en de 
vaardag met gezellige muziek afge-
sloten wordt. 

Andere hulp
Heeft u geen boot of lukt het deze 
keer niet om mee te varen? De Stich-
ting is ook op zoek naar een podium-
wagen (of vrachtwagenoplegger die 
open kan) voor 18 juni en opslag 
voor de zwemvesten (circa 100). En 
donaties zijn uiteraard ook altijd van 
harte welkom. Op site www.dagvan-
jeleven.org of op Facebook is te zien 
hoe de botendag in de afgelopen 
jaren was.

Boten gezocht voor ‘Dag van je 
Leven’ botendag op de Poel

is welkom! Kom dus naar de kien-
avond op vrijdag 3 juni in Dorpshuis 
‘t Podium en speel mee voor jouw 
vereniging! De eerste ronde begint 
om 20.30 uur. De zaal is open vanaf 
19.45 uur.

Oud papier 
SSK zorgt er ook al jaren voor dat 
iedere eerste vrijdag van de maand 
het oud papier in Kudelstaart wordt 
opgehaald. De verenigingen krijgen 
hiervoor een vergoeding. De eerste 
volgende ophaaldag van het oud 
papier is vrijdag 3 juni. Zet de blauwe 
container voor 18.30 uur aan de weg.
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STAGE
MUSIC SHOP

Dé vioolspecialist

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

NIEUW:
bascombo’s

van Warwick, 
Stagg en Nux

Handgemaakte
gitaarkabels 

in diverse kleuren

AGENDA

DONDERDAG 19 MEI:
* Expositie schilderijen van Carry 

Bijlo in foyer Oude Veiling, 
Marktstraat. T/m 29 mei.

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

* Ouderensoos in Dorpshuis 
Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

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

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

* Meet en Greet over Participe 
Aalsmeer over vrijwilligerswerk 
in De Bloemhof, Hornweg van 
17.15 tot 18.30u.

* Concert Hesston College Chorale 
in Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
55 vanaf 20u.

VRIJDAG 20 MEI:
* Schaapsscheerdersfeest bij 

kinderboerderij Boerenvreugd 
van 13.30 tot 15.30u. 

* Expositie ‘Nieuwe Nederlanders’ 
in Oude Raadhuis, Dorpsstraat. 
Open: vr. t/m zo. 14-17u.

* Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 19.30u.

* Muziek van duo Laat Maar in 
Bacchus, Gerberastraat, 20.30u.

ZATERDAG 21 MEI:
* Open dag Brandweer Aalsmeer 

bij kazerne aan de Zwarteweg 
van 10 tot 16u.

* Lezing ‘Luchtslag om Nederland’ 
door Dick Weber bij Crash om 
11u. Museum in Aalsmeerder-
brug open 10.30 tot 16.30u.

* Solexrit. Start 10.30u. bij Van 
Leeuwen, Kudelstaartseweg 165.

* Voorjaarsconcert Sursum Corda 
en popkoor Soundsation in De 
Spil, Kudelstaart vanaf 20u.

* Da Musica met Ten Beers After in 
Bacchus, Gerberastraat, 20.30u.

* Bon Ami reünie in The Beach, 
Oosteinderweg, 21 tot 01.30u.

* Optreden band Valium in Joppe, 
Weteringstraat v/a 21.30u.

ZONDAG 22 MEI:
* Viering 150 jaar parochie St. Jan 

Geboorte Kudelstaart met 
dienst, lunch en tentoonstelling 
van 11 tot ong. 14u.

* Reünieconcert Twelve Bar Blues 
Band in The Shack in Oude Meer, 
Schipholdijk 253a vanaf 16u.

MAANDAG 23 MEI:
* Wijkpunt Voor Elkaer in Kudel-

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

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

* Sam Creatief in Parochiehuis, 
Gerberastraat, 14 tot 16u.

* Wijkoverleg Hornmeer in buurt-
huis aan Dreef 1 vanaf 20u.

DINSDAG 24 MEI:
* Kinderboerderij Boerenvreugd, 

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

* Historische Tuin open dinsdag 
t/m zondag 10 tot 16:30u. 
Ingang via Praamplein.

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

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

* Bijeenkomst voor vluchtelingen 
uit Oekraïne en gastgezinnen in 
Raadhuis, 16.30 tot 17.30u.

* Darten in buurthuis ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.

WOENSDAG 25 MEI:
* Inloop voor Oekraïense vluchte-

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

* OVAK Soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 13.30u.

* Zomerbridgen met Onder Ons in 
buurthuis Hornmeer v/a 19.30u.

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

DONDERDAG 26 MEI:
* The Hucksters live in The Shack, 

Schipholdijk 253a in Oude Meer 
vanaf 16u.

VRIJDAG 27 MEI:
* Lezing Pieter Waterdrinker over 

boek ‘Biecht aan mijn vrouw’ in 
bibliotheek, Marktstraat v/a 20u.

* Darten bij Poel’s Eye in Proos-
dijhal Kudelstaart. Inschrijven tot 
20u.

* Da Musica met countrypop van 
Musher in Bacchus v/a 20.30u.

ZATERDAG 28 MEI:
* Cabaretpool in cultureel café 

Bacchus, Gerberastraat vanaf 
20.30u.

ZONDAG 29 MEI:
* Jazz op de haven Nieuwe Meer 

met Trio Jos van Beest en Frits 
Landesbergen vanaf 16u.

Aalsmeer - Op Ierse en Amerikaanse 
folkmuziek werden bezoekers aan 
Bacchus afgelopen vrijdag 13 mei 
getrakteerd door de vijfmansfor-
matie Tobermore. Veel bewondering 
was er vooral voor de �uitspeler, 
maar ook de violist en accordeonist 
kregen de handen van de bezoekers 
op elkaar. Voor een strakke basis 
droegen de gitarist en de contrabas-
sist zorg. De vooral instrumentale 
muziek werd afgewisseld met leuke 

verhalen over Ierse muziek en 
plaatsen in Ierland. Voor de muzi-
kanten wachtte na a�oop nog een 
�inke rit naar huis. De bandleden 
kwamen naar Aalsmeer vanuit Wage-
ningen, Epe en Eindhoven. 

Kleinkunst duo Laat Maar
Aanstaande vrijdag 20 mei staat 
weer een ‘Bacchus da Musica’ op het 
programma met dit maal een 
optreden van het kleinkunst caba-

2 Avonden livemuziek in Bacchus

Aalsmeer - De tentoonstelling 
‘Wonderland’ in het Flower Art 
Museum is deze week voor het laatst 
te zien. Nog tot en met zondag 22 
mei kunnen bezoekers de sprookjes-
achtige schilderijen en bloemsculp-
turen komen bekijken. ‘Wonderland’ 
bestaat uit zestig schilderijen van de 
Maltese-Iraanse kunstenares Lida 
Sherafatmand en een aantal reusach-
tige bloemsculpturen van Alisa Lis. 
Samen vormt het werk een magische 

wereld vol kleur en diepere lagen. 
Lida Sherafatmand groeide op in Iran 
ten tijde van de oorlog met Irak. Als 
kind tekende zij fantasiewerelden om 
te ontsnappen aan het geweld. Dit 
legde de basis voor haar latere werk 
als kunstenaar. Het werk van Shera-
fatmand biedt een overrompelende 
ervaring. Als kijker word je naar 
binnen gezogen in een wereld vol 
beweging, diepte en emotie.
Alisa Lis ontwikkelde zich vanuit een 
achtergrond als bloemist tot 
kunstenares. Zij maakt metershoge 
bloemen van papier en textiel, die 
doen denken aan de sfeer van haar 
favoriete jeugdboek Alice in Wonder-
land. De kleurrijke bloemen vormen 
een prachtige combinatie met de 
schilderijen. Naast de tentoonstelling 
‘Wonderland’ is er in het Flower Art 
Museum werk te zien van het duo 
Rob de Heer en Marion Karremans 
(mixed media) en een enorm 
mozaïek van Lian de Gier. De 
tentoonstellingen zijn deze week 
nog te bezoeken van donderdag tot 
en met zondag tussen 13.00 en 17.00 
uur. Op zondag 22 mei sluit het 
museum om 15.30 uur in verband 
met een concert. Het Flower Art 

Laatste dagen van ‘Wonderland’ 
in het Flower Art Museum

Metershoge narcis van Alisa Lis.

Gedichtentuin KCA ditmaal in 
teken van ‘Kleurrijk’

Aalsmeer - Voor de veertiende keer 
gaat KCA Podiumkunsten & Literatuur 
de Gedichtentuin weer openstellen op 
het Boomkwekerskerkhof. De eerste 
drie weekeinden van september wordt 
het genieten van het thema ‘Kleurrijk’. 
Een woord met vele mogelijkheden om 
kleur te beschrijven in natuur, mens en 
karakter. Dichters uit de omgeving 
worden van harte uitgenodigd mee te 
doen. De gedichten worden geplasti�-
ceerd en op standaards geplaatst. 
Houd 14 dichtregels aan en stuur je 
gedicht in Word naar Haremakerjcp@
hetnet.nl. De sluitingsdatum is 7 
augustus 2022. De werkgroep beoor-
deelt de gedichten en je ontvangt 
tijdig bericht of je gedicht geselecteerd 
is. Heerlijk om creatieve gedachten te 
lezen tussen de oude bomen van deze 
bijzondere locatie aan de Stom-
meerweg, naast de katholieke kerk.

retduo Laat Maar. Laat Maar bestaat 
uit de twee meiden Marit Enthoven 
(23) en Sabine van der Gragt (22).
Door het spelen van covers van Yentl 
en de Boer, werden ze geïnspireerd 
om ook zelf nummers te gaan 
schrijven. Daarmee stonden ze in 
2021 in de �nale van de popprijs van 
Amstelland. Marit en Sabine hopen 
het publiek te raken met hun muziek 
en ook een lach op hun gezicht te 
toveren. 
Een aanrader om dit jeugdige en 
talentvolle tweetal te gaan zien en 
horen. Vrijdag vanaf 20.30 uur in 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Zaal open vanaf 20.00 uur, 
toegang 5 euro per persoon.

Optreden Ten Beers After
Ook de volgende dag, zaterdag 21 
mei, wordt een feestje ‘gebouwd’ in 
Bacchus. Swingen op muziek van 
hoge gisting van de Aalsmeerse 
band Ten Beers After. Aanvang even-
eens 20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 
uur, toegang 5 euro per persoon. Kijk 
voor meer informatie en het volle-
dige programma op de website: 
www.cultureelcafebacchus.nl

Schilderij Lida Sherafatmand, A�nity.

Schilderij Lida Sherafatmand, 
Reception.

Museum is gevestigd aan Kudel-
staartseweg 1 (tegenover de water-
toren). Kijk voor meer informatie op: 
www.�owerartmuseum.nl.

Foto: Julia Lisnyak





zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschre-
ven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen in de BRP niet meer bij 
te houden. Dit betekent formeel dat zij op dit adres niet meer 
staan ingeschreven en staan geregistreerd als niet-ingezetene.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte Datum 
datum beschikking

Łaski P.S. 01-04-1979 12-05-2022
Flower L.V. 03-03-1997 12-05-2022
Huseen W. 01-07-1979 12-05-2022
Kasrioui S. 18-08-1997 12-05-2022
Król S. 12-09-1990 12-05-2022
Kucharska Z. 28-05-2002 12-05-2022
Kuczka U.Z. 23-11-1981 12-05-2022
Lisikiewicz A.P. 27-04-1988 12-05-2022
Madej A.A. 17-04-1975 12-05-2022
Marzyński P.A. 04-03-1998 12-05-2022
Migoń A.M. 25-12-1970 12-05-2022
Mleczko J.M. 17-05-1995 12-05-2022
Murawski M. 18-02-1997 13-05-2022
Najder P. 19-05-2002 13-05-2022
Narkevitsj O.V. 08-08-1965 13-05-2022
Naumiuk G. 09-02-2002 13-05-2022
Niewójt E.Z. 11-07-1965 13-05-2022
Niewójt M.S. 08-05-1996 13-05-2022
Pudelko T.P. 27-04-1979 12-05-2022
Walczak I.E. 30-10-1964 12-05-2022

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemoti-
veerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemees-
ter en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Ju-
ridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben ingediend 
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verstuurd. 
Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen en een ko-
pie van het besluit mee te sturen?

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

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

Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VASTSTELLEN WIJZIGINGSPLAN ‘NIEUW OOSTEINDE, 
ORANJESTRAAT NAAST 3’ 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend, dat zij op 10 mei 2022 het wijzigingsplan ‘Nieuw Oost-
einde, Oranjestraat naast 3’ hebben vastgesteld. 

Doelstelling en plangebied
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van 
een perceel aan de Oranjestraat naast nummer 3 in Aalsmeer. 
De initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend voor het reali-
seren van één vrijstaande, particuliere woning. Er wordt toe-
passing gegeven aan de bevoegdheid om ter plaatse het be-
stemmingsplan te wijzigen zoals genoemd in artikel 12.4.1 van 
de voorschriften van het geldende bestemmingsplan ‘Nieuw 
Oosteinde’. 

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met de bijbehorende stuk-
ken gedurende 6 weken van 20 mei 2022 tot en met 30 juni 
2022 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidenti�catiecode: NL.IMRO.0358.03H-VG01;
- via de gemeentelijke website : http://0358.ropubliceer.nl;
- de balie van de receptie in het gemeentehuis van Aals-

meer, Raadhuisplein 1 (alleen mogelijk op afspraak: 
0297-387575);

- de Balie Bouwen en Vergunningen in het raadhuis van Am-
stelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 (alleen mogelijk op
afspraak: 020-5404911).

Beroep en inwerkingtreding
Tegen het gewijzigde vastgestelde wijzigingsplan kunnen be-
langhebbenden binnen zes weken na de dag waarop deze be-
sluiten ter inzage zijn gelegd beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Binnen de beroepstermijn kunnen 
zij die beroep hebben ingesteld een verzoek om een voorlo-
pige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van 
de Afdeling. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn a�oopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het 
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 

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

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

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

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

O�ciële Mededelingen
19 mei 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met
#visitaalsmeer

en wij delen onze favoriete foto’s. VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

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 binnen 
een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat wor-
den. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplich-
ting. Indien een gemeente constateert dat iemand zijn nieuwe 
adres niet doorgeeft, kan het college van B en W, na onder-
zoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve verhuismuta-
tie. Dat betekent dat het adres de status “Onbekend” krijgt. Om 
de desbetre�ende persoon op de hoogte te stellen van zowel 
het voornemen als het besluit van zo’n statuswijziging, wordt 
dit v.a. 20 januari 2016 o�cieel in de media gepubliceerd. Dan 
heeft de bewoner de kans om eventueel in bezwaar en beroep 
te gaan. Indien iemand naar “Onbekend” wordt verhuisd, kan 
men geen aanspraken meer maken op diverse voorzieningen 
zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

SOCIAAL LOKET AALSMEER OPEN OP AFSPRAAK

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

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 26 EN 27 MEI 

Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) en 27 mei 
is het raadhuis gesloten. 
Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) 
is Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten. 
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl 
vindt u de gewijzigde inzameldagen.

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

Şendroiu D.P. 08-03-1991 13-05-2022
Gilroy B.R. 23-02-1946 13-05-2022
Li C. 08-08-1984 12-05-2022
Macura M.G. 04-04-1982 13-05-2022
Martyniuk A. 29-11-1989 12-05-2022
Maziarczuk B.M. 23-09-1976 13-05-2022
Olszewska J. 15-02-1990 13-05-2022
Vid I. 15-07-1991 13-05-2022
Łysy S.T. 08-01-1983 13-05-2022

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 

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.
- Nicolaas Walensdreef 3, 1431 ML, (Z22-035150), het plaat-

sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 
- Stommeerweg 72 (kad. perc. H 2610), (Z22-035136), het 

plaatsen van een nieuwe woonark 
- Weteringstraat 2, 1431 BC, (Z22-034609), het plaatsen van 

een mobiel toilet op de stoep tot en met 8 juli 2022 
- Sportlaan 50, 1431 JA, (Z22-034409), het maken van een 

uitbouw aan de achterzijde van de woning 
- Dorpsstraat 20, 1431 CD, (Z22-034403), het kappen van 

een boom (Fagus Sylvatica) op het achtererf van de wo-
ning 

- Aalsmeerderweg 259a, 1432 CN, (Z22-034280), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van voor-
malige bloemenschuur als kantoor met atelierruimte 

- Verlengde Lijnbaan 12, 1431 DG, (Z22-033658), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

- Gloxiniastraat 22, 1431 VG, (Z22-033796), het plaatsen van 
een dakopbouw 

- Stommeerweg 111 , 1431 EV, (Z22-033704), het maken van 
een aanbouw en plaatsen van een dakopbouw 

INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Samoaweg, kad. perc. B nrs. 4401, 4402, 10454 en 3870, 

(Z22-030254), het bouwen van twee geschakelde be-
drijfspanden met kantoren, het plaatsen van erfafschei-
ding en aanleggen van een in- en uitrit. Verzonden: 12 mei 
2022

- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-024194), het kappen 
van een aantal bomen die het beton van de monumentale 
kazematten van het Fort Kudelstaart aantasten. Verzon-
den: 11 mei 2022

- Kudelstaartseweg 96, 1433 GL, (Z22-024188), het kappen 
van 25 zieke essen op en rond het eiland van Fort Kudel-
staart. Verzonden: 11 mei 2022

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:
- Haydnstraat 11, 1431 ZA, (Z22-018993), het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak. Verzonden: 16 mei 
2022

- Ophelialaan 104, 1431 HM, (Z22-021165), het realiseren 
van een uitbreiding aan de achterzijde van de winkel en 
het wijzigen van het gebruik van de verdieping. Toelich-
ting: De omschrijving van het project wijkt af ten opzichte 
van de eerder gepubliceerde aanvraag. Uit de ingediende 
gegevens blijkt dat de aanvraag betrekking heeft op het 
uitbreiden van de bestaande winkel en tevens betrekking 
heeft op het wijzigen van het gebruik van de verdieping. 
Verzonden: 16 mei 2022
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- Kudelstaartseweg achter 150 (Sectie D, nr. 6088), (Z22-
016503), het bouwen van een woning Verzonden: 16 mei 
2022

- Koolwitjestraat 59, 1432 NN, (Z22-021027), het plaatsen 
van een woonunit op gemeentegrond (tijdelijk) en het 
verlengen van de woning t.b.v. mantelzorg. Verzonden: 16 
mei 2022

- Uiterweg achter 188-196 (kad.perc. H 4296 e.a.), (Z22-
020355), het verplaatsen van twee botenhuizen, het legali-
seren van een botenhuis en steigers, het plaatsen van een 
botenoverkapping, het graven van water en het plaatsen 
van beschoeiing. Verzonden: 12 mei 2022

- Noordpolderweg 18, 1432 JH, (Z22-020169), het afwijken 
van het bestemmingsplan ten behoeve van de vestiging 
van een logistiek dienstverleningsbedrijf voor een periode 
van 10 jaar. Verzonden: 12 mei 2022

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:
- Dreef 5, 1431 WC, (Z22-020873), het plaatsen van brug nr. 

9 t.b.v. de herinrichting van het voormalig voetbalterrein 
naar recreatiepark. Verzonden: 13 mei 2022

- Rozenhof 41, 1431 RT, (Z22-030855), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde. Verzonden: 13 mei 2022

- Pieter van Lisselaan 7, 1431 MM, (Z22-030364), het plaat-
sen van een dakkapel op het voordakvlak. Verzonden: 13 
mei 2022

- Kudelstaartseweg 100, 1433 GL, (Z22-010584), het vervan-
gen en plaatsen van steigers en vlonders, het vervangen 
van een boothelling en het plaatsen van golfbrekers en 
een bootlift. Toelichting: Uit de ingediende tekeningen 
blijkt dat de aanvraag tevens betrekking heeft op het 
plaatsen van steigers en vlonders, het vervangen van de 
boothelling en het plaatsen van een bootlift en meer dan 
één golfbreker. Verzonden: 12 mei 2022

- Meervalstraat 37, 1431 WE, (Z22-032627), het plaatsen van 
een erker aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 12 
mei 2022

- Kudelstaartseweg 248, 1433 GR, (Z22-003316), het plaat-
sen van een aanbouw en het verbouwen van de woning. 
Verzonden:  11 mei 2022

- Zoete Veenstraat 1, 1432 LG, (Z22-028429), het plaatsen 
van een dakkapel aan de linker zijgevel van de woning. 
Verzonden:  12 mei 2022

- Verlengde Lijnbaan 12, 1431 DG, (Z22-033658), het plaat-
sen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning. 
Verzonden:  12 mei 2022

- Hortensialaan, nabij 53-01 t/m 53-17 en Hortensialaan 
55, 55-01 tm 55-03, (Z22-013486), het inrichten van een 
bouwplaats i.v.m. nutswerkzaamheden en de voortgang 
van bouwwerkzaamheden tot juni 2022. Verzonden: 09 
mei 2022

- Sportlaan 50, 1431 JA, (Z22-026258), het vervangen/ver-
groten van de dakkapel aan de voorzijde van de woning. 
Verzonden:  09 mei 2022

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN, 
UITGEBREIDE PROCEDURE *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 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:
- Apollostraat 66, 1431 WT, (Z21-084660), brandveilig ge-

bruik KDC De Lotusbloem. Verzonden: 12 mei 2022

KENNISGEVING ONTWERP BESCHIKKING, 
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, 
OMGEVINGSVERGUNNING ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Dreef 7A, 1431 WC, (Z21-095097), brandveilig gebruik KDV 

Kindkoers 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 20 mei 2022 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

VERKEERSBESLUITEN

Op 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) in 
werking getreden. Vanaf die datum worden verkeersbeslui-
ten niet meer in de Staatscourant gepubliceerd, maar in het 
Gemeenteblad bekendgemaakt. Hieronder vindt u een atten-
dering van verkeersbesluiten die recent in het Gemeenteblad 
zijn gepubliceerd. U kunt deze verkeersbesluiten raadplegen 
op www.overheid.nl via de link “Berichten over uw buurt”. In-
formatie over de mogelijkheid van het indienen van een be-
zwaarschrift en de termijn waarbinnen dat mogelijk is vindt u 
in het verkeersbesluit.

- Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Poldermeester-
plein, noordwestelijk deel van het zuidelijke parkeerterrein

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:
- Einsteinstraat (Z22-033838) Braderie Feestweek Kudel-

staart op 22 juni 2022, ontvangen 10 mei 2022
- Linnaeuslaan 2 (Z22-033840) Reünie mbo Aalsmeer 125 

jaar op 1 oktober 2022, ontvangen 10 mei 2022
- Sportlaan 43A (Z22-034129) 40- Toernooi op 6 augustus 

2022, ontvangen 11 mei 2022
- Kudelstaartseweg 96 (Z22-034212) Zeilfortzandrace op 1, 

2 en 3 juli 2022, ontvangen 11 mei 2022
- Kudelstaartseweg 96 (Z22-034218) VSRP platbodem reu-

nie op 22 juli 2022 tot 25 juli 2022, ontvangen 11 mei 2022
- Kudelstaartseweg 295 (Z22-034490) Foodtruckfestival op 

17 juni 2022, ontvangen 12 mei 2022
- Kudelstaartseweg 96 (Z22-034486) SterkWater in de peri-

ode van 17 november t/m 11 december 2022, ontvangen
12 mei 2022

- Kudelstaartseweg 96 (Z22-034854) Zomerdag / zomer-
kamp 2022 op 19 juli 2022, ontvangen 13 mei 2022

EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Dreef 1B (Z22-020632) Sportkamp Aalsmeer van 18 t/m 22 

juli 2022, verzonden 13 mei 2022

MEERJARIGE EVENEMENTENVERGUNNING (VERLEEND)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Beethovenlaan 120 (Z22-029895) Kindervakantieweek, da-

tum gebruikmaking: 25 juli 2022 tot 29 juli 2022, periode
geldigheid vergunning: 25 juli 2022 tot 24 juli 2027, ver-
zonden 13 mei 2022

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Westeinderplassen (Z22-033440) Plaspop op 2 juli 2022, 

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

GELUIDHINDER ONTHEFFING***

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening de volgende onthe�ng is aangevraagd.
- In het kader van Frees en asfaltwerkzaamheden op 15 juni 

2022, op het perceel Bachlaan tussen Mozartlaan en Kudel-
staartseweg (Z22-035157), ontvangen d.d. 16 mei 2022

Dit verzoek, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt 
gedurende 6 weken, tijdens de openingstijden, ter inzage op 
het gemeentehuis bij de afdeling Veiligheid en Handhaving. 
Als u tevens een mondelinge toelichting wenst, dient u eerst 
een afspraak te maken met een medewerker van de afde-
ling. Afspraken kunnen worden gemaakt op dinsdagen en 
donderdagen tussen 8.30-12.00 uur. Een afspraak maken kan 
via tel. 0297-387 575. Een ieder kan met betrekking tot deze 
verzoeken, binnen zes weken, mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen bij het betre�ende bestuursorgaan. Hoe 
u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.

TER INZAGE

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

t/m 10-06-22 ontwerp omgevingsvergunning Stommeer-
kade Alsmeer (z21-075784) en het ontwerp-
besluit hogere grenswaarden geluid

t/m 30-06-22 vastgestelde wijzigingsplan (met bijbeho-
rende stukken) ‘Nieuw Oosteinde, Oranjes-
traat naast 3’

t/m 01-07-22 de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken, b randveilig gebruik 
KDV, Dreef 7A, 1431 WC (Z21-095097)

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Aalsmeer -Begin april telde Aals-
meer nog 620 corona-besmettingen, 
het virus was toen al rap op z’n retour 
en de daling zette daarna door. Half 
april 312 positief getesten, eind april 
nog 77 en op 10 mei stond de telller 
op slechts 40. Ook afgelopen 
weekend zijn de corona-cijfers in 
Aalsmeer stabiel gebleven, alhoewel 
er wel is geplust. Van 10 tot en met 
17 mei 42 positief geteste inwoners 
en dat zijn er 2 meer dan de vorige 
periode. Ook is afgelopen week een 
inwoner in het ziekenhuis opge-
nomen ter behandeling tegen het 
virus. Er zijn sinds half januari geen 
inwoners overleden door corona.
In de omliggende gemeenten is het 
aantal besmettingen weer gedaald. 

Inmiddels ook wel met kleinere 
stapjes.  In Uithoorn 41 (-1) corona-
besmettingen, in Amstelveen 133 
(-16) positief geteste inwoners en in 
Haarlemmermeer 262 (-27) inwoners 
met een positieve corona-uitslag. Er 
liggen vanuit Haarlemmer 2 inwo-
ners in het ziekenhuis met corona en 
1 inwoner is overleden aan het virus. 
In Uithoorn en Amstelveen geen 
ziekenhuisopnames en geen corona 
overledenen. 
Heerlijk, eindelijk weer een zomer op 
komst waar evenementen en activi-
teiten ‘gewoon’ doorgang kunnen 
vinden en er geen beperkingen zijn. 
Nu maar hopen dat als in de herfst of 
winter het virus mogelijk opleeft, dit 
weer een milde variant is. 

Aantal corona-besmettingen in 
Aalsmeer en regio stabiel 

Aalsmeer - Er verblijven in Aals-
meer 135 vluchtelingen uit 
Oekraïne in de gemeentelijke 
opvang en 91 personen in gastge-
zinnen. De gemeente wil de opvang 
voor zowel de vluchtelingen als de 
inwoners van Aalsmeer zo goed en 
zorgvuldig mogelijk doen, waarbij 
ook in de toekomst zoveel mogelijk 
rekening wordt gehouden met de 
behoeften van iedereen. 
De mensen in de gemeentelijke 
opvang verblijven in verschillende 
accommodaties verspreid over Aals-
meer. De maximale tijdelijke 
verblijfsduur in de opvanglocaties is 
zes maanden. Er wordt nu al 
gezocht naar vervolgoplossingen 
voor huisvesting.

Bemiddeling bij werk
Inmiddels staan de meeste Oekraïe-
ners die in Aalsmeer verblijven, inge-
schreven bij de gemeente. De eerste 
mensen ontvangen leefgeld. Een 
aantal vluchtelingen is aan het werk. 
De gemeente bemiddelt hierin en 
organiseert speeddates voor Oekraï-
ners die willen werken met organisa-
ties die op zoek zijn naar personeel.

Kinderen naar school 
Naar schatting is het percentage 
kinderen (0 tot 18 jaar) zestig procent. 
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
gaan sinds begin april naar verschil-
lende scholen in Aalsmeer. Kinderen 
in de leeftijd van 12 tot 18 jaar kunnen 
in Amstelveen terecht voor onderwijs. 

Opvang van vluchtelingen uit 
Oekraïne verloopt voorspoedig

Bijeenkomsten in raadhuis 
Op dinsdag 24 mei nodigt de 
gemeente Oekraïense vluchtelingen 
en hun gastgezinnen uit in het Raad-
huis aan het Raadhuisplein 1 voor een 
informatiebijeenkomst. U bent 
welkom vanaf 16.15 uur, de bijeen-
komst is van 16.30 tot 17.30 uur. Na 
een welkomstwoord van burge-
meester Gido Oude Kotte krijgt u 
informatie over onder andere werk, 
leefgeld, onderwijs en zorg. Ook zijn 
de maatschappelijke organisaties 
Vluchtelingenwerk, Participe en Aals-
meervoorelkaar aanwezig om voor-
lichting te geven. Op maandag 9 mei 
werden vluchtelingen die verblijven in 
de gemeentelijke opvanglocaties al op 
vergelijkbare manier verwelkomd in 
het Raadhuis. Ook eigenaren/ mana-
gers van hotels en andere opvangloca-
ties (kerken, arbeidsmigrantenhuisves-
ting) waren daarbij aanwezig. 

Aalsmeer - Klimmen, klauteren en 
glijden, het kan allemaal op het 
nieuwe speelschip dat geplaatst gaat 
worden op het Surfeiland. Het oude 
houten speelschip is inmiddels 
verwijderd omdat het niet veilig 
meer was door ouderdom. De schade 
aan het oude schip was inmiddels 
dusdanig dat onderhoud niet meer 

mogelijk was. Het lukt de leverancier 
niet meer om voor de zomervakantie 
een nieuw schip te plaatsen. De 
grote houten delen en het beno-
digde staal zijn schaars en kennen 
lange levertijden. De verwachting is 
dat het nieuwe schip in de tweede 
week van september geplaatst gaat 
worden. Het nieuwe schip heeft 

Speelschip op Surfeiland niet 
meer veilig, nieuwe in de maak

ongeveer dezelfde afmetingen als 
het oude schip. 

Bordje met toelichting
De watersportvereniging, windsurf-
club, het restaurant en de wijkvereni-
gingen Hornmeer en Stommeer zijn 
op de hoogte gebracht van de 
vernieuwing. 
Bezoekers worden geïnformeerd met 
een bordje met toelichting op de 
plek waar het oude schip stond en 
het nieuwe komt. 

Feestelijke opening Waterfront 23 mei
Aalsmeer - Nadat het een aantal keer is uitgesteld vanwege coronamaat-
regelen vindt op maandag 23 mei de opening plaats van het Waterfront. 
Om 14.30 uur is iedereen welkom aan de noordkant van de watertoren 
tegenover restaurant ‘Christiani’. Kinderburgmeester Anne van Duijn 
verricht de openingshandeling. Bij de opening zijn, naast medewerkers 
van de gemeente, vertegenwoordigers van het hoogheemraadschap van 
Rijnland en Stichting Leefomgeving Schiphol aanwezig. Na de openings-
handeling wordt een wandeling gemaakt over de boulevard richting het 
Surfeiland.
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Aalsmeer – De Aalsmeerse talkshow 
‘Door de Mangel’ ontving afgelopen 
maandag één van de twee nieuwe 
eigenaren van De Oude Veiling. Je� 
van den Heuvel vertelde enthousiast 
over deze nieuwe stap in zijn leven. 
Altijd in de horeca, er een jaartje 
tussenuit om professioneel te 
pokeren en dan je droom verwezen-
lijken. Ook Je� ging op zoek naar een 
opvolger. Maandag 23 mei zal Jack 
Muller als 345e gast naar de studio 
komen. De Rijsenhouter is muzikant 
en schrijver. Van zijn hand 
verschenen diverse boeken en dicht-
bundels. Nu is hij met anderen bezig 
met een nieuw project: ‘Boekje voor 
Oekraïne’. Uiteraard zal hij daarover 
vertellen. Een vraag voor Jack? Mail 
deze naar studio@radioaalsmeer.nl.

Opera bij ‘Intermezzo’
Het klassieke radioprogramma ‘Inter-
mezzo’ stond de vorige keer met 
programmamaker Sem van Hest in 
het teken van de opera. Hij heeft 

daar leuke reacties op ontvangen en 
verzoeken om meer. Aan dat verzoek 
wordt tegemoet gekomen in de 
uitzending van aanstaande maandag 
23 mei van 21.00 tot 23.00 uur

Radio Aalsmeer Politiek
Op 25 mei, is de verwachting, komt 
er nieuws over de voortgang met 
betrekking tot de vorming van de 
nieuwe coalitie van de gemeente 
Aalsmeer. Afhankelijk van dat nieuws 
en eventuele andere actualiteiten zal 
het politieke programma ‘Radio Aals-
meer Politiek’ die avond om 19.00 
uur ingevuld worden. De program-
mamakers Joop Kok en Sem van Hest 
zijn net zo benieuwd als u en volgen 
alles op de voet.

Frequenties 
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel, DAB+ kanaal 5A, digitaal 
radiokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 

Muzikant en schrijver Jack 
Muller bij Radio Aalsmeer

Aalsmeer - Het prachtige Oude 
Raadhuis in de Dorpsstraat herbergt 
beeldende kunstexposities georgani-
seerd door Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer. Daarvoor zoekt KCA vrijwil-

ligers die representatief zijn, redelijk 
goed Nederlands spreken en het leuk 
vinden om gastvrouw/-heer te zijn. 
Als gastvrouw/gastheer is het jouw 
taak om bezoekers enthousiast en 

Oude Raadhuis zoekt gast-
vrouwen/heren en een tuinman

gastvrij te ontvangen en hen een 
aangenaam verblijf in het Oude 
Raadhuis te bezorgen. Je geeft uitleg 
over de tentoonstelling en de expo-
serende kunstenaars en handelt de 
aankoop van een kunstwerk af. Ook 
verricht je lichte taken die het reilen 
en zeilen van de galerie onder-
steunen. Je werkt in de regel samen 
met een andere gastvrouw/-heer. De 
openingstijden zijn vrijdag, zaterdag 
en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Je 
bepaalt zelf hoeveel dagen je per 
maand wordt ingeroosterd. Daar-
naast zoekt KCA een vrijwilliger die 
het leuk vindt om de prachtige kleine 
stadstuin van het Oude Raadhuis bij 
te houden, zodat die er altijd netjes 
bij ligt en het ook voor bezoekers �jn 
is om daar te verpozen. Geïnteres-
seerd om gastvrouw/-heer te zijn van 
KCA in het Oude Raadhuis of de tuin 
bij te houden of heb je nog vragen 
daarover? Neem dan contact op met 
Ulla Eurich van KCA via 06-52667700.

Aalsmeer - Zaterdag 28 mei presen-
teert KCA de Cabaretpoel in cultureel 
café Bacchus. In de Cabaretpoel 
spelen vier nieuwe aanstormende 
cabarettalenten elk een voorstelling 
van ongeveer 25 minuten. U ziet �na-
listen en prijswinnaars van diverse 
cabaretfestivals. De Cabaretpoel is 
een nieuw initiatief voor aanstor-
mend cabarettalent om zich aan het 
publiek te presenteren. Het is een 
soort reizend cabaretfestival, maar 
dan zonder competitie element. Een 
avondje Cabaretpoel is een echte 
belevenis. Het is een zeer afwisse-
lende avond met vier uiteenlopende 
cabaretgenres. Vier cabaretvoorstel-
lingen voor de prijs van één. Wie er 
spelen blijft meestal tot de avond zelf 
een verrassing. Dus laat uzelf 
verrassen door het talent van de 
toekomst en kom op 28 mei naar 
cultureel café Bacchus in de Gerbe-
rastraat. Wie weet ziet u wel de 
toekomstige Theo Maassen of de 
nieuwe Youp van ‘t Hek. In ieder geval 

ziet u vier keer iets nieuws! De voor-
stelling begint om 20.30 uur, zaal 
open vanaf 20.00 uur. Kaarten kosten 
15 euro per stuk en zijn te bestellen 
via de ticketshop op de website van 
KCA. Deze verrassende voorstelling is 
de laatste van dit seizoen. Na a�oop 
wordt het programma van het 
komende seizoen bekend gemaakt, 
waarin weer veel mooie optredens te 
verwachten zijn.

Aanstormende cabarettalenten 
in cultureel café Bacchus

Aalsmeer - Op de bovenste verdie-
ping van Floriworld, in de sky lounge, 
gaf Aalsmeers Harmonie zondag 15 
mei een speciaal concert. Tijdens het 
concert werden namelijk de jubila-
rissen in het zonnetje gezet. Ook 
mochten alle jubilarissen een stuk 
uitzoeken dat zij graag wilden 

spelen. Zo ontstond een gevarieerd 
programma. In een goed gevulde 
zaal, met familie, vrienden, donateurs 
en andere belangstellenden, begon 
Aalsmeers Harmonie met Fire & Ice 
van Otto Schwarz. Vervolgens liet de 
Harmonie, onder leiding van dirigent 
Maron Teerds, verschillende werken 

Aalsmeers Harmonie huldigt 
jubilarissen tijdens concert

Van links naar rechts de jubilarissen: Joop de Jong, Joke van den Berg, René 
Verhoeve, Wilma Maarsen, Margriet Verrips, Henk de Rooij en Nella de Jong.

Ontwerp: Matthias Tuns

horen: �lmmuziek van The Avengers, 
echte harmonie muziek zoals 
Flashing winds, klassieke stukken als 
American Suite en Eine kleine nacht-
musik, muziek van Frank Sinatra, 
Benny Goodman en Adele. 
Daarna was het aan voorzitter Dirk 
de Vries om de jubilarissen kort toe 
te spreken en te huldigen. Maar liefst 
zeven leden waren jubilerend: 
Margriet Verrips (25 jaar), Henk de 
Rooij (40 jaar), Joop de Jong (50 jaar), 
Joke van den Berg (50 jaar), Wilma 
Maarsen (55 jaar), Nella de Jong (55 
jaar) en René Verhoeve (55 jaar). Na 
een toegift van de harmonie was het 
tijd om de jubilarissen te feliciteren, 
onder het genot van een hapje en 
een drankje. Aalsmeers Harmonie 
heeft de afgelopen periode veel 
optredens gegeven. En het seizoen is 
nog niet ten einde. Op 12 juni speelt 
de Harmonie nog bij het Muziekfes-
tijn Haarlem & Meer in Hoofddorp en 
op 28 juni sluit de Harmonie het 
seizoen af met een concertje bij ’t 
Kloosterhof. Kijk op www.aalsmeers-
harmonie.nl voor meer informatie. 
Enthousiast geworden? Muzikanten 
zijn altijd welkom om een keer mee 
te repeteren! 

Aalsmeer - Op vrijdag 27 mei komt 
schrijver Pieter Waterdrinker naar De 
Oude Veiling voor een lezing over zijn 
nieuwe roman ‘Biecht aan mijn 
vrouw’. Deze lezing wordt georgani-
seerd door KCA, de Bibliotheek 
Amstelland en Boekhuis Aalsmeer. 
Waterdrinker groeide op in een fami-
liehotel in Zandvoort. Hij studeerde 
Russisch, Frans, en Nederlands Recht 
aan de Universiteit van Amsterdam, 
woonde daarna lange tijd op de 
Canarische Eilanden. In 1996 vestigde 
de auteur zich in Rusland, waar hij in 
hoog tempo onder de achternaam 
van zijn moeder romans begon te 
publiceren die opvielen door de 
on-Nederlandse thematiek en toon. 
Zijn romans ‘Tsjaikovskistraat 40’ en 
‘De rat van Amsterdam’ werden best-
sellers. Sinds kort woont hij weer in 
Nederland en is hij als Ruslandkenner 
geregeld te gast in diverse televisie-

programma’s. ‘Biecht aan mijn vrouw’ 
is een even hilarisch als weemoedig 
relaas over de zin van het leven, over 
liefde, kinderen, trouw en ontrouw, 
over het verstrijken van de tijd en het 
onherroepelijke ouder worden. Met 
schwung en milde spot becommen-
tarieert Waterdrinker de huidige tijd, 
waarbij hij de lezer wederom tot de 
laatste bladzijde weet te boeien.
Ontmoet Pieter Waterdrinker en maak 
kennis met zijn boek ‘Biecht aan mijn 
vrouw’ op vrijdag 27 mei van 20.00 
tot 22.00 uur in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Entree: Leden van de 
bibliotheek en vrienden van KCA: 10 
euro, Niet-leden/vrienden 15 euro. 
Kaarten verkrijgbaar via www.debi-
bliotheekamstelland.nl, www.
kunstencultuuraalsmeer.nl en in 
Boekhuis Aalsmeer. Meer informatie 
is te vinden op de websites van de 
bibliotheek en KCA.

Lezing Pieter Waterdrinker over 
boek ‘Biecht aan mijn vrouw’

Kudelstaart - Op zaterdag 21 mei 
geven Sursum Corda en Popkoor 
Soundsation een gezamenlijk 
concert in De Spil te Kudelstaart. Na 
een lange periode van weinig repe-
teren en geen concerten, kan het 
weer! Sursum Corda en Popkoor 
Soundsation hebben een spetterend 
programma samengesteld dat ze 
graag willen laten horen aan hun 
publiek. Iedereen is van harte 
welkom. Kaarten voor het voorjaars-
concert zijn verkrijgbaar via de 
verenigingen zelf (zie de website of 
social media) en te koop aan de zaal. 
De toegang is 10 euro per persoon, 
graag contant betalen. De deuren 
gaan vanaf 19.30 uur open. Om 
20.00 uur gaat muziekvereniging 
Sursum Corda onder leiding van 
Elivera van Sloten van start. Vervol-
gens nemen dirigente Greetje de 
Haan en popkoor Soundsation plaats 
op het podium voor hun optreden. 
Aan een hapje en een drankje is 
gedacht en zowel in de pauze als na 
a�oop is er gelegenheid om gezellig 
bij te praten met elkaar. 
Komt u/jij ook?

Voorjaarsconcert Sursum Corda en popkoor Soundsation
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Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 0297 - 74 85 76
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Er nam een garagehouder contact met 
ons op. Zijn gezondheid verslechterde 
en hij wilde met ons in gesprek. Hij 
was al meer dan 30 jaar ondernemer in 
zijn geboortedorp en iedereen kende 
hem. Velen deden zaken met zijn be-
drijf, dat een heel goede reputatie had. 
Als hij een feest gaf of jubileum vierde, 
dan werd dat altijd groots aangepakt. 
Zo ook zijn uitvaart. “Ik ken zo veel 
mensen, ik denk niet dat ze allemaal in 
de kerk passen” zei hij.

De kerk waar de rouwdienst gehouden zou 
worden, was inderdaad veel te klein voor 
het aantal genodigden. We regelden daar-
om een groot scherm bij de nabijgelegen 
uitbater, zodat mensen ook daar de dienst 
konden volgen.
De familie vroeg of wij ook alle correspon-
dentie wilden verzorgen: het maken van de 
rouwkaarten en de advertenties in verschil-
lende bladen. De situatie verslechterde ech-

ter zo snel, dat de familie geen tijd had om 
de adressen tijdig te leveren. Maar dat was 
geen probleem. We zijn gewend om op het 
laatste moment te schakelen.
De garagehouder overleed en tijdens het 
gesprek met zijn gezin, kreeg ik de lijst met 
adressen. Het was een uitdraai van de de-
biteurenadministratie en een aanvulling van 
persoonlijke adressen van de familie. Bij 
Dunweg controleerden we voor het druk-
ken van de rouwkaarten, eerst de tekst op 
de kaart zorgvuldig. Er mocht immers niets 
fout gaan. Het waren maar liefst 1487 kaar-
ten! Dat hadden we nog nooit meegemaakt. 
Adresseren, vouwen, insteken, de postze-
gels... Uiteindelijk was alles klaar, wat een 
klus. 
Jaren later spraken wij de familie: “Weet je, 
Van der Pijl, wat we vergeten waren? De 
klanten die altijd contant betaalden, ston-
den niet op de debiteurenlijst!” Gelukkig 
konden wij hierom lachen, dat we dáár nou 
niet aan gedacht hadden.

De garagehouder

Aalsmeer - Van 7 tot en met 15 mei 
was het de eerste Fairtrade week van 
dit jaar. De Werkgroep Fairtrade 
Gemeente Aalsmeer organiseerde 
onder het thema  ‘Leefbaar Loon – 
Leefbaar inkomen’ een rozen uitdeel-
actie. Uiteraard met uitleg over het 
thema. De rozen kwamen van een 
bedrijf uit Kenia waar de arbeiders 
een leefbaar loon krijgen voor hun 
werkzaamheden. Er kwamen leuke 
reacties op het uitdelen van de 
bloemen, zoals: “Wat een goed initia-
tief om dit te doen.” Dat het Fairtrade 
week was hadden ook veel mensen 
gelezen, maar uitleg was soms nog 
wel nodig over dit thema.

Titel verlengd
De Werkgroep was in hun nopjes dat 

ze dit heeft kunnen doen, want 
bekendheid dat Aalsmeer een Fair-
trade Gemeente is, is er nog erg 
weinig. Onlangs is zelfs de titel voor 
twee jaar verlengd. Het juryrapport 
was lovend over de werkzaamheden 
van de Werkgroep, evenals over de 
nieuwsbrief en de website. Ook het 
feit dat de gemeente een leverancier 
voor de ko�e heeft die Fairtrade 
gecerti�ceerd is, heeft zeker meege-
werkt aan het verlengen van de titel. 

Vrijwilligers gezocht
Om meer bekendheid te creëren is 
de Werkgroep is zoek naar vrijwilli-
gers, die (ook) willen werken aan 
een eerlijker wereld waarbij arbei-
ders en boeren in ontwikkelings-
landen een leefbaar loon 

Fairtrade week: Uitdeelactie 
met rozen uit Kenia

Aalsmeer - Na een onderbreking van 
bijna twee jaar door corona, is de 
Ouderen Vereniging Aalsmeer Kudel-
staart (OVAK) weer begonnen met 
het organiseren van reizen. Met twee 
bussen vertrok men 10 mei naar 
Vianen, waar werd overgestapt op 
een partyboot, waarmee langs en 
door vijf sluizen werd gevaren, waar-
onder de grote sluis in het 
Amsterdam-Rijnkanaal. Onderweg 
werd al varende de lunch geserveerd 
en uitleg gegeven. Eerst werd nog 

een kleine rondrit gemaakt door de 
Utrechtse bossen en de plaatsen 
Zeist, Doorn en Austerlitz. In Maars-
bergen werd in restaurant De Weis-
taar eerst nog gezellig ko�e 
gedronken met een gebakje erbij.
Er staan dit jaar nog meer 
dagtochten op het programma, zoals 
naar Nijmegen met een rondrit door 
de Ooypolder met uitleg door een 
gids. Ook een bustocht naar Hoog 
Soeren, waar het bekende Gelders 
pannenkoekenmenu wordt geser-

Weer dagtochten met de OVAK

DE SCHIJNWERPER OP...

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer - Jaap Mosselman is één van de mede oprichters van de Dorcas 
winkel in Aalsmeer. Een succesvol concept waar hij zich nog steeds vol 
enthousiasme voor inzet. Hij is geboren als kwekerszoon aan de Zwar-
teweg. Even in vogelvlucht zijn loopbaan. “Ik houd van nieuwe dingen en 
heb bijzondere stappen gezet in mijn zakelijk bestaan. Bij mijn vader in de 
kwekerij ben ik begonnen, maar ik was meer zakenman dan kweker en 
daarom ben ik een klein tuincentrum gestart: Melanie, vlak naast de 
brandweerkazerne. Maar tot mijn 65e achter een toonbank Kaapse viool-
tjes verkopen was ook niet helemaal mijn doelstelling en ik heb het bedrijf 
uitgebreid naar een groothandel in het Cultra centrum onder de naam 
Tupla: Tuinplanten en Trends. Om minder kwetsbaar te zijn als bedrijf ben 
ik naast de tuinplanten ook cadeauartikelen gaan verkopen en dat was 
een gouden zet. Na een aantal jaren is het bedrijf verhuisd naar de 
Randweg en is Tica ontstaan. Toen Internet opgang maakte ben ik gestopt 
met de tuinplanten en heb ik vol ingezet op de cadeauartikelen en dat 
was de beste zakelijk zet die ik heb gemaakt. Ik bekleedde diverse functies 
binnen de zaak, maar op een gegeven moment vond ik het genoeg 
geweest. Hoog tijd, om zonder mij verder te gaan.”  

Hoe is Dorcas in beeld gekomen?
“Daar ben ik mee begonnen toen de oorlog in Joegoslavië uitbrak. Samen 
met mijn broer heb ik een hulptransport naar Joegoslavië opgezet en 
daarna had ik de smaak van hulpverlening te pakken en ben ik bij Dorcas 
terecht gekomen. Het concept: low budget en zoveel mogelijk naar het 
goede doel, sprak mij erg aan. Toen het pand van mijn zwager in de Zijds-
traat vrij kwam heb ik voorgesteld om winkels op te zetten. Er lagen teveel 
spullen in het magazijn waar mensen in Afrika niets aan hadden.
Inmiddels zitten we tot mijn grote genoegen in dat prachtige pand aan de 
Turfstekerstraat. Daar heb ik bij de toenmalige wethouder wel voor 
moeten lobbyen, want als particuliere organisatie, mochten we ons niet 
op een industrieterrein vestigen. Maar ik hield hem voor: ‘we halen 
mensen uit hun isolement en dat is belangrijk voor de volksgezondheid; 
het biedt een schat aan mogelijkheden voor de lagere inkomens; iedereen 
kan voor een appel en een ei zijn huis inrichten en elke inwoner in Aals-
meer kan goed gekleed gaan. Daarnaast genereren we ook nog geld voor 
het goede doel’. Wij hebben het er door kunnen krijgen en elke week als ik 
er binnen stap denk: wat is dit toch een feest. Zaterdags werk ik er altijd en 
dan doe ik de gereedschappen, de auto-onderdelen, de badkameracces-
soires en de �etsen en dan moet ik mij een slag in de rondte werken om 
het een beetje op orde te houden, zoveel materiaal komt er binnen.”

Jullie kracht is wel dat het zo sfeervol is ingericht.
“Ik heb tijdelijk in het landelijk winkelbestuur gezeten en toen heb ik 
gezegd: als we het doen, dan gaan we naar de bovenkant van de markt. 
Met alle respect, maar ik ken ook kringloopwinkels die een grote bende 
zijn. Dat wilde ik niet, ik vond dat we ons moesten onderscheiden en dat is 
goed gelukt. Inmiddels zijn er meer dan veertig Dorcas winkels in Neder-
land. Het geld dat binnenkomt gaat naar de stichting en die bepaalt welke 
projecten worden ondersteund. In ieder land is een plaatselijke vertegen-
woordiger, die elk jaar verantwoording a�egt waar het geld is heen 
gegaan. Dat vind ik heel belangrijk.” 

Wat doet dit met jezelf?
“Ik vind het ten eerste heel leuk om te doen. Maar als ik kijk naar de jaar-
omzet en dat omreken, dan geven we tienduizenden mensen te eten en 
daar doe ik het voor. Mijn enige motivatie is dat ik die arme mensen acht 
uur vliegen verderop een bestaan kan geven. En die instelling verwacht ik 
ook van de vrijwilligers. Je komt hier niet voor de social talk of de gezellig-
heid. Je doet het om een ander te helpen. Ik ga soms op zakenreis om een 
project te bezoeken. Uiteraard volledig door mijzelf betaald. De eerste was 
in 1980, samen met Feike met een aanhanger met hulpgoederen naar 
Roemenië. We wilden zien wat armoede nou eigenlijk inhoudt. Die erva-
ring is levensbepalend voor mij geweest. Wat we daar aantro�en was zo 
schokkend. Ze kunnen op televisie wel de ellende in andere landen laten 
zien, maar als je er in levende lijve bent geweest, het hebt geroken, 
ertussen hebt gestaan en de mensen hun handen hebt vastgehouden, 
dan pas besef je wat armoede is.” 

Wie wil jij volgende week in de Schijnwerper zetten?
“Joop de Vries. Hij zet zich in voor een geweldig project in Uganda: Heart 
for Children. Daar wil hij vast iets over vertellen.” 

Jaap Mosselman: “Mijn motivatie is 
arme mensen een bestaan geven”

ontvangen, er geen armoede is, 
geen kinderarbeid en geen uitbui-
ting plaatsvindt. De Werkgroep 
ondersteunen? Stuur een email naar 
info@fairtradegemeenteaalsmeer.nl 
of bel: 06-16934773. Meer infor-
matie is te vinden op de website:  
www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl

veerd. De rit gaat over de Veluwe, die 
dan in prachtige herfstkleuren is en 
langs het art-deco zendstation van 
Radio Kootwijk. In december wordt 
een bezoek gebracht aan de in kerst-
sfeer omgebouwde Orchideeën 
Hoeve in Luttelgeest. Nadere bijzon-
derheden hierover worden in het 
ledenblad ‘De Doorvaart’ gepubli-
ceerd. Deelname is alleen voor leden. 
Het lidmaatschap bedraagt 25 euro 
per jaar voor echtparen/partners en  
15 euro voor alleenstaanden. Nadere 
inlichtingen bij de ledenadministra-
teur via 0297-320774.

Aalsmeer – Bewonersgroep ‘Wij zijn 
Hornmeer’ organiseert samen met 
Participe Amstelland op zaterdag 18 
juni een rommelroute in de eigen 

wijk. Bewoners van Hornmeer 
kunnen deze dag hun tweedehands 
en/of zelfgemaakte spulletjes 
verkopen vanuit hun eigen tuin, 

Rommelroute in wijk Hornmeer

schuur of oprit. De rest van Aalsmeer 
en omgeving kan op koopjesjacht. 
De rommelroute is van 11.00 tot 
15.30 uur en alleen bewoners uit 
Hornmeer mogen deelnemen (geen 
handelaren en geen inwoners uit 
andere wijken). De bewonersgroep 
en Participe hopen dat veel wijkbe-
woners zich aanmelden voor de 
rommelroute. “Alleen samen maken 
we er een succes van”, aldus de initia-
tiefnemers. Aanmelden kan via 
rommelroute.hornmeer@gmail.com, 
onder vermelding van voor- en 
achternaam, adres, telefoonnummer 
en email-adres, tot 1 juni.  Er gaat 
vervolgens een rommelroutekaart 
gemaakt worden, zodat iedere 
belangstellende een leuke tocht 
langs alle deelnemers kan maken. 
Kijk voor meer informatie op de 
website: participe-amstelland.nu/ 
rommelroutehornmeer.
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Aalsmeer - Tijdens Kom in de Kas 
wordt de unieke kans geboden om 
bij verschillende glastuinders door 
heel Nederland een kijkje in de kas te 
nemen. Op 11 en 12 juni kunnen 
bezoeker wandelen door kassen, 
gewassen bewonderen en kunnen zij 
van alles te weten komen over de kas 
door vragen te stellen aan de 
kwekers. 

Innovatie en techniek
De wereldwijde glastuinbouw is 
enorm, maar Nederland ligt ver 
voorop als het gaat om e�ciëntie. 
Dat gebeurt niet zomaar, daar komt 
heel wat techniek en innovatie bij 
kijken. En dat is precies waar Kom in 
de Kas over gaat. Ontdek zelf hoe 
duurzaam de kassen eigenlijk zijn en 
zie van dichtbij hoe de bloemen, die 
de hele wereld over gaan, worden 
geteeld.

Hoe het begon...
Wist je dat Kom in de Kas eerst hele-
maal nog niet zo heette? Halverwege 

de jaren zestig werd voor het eerst 
een soort open dag georganiseerd 
voor de glastuinbouw. Deze open 
dagen waren zo’n groot succes dat in 
1977 de allereerste editie van Kom in 
de Kas door heel Nederland werd 
georganiseerd. Sindsdien is Kom in 
de Kas hét jaarlijkse publieksevene-
ment van de Nederlandse 
glastuinbouw. 

Bromelia’s en gerbera’s
Kom in de Kas is dit jaar op zaterdag 
11 en zondag 12 juni en in de regio 
Aalsmeer kunnen deze dagen 
bedrijven aan de Mijnsherenweg in 
Kudelstaart en Meerlandenweg in 
Amstelveen bezocht worden.
Publiek is welkom bij: Bunnik Vrie-
sea’s aan de Mijnsherenweg 26 
(bromelia’s), GreenbalanZ aan de 
Mijnsherenweg 38 (orchideeën), Ko 
Kolk BV aan Meerlandenweg 23 (snij-
hortensia’s), Ruhé Varens aan Meer-
landenweg 7 (varens) en Schouten 
Opti Fleurs aan Meerlandenweg 
49-51 (gerbera’s).

Kom in de Kas op Mijnsheren- 
en Meerlandenweg in juni

Lezing bij Crash: ‘De luchtslag 
om Nederland in meidagen’
Aalsmeerderbrug - In de meidagen 
van 1940 gebeurde er veel in en 
boven Nederland. Nederland werd 
verrast door de aanval van de Duit-
sers en moesten vechten tegen een 
overmacht van Duitse grondtroepen, 
parachutisten en tegen de Lucht-
macht. Dick Weber neemt belangstel-
lenden op 21 mei om 11.00 uur in het 
Crash Museum mee door de dertiger 
jaren, de aanloop naar de meidagen 
1940 en de wetenswaardigheden 
over de opbouw van de Nederlandse 

verdediging, de krachtmetingen en 
onenigheid in de leiding van de 
krijgsmacht. Vervolgens worden de 
gebeurtenissen tijdens de meidagen 
belicht. Het is een lange lezing, circa 
twee uur. Daarom is er een pauze 
ingelast. Tijdens de pauze wordt een 
�lm vertoond over de Nederlandse 
’Luchtmacht’ in de meidagen.
Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-
museum ’40-’45 is gevestigd in het 
fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeer-
derdijk 460 en is op zaterdag en 

Aalsmeer - De Stichting Reanimatie 
Aalsmeer Kudelstaart heeft een 
nieuwe AED-kast kunnen realiseren 
naast het informatiebord bij de brand-
weersteiger aan de Stommeerweg. Het 
Waterfront is zo goed als afgerond en 
tegenwoordig kan een Automatische 
Externe De�brillator (AED) daarbij niet 
meer ontbreken. Bij een acute hartstil-
stand is snel ingrijpen door middel van 

hartmassage en een AED van levens-
belang. Deze combinatie heeft zich 
afgelopen 5 mei opnieuw bewezen 
toen het estafetteteam van Aalsmeer 
met het bevrijdingsvuur in de hand 
hun AED succesvol kon inzetten voor 
een deelnemer uit een andere 
gemeente. De stichting organiseert 
reanimatiecursussen waar inwoners 
zich voor kunnen inschrijven via de 

AED naast de brandweersteiger
De AED-kast naast het bord bij de brandweersteiger aan de Stommeerweg.

Tot afgelopen zondag konden 
particulieren gebruik maken van de 
trailerhelling voor het te water laten 
van hun boten. Tot en met 15 
september is de steiger nu gesloten 
en mag alleen door de brandweer 
gebruikt worden. De gemeente heeft 
hiertoe besloten vanwege onveilige 
situaties rondom deze locatie op 
wegen en �etspaden.

Aalsmeer - Wil je graag duurzamer 
doen in en om eigen huis? Kom dan 
naar de Duurzaam Doen Dag op 
zaterdag 21 mei in de burgerzaal van 
het Raadhuis. Van 10.00 tot 16.00 uur 
zijn alle Aalsmeerdes, Kudelstaarters 
en mensen uit de omgeving welkom 
om inspiratie op te doen. Want Duur-
zaam Doen, dat wil iedereen, maar 
hoe moet dat eigenlijk? Loop langs de 
verschillende kramen met voor-
beelden van individuele, lokale en 
landelijke initiatieven waarmee je heel 
makkelijk een duurzame stap kan 
maken voor je huis, tuin of omgeving. 
Een Groen Dak, hoe doe ik dat? Heeft 
�exwonen toekomst in Aalsmeer? Hoe 
isoleer ik mijn huis? Tegelwippen, wat 
is het en hoe doe je dat? Hoe doe je 
mee met het Boomspiegelfeest?  Wat 
kan verwacht worden van de Smikkel-

tuin? Wat heeft Stichting Meerbomen 
te bieden en waar kun jij helpen? Er is 
ook genoeg zelf te doen; denk mee 
over een toekomstbestendig Aals-
meer en Kudelstaart. Doe mee aan de 
leerzame en inspirerende activiteiten 
voor kinderen. Denk aan bloemzaad-
bommen maken, een speurtocht 
doen, en een insectenhotel bouwen. 
Voor volwassenen zijn er prijzen te 
winnen: Twee keer een toegangsticket 
voor Floriade en twee maal twee deel-
name aan een workshop eetbare 
planten herkennen. En er zijn 
presentjes voor de tuin of het balkon. 
De Duurzaam Doen Dag wordt geor-
ganiseerd door Stichting Nieuw Aals-
meer, met dank aan alle organisaties 
en individuen die zich inzetten om dit 
mogelijk te maken! Meer informatie: 
www.nieuwaalsmeer.nl

Duurzaam Doen Dag in Raadhuis

Aalsmeer – Zaterdag 14 mei 
omstreeks 12.45 uur vlogen vier 
vliegtuigen van Stichting Fokker 
meerdere keren rondjes boven Aals-
meer. De Fokker Four maakte de 
vlucht als eerbetoon aan alle slacht-
o�ers en helden van de Tweede 
Wereldoorlog. In het Crash Museum 
in fort bij Aalsmeer werd een herden-
kingsdag georganiseerd. Er werd stil 
gestaan bij het bombardement op 
Rotterdam nu 82 jaar geleden. De 

dag werd geopend door burge-
meester Schuurmans van Haarlem-
mermeer, vervolgens vloog de 
Fokker Four laag over het museum 
(en Aalsmeer). 
Na dit eerbetoon konden lezingen 
bijgewoond worden, onder andere 
van Marc Smeulers, kleinzoon van de 
zus van luchtvaart-pionier Anthony 
Fokker, en voorzitter Peter de Raaf 
over het bombardement op 
Rotterdam op 14 mei 1940.

Eerbetoon door Fokker Four 
boven Aalsmeer

iedere tweede zondag van de maand  
geopend van 10.30 tot 16.30 uur.
Kijk voor meer informatie over het 
museum en het werk van het Crash 
op de website www.crash40-45.nl of 
raadpleeg Instagram of Facebook.

Door Janna van Zon

Aalsmeer - Zaterdag 28 en zondag 29 
mei vindt dan eindelijk de eerste 
Geluksroute van Aalsmeer plaats. Aan 
tafel in het Huiskamermuseum zitten 
twee gelukkige vrouwen: Trudy Rothe 
één van de initiatiefnemers, en Nico-
lette de Vetten, coach en teamlid van 
de Geluksroute. 

Nee, verbaasd is niet het goede 
woord, maar verheugd over de posi-
tieve belangstelling voor de Geluks-
route zijn zij zeker. “Dat zoveel 
mensen zich spontaan hebben 
aangesloten en het concept hebben 
begrepen. Met ons meedenken, 
nieuwe ideeën aandragen, hun exper-
tise en vakkennis delen. Het is mooi 
dat al degenen die meewerken dit 
vanuit hun hart, hun ziel en zaligheid 
doen. Daar kun je toch ook alleen 
maar blij en gelukkig van worden.”

Geluk een doorgee�uik
Waar het in wezen allemaal omdraait 
bij de Geluksroute is dát waar jezelf 
gelukkig of blij van wordt doorgeeft 
aan anderen. “Juist in deze wat inge-
wikkelde tijd kunnen wij door elkaar 
wat meer aandacht te schenken al 
zoveel geluk geven. Het gaat om de 
eenvoud, met elkaar in gesprek raken 
zonder voorwaarden, gewoon van 
mens tot mens. Samen iets maken of 
proeven, met een nieuwe blik naar de 
wereld kijken, dát is de essentie van 

de Geluksroute. Wij hopen dat heel 
veel mensen - geluksproevers of pluk-
kers - mee komen doen en zij hun 
gelukservaring ook weer gaan delen 
met anderen. Dat iedereen iets 
nieuws heeft ontdekt en met een blij 
hart naar huis gaat. Wij zien het 
meedoen aan de Geluksroute als een 
groot cadeau. Het proces naar dit 
weekend toe is al zo mooi. Marike van 
IJssel - grondlegger van de Geluks-
route - heeft helemaal gelijk wanneer 
zij zegt; ‘ook de reis er naar toe mag 
�jn zijn’. Nu al is het e�ect van zwaan 
kleef aan groot. En je merkt dat waar 
je op hoopt; elkaar zo stimuleren dat 
je boven jezelf kan uitstijgen ook 
werkt.” 

Programma:
Er wordt op de verschillende locaties 
zoveel geboden dat er genoeg te 
kiezen valt. “En één aspect daaruit is 
ook al waardevol”, vindt Nicolette. 
In de KunstKas kunnen kinderen en 
volwassenen op safari, heel veel 
stekjes delen, naar het haakcafé, kunst 
kijken, gefotografeerd worden, zijn er 
de vele coaches die het hart doen 
opbloeien, kan er gedanst worden, 
aan een �lm meegedaan worden, 
geluksteentjes beschilderen en 
hondenliefhebbers kunnen om advies 
vragen. Bij Desiré kun je op haar 
locatie bloemboeketjes maken om 
door te geven . In De Oude Veiling 
staan bij het Cultuurpunt alle muziek-
instrumenten klaar waarop gespeeld 

Geluksroute: Bron van vreugde kan worden. In de bibliotheek 
vertellen vrijwilligers van Humanitas 
over hun werk, ook Taalpunt en Lief & 
Leedstraat is aanwezig en meerdere 
coaches verdeeld over de verschil-
lende zalen kunnen worden geraad-
pleegd. In de bibliotheek zelf is er 
gelegenheid workshops gedichten en 
schrijven te volgen. In het Aalsmeer 
Art Centre stellen de kunstenaars en 
coaches hun ateliers en ruimtes open 
en kan theesommelier Benita alles 
vertellen over de geheimen van thee. 
Participe rijdt met hun versierde 
bak�ets rond tussen de verschillende 
locaties en biedt ko�e en een praatje 
aan.  Happy Island is een ervaring op 
zich: met een kano, eigen boot, een 
sup de Poel ontdekken. Ingrid zit op 
eigen locatie en maakt gelukkig met 
schoonheid. Bij de Werkschuit is 
iedereen welkom om te komen 
tekenen, schilderen, boetseren. In de 
Hoeksteen laten meerdere coaches 
op eigen locatie geluk proeven. Op 
het Molenplein verzorgt Gerard Zelen 
een poppenkastvoorstelling.

Kunstkasten 
Op de Aalsmeerderweg worden een 
aantal kunstkasten beschilderd 
waarin het thema Geluk centraal 
staat. Natuurlijk is de toegang op alle 
locaties gratis! Op de uitgebreide 
website stellen alle geluksbrengers 
zich voor, staan de locaties  waar zij 
zijn te vinden en de tijden waarop zij 
een workshop geven of vertellen over 
hun geluksmoment. http://geluks-
route.nu/editie/aalsmeer/wall-fame

Foto: VLN Nieuws – Laurens Niezen

website www.reanimatieaalsmeerku-
delstaart.nl. Het volgende doel is 
eenzelfde soort kast te realiseren in de 
buurt van het Surfeiland. Zo wordt 
Aalsmeer en Kudelstaart weer een stuk 
veiliger gemaakt.



Schiphol - Vanwege de onderhouds-
werkzaamheden aan de Aalsmeerbaan 
ter hoogte van de Kaagbaan is de 
Kaagbaan drie weken, tot en met 6 
juni, beperkt in gebruik. Hierdoor is de 
Kaagbaan tot en met 22 mei niet 
beschikbaar als landingsbaan bij slecht 
zicht. En van 23 mei tot en met 6 juni is 
de kop van de Kaagbaan niet beschik-
baar waardoor er alleen gestart kan 
worden op een korter deel van de 
baan. Het vliegverkeer maakt deze 
periode meer gebruik van de Buiten-
veldertbaan en de Zwanenburgbaan.

Verkorte startbaan
Tijdens het groot onderhoud aan de 
Aalsmeerbaan zijn er ook werkzaam-
heden aan de taxibaan die tussen de 
Kaagbaan en de Aalsmeerbaan ligt. 
Hierdoor kan het vliegverkeer van 23 
mei tot en met 6 juni niet gebruik 
maken van de kop van de Kaagbaan. 
Voor vertrekkende vliegtuigen bete-
kent dit dat er alleen gestart kan 
worden op een korter deel van de 

baan. Vliegtuigen die de hele lengte 
van de baan nodig hebben, zullen 
deze periode vertrekken vanaf de 
Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer 
zal landen op de Zwanenburgbaan en 
de Buitenveldertbaan.

Groot onderhoud Aalsmeerbaan
De Aalsmeerbaan is nog tot medio juli 
in groot onderhoud. Hierdoor is het 
vliegverkeer aangewezen op de 
andere banen. Dit is met name merk-
baar in de omgeving van de Buitenvel-
dertbaan en de Schiphol-Oostbaan. 
Het baanonderhoud heeft geen 
gevolgen voor nachtvluchten, omdat 
de Aalsmeerbaan sowieso ’s nachts 
gesloten is.
Het aantal melders van hinder van 
vliegverkeer nam licht toe in 2021, 
ondanks dat er minder van en naar 
Schiphol gevlogen werd. Dat blijkt uit 
de jaarrapportage van Bewoners 
Aanspreekpunt Schiphol (BAS). Het 
gaat om een stijging van ongeveer 5% 
ten opzichte van 2020.

Kaagbaan drie weken beperkt 
beschikbaar wegens onderhoud

verdacht snel iemand op de stoep 
om de pas op te halen. Maar, een 
combinatie van beide voorbeelden is 
ook mogelijk. Trap er niet in, ga niet 
in zee met deze mensen. Bel direct 
de bank voor informatie en geef ook 
nooit uw pincode prijs. De bank zal 
nooit een bankpas ophalen of uw 
pincode opvragen! Onlangs is een 
inwoonster geconfronteerd met 
fraude en er in getrapt. Samen met 
de bank en de politie en met hulp 

van de fraudehelpdesk heeft zij 
uiteindelijk haar geld terug 
gekregen. “De nep-medewerker 
klonk heel overtuigend en was echt 
behulpzaam. Ik ben een nuchter 
persoon, maar was hier toch echt 
ingetrapt”, aldus de inwoonster ter 
waarschuwing aan anderen. “Oplich-
ters worden steeds slimmer.” Mocht u 
slachto�er zijn van fraude. Schaam u 
niet, neem contact op met de bank 
en doe aangifte bij de politie!

Trap er niet in: Fraude door 
zogenaamde bankmedewerkers

Van links naar rechts: De jubilarissen 
Jenny, Huub en Jan.

Verkoop, onderhoud & reparatie:  Onderhoud & reparatie: 

Aalsmeer Amsterdam West Hillegom Uithoorn
Amstelveen Amsterdam Zuid-Oost Zaandam

private lease vanaf

/maand*€ 499

SPECIAAL VOOR U INGEKOCHT

30X RENAULT ARKANA
E-TECH LUXE INTENS
direct uit voorraad leverbaar

 * vanafprijs Private Lease (€ 499 p.mnd.) gebaseerd op de Renault arkana e-tech hybrid 145 intens o.b.v. 60 maanden en 10.000 km per jaar. bedragen zijn afgerond op hele euro’s inclusief btw. Inbegrepen: motorrijtuigenbelasting, allriskverzekering (eigen bijdrage € 450 op 
casco), onderhoud, reparatie & banden, vervangend vervoer na 24 uur, pechhulp Europa, afleverkosten, btw en administratiekosten. kosten voor wassen, brandstof en updates van een eventueel navigatiesysteem zijn niet inbegrepen. de max. meerkilometerprijs per km bij 
vanaftarief is € 0,10, max. minderkilometerprijs per km bij vanaftarief is € 0,03. het tarief is geldig t/m 30-06-2022. Renault private lease wordt onder de voorwaarden van het keurmerk Private Lease aangeboden door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI 
Financial Services b.v.. geleverde uitvoering kan afwijken van getoonde uitvoering. Renault Private Lease is onder voorbehoud van financiële acceptatie. toetsing en registratie bij BKR te Tiel. vraag ons voor meer informatie. aanbetaling (uit inruil) niet mogelijk. kijk voor de 

voorwaarden op privatelease.renault.nl/actievoorwaarden. schrijffouten, rente- en prijswijzigingen voorbehouden. vraag de Renault-dealer naar de voorwaarden, bel gratis 0800-0303 of kijk op renault.nl/actievoorwaarden. 
officiële brandstof- en CO2-gegevens: min./max. verbruik: 4,9-5,0 l./100 km. resp. 20,4-20,0 km./l. CO2: 111-112 gr./km.Renault adviseert

LANGE LEVERTIJD? NIET BIJ NIEUWENDIJK!

kijk snel op 
renault-nieuwendijk.nl

RIJKLAAR  IS BIJ ONS 
OOK ÉCHT RIJKLAAR!

INGEZONDEN

Aalsmeer - De Nieuwe Burgemeester Kasteleinweg is een mooie weg 
geworden, maar helaas met een aantal minpunten: Op de Busbaan tussen 
de Zwarteweg en de Mensinglaan rijden meer voertuigen die er niet 
horen te rijden dan bussen. Een gedeelte van deze voertuigen zijn 
buitenlandse vrachtwagens, die begrijpen de borden blijkbaar niet. In 
Google maps is de weg nog steeds niet aangepast, dit zou ook heel wat 
verkeer op deze busbaan schelen. Misschien dat een bussluis en/of een 
verbodsbord (verboden voor motorvoertuigen) meer gaan helpen. En 
meer borden plaatsen rond de veiling en Zwarteweg die verwijzen naar 
de N201 en de snelwegen A4 en A9 zou ook wel eens kunnen helpen. Het 
gedeelte van de weg langs het Heegstrapark zou een 30 kilometer zone 
moeten zijn (volgens afspraak), maar helaas wordt dit niet aangegeven. 
Allleen het wegdek is van rose stenen gemaakt en er zijn twee drempels 
in geplaatst. Het is nu een drempel tot drempel racebaan geworden. Bij 
de huizen in de Cyclamenstraat rammelen de kopjes uit de kast. Verder 
zijn overal langs de Burgemeester Kasteleinweg ‘mooie’ hekken geplaatst, 
behalve bij het Heegstrapark waar kinderen spelen en dieren lopen. Zij 
kunnen nu zo deze weg op lopen. Op �etsstraat Witteweg zou een 
maximum snelheid van 30 kilometer moeten hebben, helaas begrijpen of 
weten de meeste automobilisten dit niet. Ik zal het hier maar bij laten, 
maar zo als menigeen waarschijnlijk al onder vonden heeft mankeert er 
helaas nog wel het een en ander aan de Burgemeester Kasteleinweg.

Paul Eikelenboom, Cyclamenstraat, connie14@caiway.nl

Nieuwe Kasteleinweg: 
“Mooi, maar met aantal minpunten”

3 Jubilarissen bij 
Boerenvreugd
Aalsmeer – Tijdens een gezel-
lige vrijwilligersavond heeft het 
bestuur van kinderboerderij 
Boerenvreugd drie jubilarissen 
in het zonnetje gezet. Jenny, 
Huub en Jan zetten zich al 25 
jaar belangeloos in voor de 
boerderij. Jenny is regelmatig te 
vinden in de winkel van de boer-
derij en helpt bij activiteiten, Jan 
draait beheersdiensten in de 
weekenden en oud bestuurslid 
Huub is een duizendpoot die 
echt vanalles doet op de boer-
derij. Het drietal heeft  als dank 
voor hun inzet een uniek 
Boerenvreugd speldje 
ontvangen. Na het o�ciele 
gedeelte hebben de vrijwilligers 
genoten van een heerlijk bu�et 
met live muziek.

Aalsmeer - Nog altijd regelmatig 
worden inwoners geconfronteerd 
met fraude door personen die zich 
voorstellen als bankmedewerkers. 
Deze oplichters nemen telefonisch 
contact op en vertellen dat ze iets 
onveiligs of vreemds zien gebeuren 
op uw rekening en dat het beter is 

het geld tijdelijk over te boeken naar 
een ‘veilige kluisrekening’. Een ander 
voorbeeld van oplichting is dat inwo-
ners gebeld worden met de medede-
ling dat hun betaalpas niet meer 
veilig is en dat deze opgehaald gaat 
worden door iemand van de bank of 
een koeriersdienst. Vaak staat er dan 
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Kudelstaart - Op zondag 15 mei is er 
bij RKDES afscheid genomen van drie 
zeer gewaardeerde oud-bestuurs-
leden. Eigenlijk van vier, maar helaas 
is Jan Zethof afgelopen 12 maart 
overleden op bijna 84-jarige leeftijd. 
De bijeenkomst, waar zo’n 65 gasten 
bij aanwezig waren, begon daarom 
met een indrukwekkende minuut 
stilte, ter nagedachtenis aan Jan 
Zethof. Jan is maar liefst 60 jaar (van 
zijn 22e tot 82e) bestuurslid van 
RKDES geweest en organiseerde die 
jaren vele toernooien en activiteiten. 
De lange verbondenheid met de 
vereniging is een unicum.
De bestuursleden van RKDES hadden 
in november 2020 bij een digitale 
Algemene Ledenvergadering al 
afscheid genomen en nieuwe 
bestuursleden werden toen geïnstal-
leerd. Een feestelijk afscheid was 
echter nog niet mogelijk geweest: dit 
was al tweemaal eerder gepland 

maar moest telkens worden afgelast 
vanwege nieuwe corona-maatre-
gelen. Nu kon het eindelijk doorgaan. 
Frans Kuipers, ruim 22 jaar voorzitter 
geweest van RKDES (heeft zich vooral 
bezig gehouden met de verhuizing 
naar het huidige complex in 2002), 
Eppo Buskermolen, tientallen jaren 
actief in bestuur en vele commissies 
en trouwe supporter van het eerste 
elftal, en Jan van Leeuwen, 8 jaar 
penningmeester en lid Technische 
Commissie, zijn uitgebreid in het 
zonnetje gezet. Vier sprekers stonden 
stil bij de verdiensten van de oud-
bestuursleden. Voorzitter a.i. Gert 
Ubink roemde hun jarenlange inzet 
voor de vereniging. Frans Kuipers was 
eerder al benoemd tot erevoorzitter, 
Eppo Buskermolen en Jan Zethof tot 
erelid en Jan van Leeuwen tot lid van 
verdienste. Wethouder Bart Kabout, 
zelf ook vrijwilliger bij RKDES, sprak 
de oud-bestuursleden zeer waarde-

Feestelijk afscheid van drie 
oud-bestuursleden bij RKDES

Afscheid oud-bestuursleden bij RKDES, van links naar rechts: Frans Kuipers, Jan van Leeuwen en Eppo Buskermolen. Geheel rechts 
a.i. voorzitter Gert Ubink. Foto’s: www.kicksfotos.nl

Mevrouw Zethof neemt de hoge onderscheiding van de KNVB voor haar in maart 
overleden echtgenoot Jan in ontvangst.

Aalsmeer - Op maandag 23 mei begint 
om 20.00 uur een Wijkoverleg in de 
Hornmeer Om circa tien uur wordt de 
bespreking afgerond en is er gelegen-
heid om met elkaar en het bestuur na 
te praten. Er is gewerkt aan een agenda 
met verscheidene onderwerpen waarin 
leefbaarheid het grootste accent krijgt. 
Ook zijn er onderwerpen uit de vorige 
vergadering die de nodige aandacht 

zullen krijgen, maar omdat de bouwac-
tiviteiten in de wijk nog even op zich 
laten wachten zijn deze onderwerpen 
doorgeschoven naar het volgende 
overleg op 19 september. Wel wordt er 
aandacht geschonken aan de werk-
zaamheden op het VVA-terrein en 
kunnen de bewoners de wijkagent 
ontmoeten, wordt een toelichting 
gegeven over het jongerenwerk van 

Grootste accent op leefbaarheid 
in het wijkoverleg Hornmeer

Aalsmeer - Het Aalsmeer Flower 
Festival is terug van weggeweest. Na 
twee jaar afwezigheid door corona 
gaat het evenement dit jaar weer 
plaatsvinden. Van 17 tot en met 21 
juni zijn er allerlei bloemrijke activi-
teiten op meerdere locaties in Aals-
meer. Het Flower Festival is een 
samenwerking van museum Histori-
sche Tuin, Flower Art Museum, 
Boerma Instituut, Westeinder Rond-
vaart en Groei & Bloei Aalsmeer. Alles 
draait tijdens het evenement om 
bloemen. Bloemdesigners gaan aan 
de slag om oogverblindende arran-
gementen te maken. Ook zijn er 
workshops voor jong en oud, 
demonstraties en nog veel meer.
Het bloemenfestival trapt af op 
vrijdag 17 juni en loopt door tot en 

met dinsdag 21 juni. Het weekend 
van 18 en 19 juni bruist het met 
workshops en demonstraties voor 
jong en oud, muziek, kunst en leuke 
vaartochten. Ook is dan het Open 
Tuinen Weekend met prachtige parti-
culiere tuinen in Aalsmeer en De 
Kwakel die worden opengesteld. 
Daarnaast zijn er verspreid over de 
vijf dagen van het Flower Festival een 
aantal speciale activiteiten, zoals een 
�lmpremière, concert met bloemen-
show en workshop botanisch 
tekenen. Dinsdag 21 juni wordt het 
evenement afgesloten met een 
gezellige en hilarische Flower Festival 
Pubquiz. Meer informatie is te vinden 
op www.aalsmeer�owerfestival.nl en 
de Facebook- en Instagrampagina’s 
van het Flower Festival.

Bloemen, kunst en activiteiten 
tijdens het Flower Festival

COLUMN TRUUS OUDENDIJK

Aalsmeer - Ik ben een absolute fan 
van ‘ik vertrek’. Voor mij persoonlijk 
betekent dat een stapel ondergoed 
en een paar spijkerbroeken in de 
camper gooien en ‘we zien wel 
waar de reis eindigt’. Dat in tegen-
stelling tot het populaire tv 
programma; daarin weten mensen 
heel goed waar ze naar toe gaan, 
maar hebben geen notie wat ze te wachten staat en al helemaal niet hoe 
dat avontuur eindigen zal. Ze vertrekken vaak totaal onvoorbereid en dat 
wordt altijd een en al kommer en kwel. Een lekkend dak, verstopte riole-
ring, helemaal geen riolering, haperende elektriciteit, bouwvakkers die er 
een puinhoop van maken of niet op komen dagen en een aannemer die 
er vandoor gaat, een koopcontract dat niet klopt. Het budget wordt altijd 
gigantisch overschreden en extra geld geleend bij familie en vrienden 
met een gemak of het om een pak suiker gaat. Ik kijk er altijd met veel 
plezier naar. Het liefst met een kop thee en een stuk chocola, als plaats-
vervangend troostvoer. En maar denken: wat ben ik blij dat ik dat niet 
heb. Erg gelachen om het stel dat naar de Dominicaanse Republiek 
verhuisde. Toen de chaos op zijn compleetst was gaf zij het op. Het ging 
niet meer. In tranen: “Ik voel een blokkade in mijn solar plexus en dat 
moet eruit.” Ik dacht gelijk: dat wil ik ook. Ik wil ook een blokkade in mijn 
solar plexus. Geen idee waar het zit - zij wees ergens richting middenrif - 
maar het lijkt mij erg handig. Altijd een goed excuus als je ergens geen 
zin in hebt. Ik heb zo’n man die erg van de doe-dingen is en dat vind ik 
soms heel vermoeiend. Het lijkt mij heerlijk om te kunnen zeggen: 
‘natuurlijk heb ik zin schat, maar het kan nu echt niet, want ik voel een 
blokkade in mijn solar plexus. Momenteel heb ik sowieso veel aandacht 
voor blokkades, want onze Pien heeft er een. In de solar plexus van haar 
staart en daarvan weet ik gelukkig wel waar hij zit. Volgens de dieren-
dokter heeft ze die staart bezeerd en daardoor is ze stram en een beetje 
stuurloos in de achterpoten. Rust en regelmaat is het advies. In combi-
natie met een pilletje tegen de pijn en een prikje om de spieren te 
versterken. Bij dat laatste zet ze de hele dierenartsenpraktijk op zijn kop. 
Qua emoties kent Pien geen enkele blokkade; ik houd haar op de behan-
deltafel shocking klem in de houtgreep, terwijl zij ondertussen de hele 
boel bij elkaar gilt. Drama Queen van de eerste orde. Daar wordt gelukkig 
niemand heet of koud van, want ze kennen haar al een tijdje. Ik krijg de 
opdracht om geblokkeerd met haar te wandelen: aan de lijn. Niks op het 
strand hollen of een balletje gooien; daarvoor is ze nu echt te oud, dat 
doet meer kwaad dan goed. Maar ze moet wel in beweging blijven en het 
liefst ook een kilootje afvallen; elke pondje teveel is nadelig voor haar 
conditie. Datzelfde geldt voor mij, dus nu gaan we dagelijks samen aan 
de wandel. De paden op de lanen in. Aan de lijn. 
Reageren? Truus@oudendijk.gmail.com

Blokkades

Buurtwerk en het maatschappelijk 
werk wordt door Participe aan de orde 
gesteld. De evaluatie van de aanleg 
van het Waterfront en de verwach-
tingen daarvan in de komende zomer 
zullen door de Werkgroep Bewoners 
Waterfront worden toegelicht. Verder 
wordt aandacht gegeven aan de 
verkeerssituatie in de wijk en de erva-
ringen met het veranderde openbaar 
vervoer. Bewoners van de Hornmeer en 
belangstellenden zijn van harte 
welkom om mee te komen praten over 
de leefbaarheid in de Hornmeer.

rend toe en prees hun bereidwillig-
heid om als bestuurder verantwoor-
delijkheid te nemen.

Hoge onderscheiding
KNVB-ambassadeur Nico Lammers 
benoemde Jan Zethof postuum tot 
lid van verdienste van de KNVB, een 
zeer hoge onderscheiding. Het was 
nog niet eerder voorgekomen dat 
iemand 60 jaar bestuurslid was 
geweest, dus dit was ook voor de 
KNVB een unicum. Mevrouw Zethof 
en haar kinderen namen de bijbeho-
rende oorkonde en speld in 
ontvangst. Frans Kuipers en Eppo 
Buskermolen kregen beiden de 
gouden KNVB speld met oorkonde 
uitgereikt. Als verrassing had de heer 
Lammers voor de vereniging RKDES 
nog een prachtig bronzen beeldje 
meegenomen als cadeau voor het 
90-jarig bestaan in september. 

Award en NKS spelden
Tot slot heeft NKS vertegenwoordiger 
Bertijn Prins op een heel waardige 
manier Jan Zethof herdacht. Hij kreeg 
postuum de ’Lifetime Achievement 
Award’ van de NKS. Frans Kuipers 
kreeg de zilveren NKS speld uitge-
reikt, en Eppo Buskermolen de 
gouden speld (langer dan 25 jaar 
bestuurslid). Erevoorzitter Frans 
Kuipers vroeg nog even het woord en 
bedankte de mensen en organisaties 
waar hij gedurende zijn 22 jaar als 
voorzitter mee had samengewerkt. 
De bijeenkomst werd door ceremo-
niemeester en RKDES secretaris Peter 
Lentjes afgesloten met een dank-
woord aan alle betrokken en hij 
bracht een toast uit op RKDES en op 
ieders gezondheid.
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Aalsmeer – De schapen van kinder-
boerderij Boerenvreugd mogen hun 
winterjas weer uit! Op vrijdag 20 mei 
worden de schapen geschoren. 
Bezoekers zijn van harte welkom om 
te komen kijken bij dit evenement.
Spinster Ellen zal demonstreren hoe 
de wol met het spinnenwiel wordt 
gesponnen en in de tent kunnen 
schaapjes worden geknutseld.
Er kan ook een kijkje genomen 
worden bij de jonge dieren. Er zijn 
jonge lammetjes, konijntjes, cavia’s 
en kuikentjes op de boerderij. Het 
schaapscheerdersfeest is van 13.30 
tot 15.30 aan de Beethovenlaan 118.

Schaapscheerdersfeest bij de 
kinderboerderij vrijdag

Aalsmeer – Op dinsdag 10 mei vond 
de feestelijke overdracht van het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur plaats in 
de Oude Veiling. Het fonds zet zich in 
voor kinderen en jongeren die 
opgroeien in gezinnen met weinig 
geld in Aalsmeer. Het Jeugdfonds wil 
dat alle kinderen en jongeren lid 
kunnen worden van een sportclub, of 
dans-, muziek-, theater- of kunstlessen 
kunnen volgen. Door deze overdracht 
worden er nog meer kinderen bereikt. 
Sinds januari zijn het Jeugdfonds 
Cultuur Aalsmeer en het Jeugdfonds 
Sport Aalsmeer opgegaan in het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-

Holland. Op 10 mei werd deze over-
dracht bekrachtigd met een feestelijk 
moment in de culturele huiskamer 
van Aalsmeer: De Oude Veiling. 
Namens het college bedankte demis-
sionair wethouder Wilma Alink (Kunst 
& Cultuur) het oude bestuur voor hun 
inzet voor het fonds de afgelopen 
jaren. “Door provinciaal te werken 
kunnen we met elkaar meer bereiken.” 
Het oude bestuur van het Jeugdfonds, 
vertegenwoordigd door Nico 
Stokman, Wim Zandvliet en Marion 
Blom, deed een warme overdracht van 
haar taken aan het nieuwe bestuur 
van het provinciale fonds, vertegen-

Feestelijke overdracht van 
Jeugdfonds Sport & Cultuur

Van links naar rechts: Nico Stokman, Arianne Niks, Anne van Duijn, Marion Blom, 
Wim Zandvliet, Els van Dam, Nathalie de Jager en wethouder Wilma Alink.

Kudelstaart – Sinds de laatste 
Boekenweek, begin april, hangt er 
een mini-bieb aan de gevel van OBS 
Kudelstaart. Er wordt bij deze basis-
school veel aandacht besteed aan 
lezen. Zo lezen de leerlingen van 
groep 8 met leerlingen van groep 3 
en 4 die het lezen nog moeten auto-
matiseren. De leerlingen uit de 
groepen 6 en 7 hebben exploding 
boxes gemaakt over het boek wat ze 
hebben gelezen. Geen ouderwetse 
boekbespreking, maar doosjes waar 
alles over het boek te zien en te lezen 
is. Zo leeft lezen weer op een andere 
manier. Omdat de OBS lezen belang-
rijk vindt, is voor inwoners van Kudel-
staart een Pop-Up Minibieb gemaakt. 
Een Minibieb werkt vanuit het idee 
dat je de samenleving met elkaar 
leuker kunt maken. De Pop-Up Bieb 
is tijdens schooltijden te vinden op 

het kleuterplein van de OBS Kudel-
staart dalton. Leent u gerust een 
boek. U mag het houden, terug-
brengen of ruilen. Veel leesplezier!

Nieuw: Pop-Up Minibieb bij OBS 
Kudelstaart voor inwoners

woordigd door Els van Dam en 
Nathalie de Jager. Namens het provin-
ciale fonds nam coördinator Arianne 
Niks de Aalsmeerse vlag van Nico 
Stokman in ontvangst.

Alle kinderen
In gemeente Aalsmeer groeien maar 
liefst zo’n 350 kinderen op in gezinnen 
met weinig geld. Deze kinderen 
krijgen niet vanzelfsprekend dezelfde 
kansen als hun leeftijdsgenootjes, 
doordat er vaak niet genoeg geld is 
om mee te doen aan bijvoorbeeld 
sport of cultuur. Het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur is daarom actief in Aalsmeer, 
juist om deze kinderen te helpen 
meedoen.

Intermediair worden
Als je leerkracht, jeugdhulpverlener, 
schuldhulpverlener, maatschappelijk 
werker of op een andere manier 
professioneel betrokken bent bij de 
opvoeding of verzorging van een 
kind, dan kun jij ook namens je orga-
nisatie intermediair worden van het 
fonds. Als intermediair ben je de 
verbindende schakel en begeleid je 
de aanvraag bij het fonds. Meer 
weten? Neem dan contact op met de 
lokale aanspreekpunten van het fonds 
in Aalsmeer van Team Sportservice 
(René Romeijn, rromeijn@teamsport-
service.nl) of het Cultuurpunt 
(Lenneke Heijjer, 
lheijjer@cultuurpuntaalsmeer.nl). 
Meer informatie is te vinden op: 
www.jeugdfondssportencultuur.nl

Webinar over 
 

middelbaar 
beroepsonderwijs
Amstelland - Jongeren die 
(bijna) 18 jaar zijn en na de 
zomer een mbo-opleiding gaan 
doen of al begonnen zijn kunnen 
studie�nanciering aanvragen. 
Maar hoe regel je dat? Om 
jongeren en hun ouders (of 
verzorgers) hier goed op voor te 
bereiden organiseert de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO) 
donderdag 19 mei om 19.30 uur 
een gratis webinar. Het webinar 
is gewoon thuis te bekijken via 
de telefoon, tablet of computer. 
Aanmelden kan via duo.nl/
webinar. In een 45 minuten 
durende live-uitzending leggen 
experts van DUO aan de (aanko-
mende) mbo-studenten (en hun 
ouders) uit hoe studie�nancie-
ring werkt, waar je recht op hebt 
en hoe je het studentenreispro-
duct aanvraagt. Er is ook ruimte 
om vragen te stellen. De webinar 
kan men later terugkijken via 
duo.nl/webinar. DUO voert voor 
het ministerie van OCW onder 
andere wetten en regelingen uit 
op het gebied van bekostigen 
van onderwijsinstellingen, 
verstrekken en innen van studie-
�nanciering en tegemoetkoming 
schoolkosten en het verzorgen 
van het proces diploma-erken-
ning en -legalisatie.

Aalsmeer - Klimmen, klauteren, 
glijden of skaten, het kan allemaal op 
de speelplaatsen in Aalsmeer en 
Kudelstaart. De gemeente hoopt dat 
veel kinderen weer lekker naar buiten 
gaan. Met de nieuwe Buitenspeelkaart 
van de gemeente zijn de speel-
plaatsen in de buurt makkelijk te 
vinden. Op de buitenspeelkaart is 
kinderburgemeester Anne van Duijn 
te zien. “Het is �jn om buiten te zijn. Je 
voelt je echt beter als je lekker 
beweegt in de frisse lucht”, is de bood-
schap van Anne. “Op de kaart kun je 
zien waar spelen veilig kan.” En geheel 
volgens haar belangrijkste speerpunt 
als kinderburgemeester voegt ze er 
aan toe: “Geen zwerfafval achterlaten 
natuurlijk!”

Jongeren op Gezond Gewicht
Aalsmeer is een Jongeren op Gezond 
Gewicht (JOGG) gemeente. Bewegen 

en buiten zijn, is voor jongeren van 
groot belang voor een gezonde 
toekomst. “Buitenspelen is veel 
gezonder voor kinderen dan de digi-
tale wereld”, zegt Tilly Groot, huisarts 
in Aalsmeer. “Dus kinderen naar 
buiten en niet achter het beeld-
scherm! Het voorkomt overspannen-
heid, oogproblemen, overgewicht en 
zorgt voor belangrijke sociale inter-
actie.” Tilly ondersteunt de oproep tot 
buitenspelen dus van harte. “Het helpt 
ook bij het voorkomen van gezond-
heidsproblemen op latere leeftijd.” 

Optelsom van goede zaken
Ook wethouder jeugd, onderwijs en 
sport Bart Kabout is goed te spreken 
over het initiatief van de buitenspeel-
kaart. “Bewegen in de buitenlucht op 
een openbare gratis speelplaats, dat is 
een optelsom van zaken die wij als 
gemeente graag steunen”, zegt hij. 

Nieuwe buitenspeelkaart voor 
Aalsmeer en Kudelstaart

Kinderburgemeester Anne van Duijn en huisarts Tilly Groot met de buitenspeelkaart.
Aalsmeer - Alweer de zeventiende 
keer het Groep 8 Feest, maar voor deze 
aanstaande brugklassers was het de 
eerste keer. Afgelopen zaterdag was 
de N201 weer goed vol met de oudste 
basisschooljeugd. Om half 8 stond er 
een rij voor de deur. Met een heerlijk 
zonnetje op hun bol in de rij hadden 
de jongens en meiden ontzettend veel 
zin in (voor velen) hun eerste echte 
feest. Na alle corona ellende van de 
afgelopen tijd was het nu tijd voor 
zingen, dansen en lol hebben.

Chips en schminken
De hits vlogen de leerlingen om de 
oren. Er werd gedraaid door DJ’s 

Anthony Ramdjas en Eric. Alles werd 
luidkeels meegezongen door de groep 
achters en ook de battle jongens 
tegen de meiden was een hoogtepunt. 
Sitdowns, Optredens en kilo’s confetti 
zorgden voor de juiste sfeer. Tussen-
door konden de kinderen een drankje 
of chips halen en werden zij 
geschminkt. De jongerenwerkers van 
gro-up Buurtwerk hielpen mee en 
hebben dit feest mede mogelijk 
gemaakt. 

Volgend jaar weer
Ook voor organisatoren Eric Spaar-
garen en Lizanne Eveleens was het, na 
2 jaar cancelen in verband met corona, 
een verademing dat het feest eindelijk 
weer door kon gaan. “De kinderen 
gingen helemaal los en waren er echt 
aan toe om elkaar (weer) te 
ontmoeten. Ook deze generatie 
groep-achters heeft elkaar weer leren 
kennen en absoluut hun feestdiploma 
gehaald!” Groep 7 kan zich al gaan 
verheugen op een feest volgend jaar 
januari. Foto’s en de aftermovie 
kunnen worden bekeken op 
www.groep8feest.nl

Meezingen, battle en optredens 
tijdens geslaagd groep 8 feest

Foto’s: Laurens Niezen Fotogra�e
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Aalsmeer - Al sinds de Jo8 speelt het 
huidige Jo10 voetbalteam van FC 
Aalsmeer in de hoogste hoofdklasse 
mee. Vier keer per jaar veranderd de 
competitie indeling en elke keer 
hopen de kinderen, of de ouders, dat 
AFC Ajax in de poule zit. En ja hoor, in 
de allerlaatste poule voor deze 
talenten uit Jo10 prijkte de naam AFC 
Ajax. Zo kwam de datum 14 mei 
rood-wit omsingelt in de agenda’s. De 
weg naar 14 mei was voortre�elijk, er 
werd van niemand verloren. Na AFC 
werd DSS met 12-3 verslagen, er werd 
in Abcoude na een half uur verlen-
ging gewonnen met 7-3. En tegen de 
vaste sparingspartner Purmerend 
werd met 1-1 gelijk gespeeld. En nu 
was Ajax dus de tegenstander. 
Aangekomen op de toekomst bleek 
ook Ajax 1 aanwezig te zijn. De 

Porsche ‘s, Bentley’s, een Ferrari en 
ontelbaar mooie Mercedessen op de 
parkeerplaats deden dit al 
vermoeden, maar aangekomen op 
het terrein liepen de kersverse kampi-
oenen ook daadwerkelijk rond. Toen 
eenmaal het eerste �uitsignaal had 
geklonken bleek helaas toch dat de 
FCA-jongens meer onder indruk 
waren van het rood-wit dan 
andersom. Maar toen de eerste 
indruk was weg gevloeid uit de 
benen, kwamen die beste versies 
naar boven van keeper Thijs en de 
spelers Finn, Lucas, Moh, Bram, Roy, 
Luca, Dex en Ravell.  De eerste helft 
ging echt gelijk op. Met rust was het 
1-0 in het voordeel van Ajax. Het 
derde kwart ontstond er een dip 
momentje en dan slaan de talentjes 
van de toekomst keihard toe. De ene 

AFC Ajax maatje te groot voor 
voetbaltalenten Jo10 van FCA

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
stond voor de korfballers van VZOD/
BIM C1 de thuiswedstrijd tegen Top 
op het programma. De laatste keer 
hadden ze na een goede eerste helft 
toch ruimschoots verloren en dus 
was VZOD gebrand op revanche 
VZOD/BIM ging gelijk goed van start 
met veel schotpogingen en dreiging. 
Verdedigend waren ze echter nog 
niet helemaal scherp en nadat Top 
op 0-2 was gekomen, waren het Kim 
en Sven die gelijk maakten. Aanval-
lend zette Nikita regelmatig de turbo 
aan waar Jurre weer van kon pro�-
teren. Helaas resulteerde dit niet in 
doelpunten. En aan de andere kant 
moet je Top niet te veel ruimte 
geven, want daar weten ze wel raad 
mee: 2-4. Dus nog een stapje fana-
tieker verdedigen en het afstands-
schot nog lastiger maken. En dat 
deed VZOD/BIM echt goed. In de 
aanval was Sven los met opnieuw 
twee prachtige afstandsschoten waar 
hij ook hard op getraind had: 4-4. Na 

de rust scoorde VZOD/BIM de 
belangrijke eerste tre�er met een 
fantastische one-hander van Jasper. 
Alice had in de verdediging haar 
dame goed in de gaten en gaf nog 
maar weinig ruimte weg. Lotte 
gooide er vervolgens nog een 
sublieme doorloopbal in en VZOD/
BIM stond met 6-4 voor. Verdedigend 
was Noëlla ook heer en meester en 
zat overal lekker tussen. Top wist 
echter toch nog een gaatje te vinden, 
maar Kim scoorde direct tegen: 7-5. 
De vele supporters gingen er in het 
zonnetje nog eens goed voor zitten, 
er leek een verrassing in de maak. 
Maar Top gaf zich nog niet 
gewonnen en scoorde opnieuw. 
Sarah zette VZOD/BIM echter op 8-6. 
De kers op de taart kwam op naam 
van Bastiaan die zijn goede spel  
beloond zag met een doelpunt: 9-6. 
De scheidsrechter �oot niet lang 
daarna af. Een fantastische overwin-
ning voor de Kudelstaartse 
korfballers. 

Korfbal: VZOD C1 verslaat Top in 
spannende wedstrijd

goal was nog mooier als de andere, 
maar Roy schoot ook heel mooi vanaf 
7 meter de 4-1 binnen voor Aalsmeer. 
De 5-2 kwam op naam van Luca met 
een prachtig schot. Nog een keer 
ging het Aalsmeer publiek er achter-
staan. Iemand riep nog “kom op Aals-
meer, het is maar Ajax!” Maar span-
nend werd het helaas niet meer, Finn 
kreeg wel de handen nog een keer op 
elkaar. De 7-4 kwam op zijn naam: 
onderkant lat, achter de lijn en uit het 
doel gestuiterd was de beschrijving 
van de coördinator. Na de wedstrijd 
gingen beide teams nog met elkaar 
op de foto en werd er op de toekomst 
nog een AA-tje gedronken. Ook Sjaak 
Swart was niet te beroerd om even 
op de foto te gaan met de jongens. 
Ook Martinez liet de beste versie van 
zichzelf zien en zo ging iedereen met 
een tevreden gevoel naar huis. Deze 
zaterdag de laatste wedstrijd van het 
seizoen, thuis aan de Beethovenlaan 
tegen Geel-Wit.  

Door Ruud Meijer

Aalsmeer - Zaterdag 14 mei was 
meer een stranddag dan een voet-
baldag, toch moest er met dit warme 
weer gevoetbald worden. De FCA 
meiden 19-1 kregen thuis bezoek van 
de 19-1 meiden van de Blokker uit 
Blokker. De FCA meiden waren 
gewaarschuwd, want de Blokker 
meiden staan stijf bovenaan, alle 

wedstrijden tot nu toe gewonnen. 
Ondanks het warme weer werd er 
door beide teams pittig gestart. De 
FCA meiden gaven goed tegenstand 
en de aanvallen golfde dan ook op en 
neer met kansen aan beide kanten. In 
de 28e minuut kreeg de Blokker een 
vrije trap, te nemen net buiten het 
FCA strafschopgebied. Het FCA 
muurtje stond niet goed opgesteld 
en hier wist de vrije trap neemster 

Voetbal: Geflatteerd verlies FCA 
19-1 meiden van de Blokker

 Roxy en Fleur blokken samen twee tegenstanders. Foto: Ruud Meijer

van de Blokker wel raad mee. Het 
schot ging door het gat in de muur 
en was onhoudbaar voor FCA 
keepster Suus: 0-1. Deze goal was 
echt zuur voor de FCA meiden, want 
ze gaven het sterke de Blokker zeer 
goed partij. Door een fout in de FCA 
defensie scoorde de Blokker vlak voor 
de rust nog een keer: 0-2. Na de rust 
deden de teams weinig voor elkaar 
onder, FCA was met mooie aanvallen 
op jacht naar de aansluitingstre�er, 
het Blokker doel werd meerdere 
keren onder vuur genomen. Dat een 
FCA tre�er niet viel was echt onge-
loo�ijk, open kansen werden niet 
verzilverd. Zoals het vaak gaat, zelf 
scoor je niet uit fraaie kansen en dan 
valt plotseling wel een goal aan de 
andere kant: 0-3. Deze dreun kwam 
keihard aan. Het FCA spel begon nu 
slordig te worden, de passing ging 
vaak verkeerd en onderling werd er 
niet voldoende gecommuniceerd. 
Het warme weer begon nu ook zijn 
tol te eisen, de concentratie bij de 
meiden werd steeds slechter. Hier-
door konden de Blokker meiden nog 
tweemaal scoren en werd de eind-
stand 0-5. Ondanks het verlies 
hebben de FCA 19-1 meiden enorme 
strijd laten zien en een prima pres-
tatie geleverd.

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 14 
mei is onder een heerlijk zonnetje 
het nieuwe seizoen van Het 
Oosterbad geopend. Het o�ciële 
startsein werd gegeven aan Jaap 
Tromp. Aan de architect, die rond 
2000 medewerking verleende aan de 
renovatie van het natuurbad, de eer 
om de vlag in de top te hijsen voor 
alweer het 94e seizoen. Daarna 
mochten de aanwezigen het eerste 
zwemplezier gaan beleven. Het 
waren vooral de jongeren, die in het 
water sprongen of doken. De tempe-
ratuur viel licht tegen, best nog koud, 
maar daarna was het �jn opdrogen in 
het zonnetje én met een ijsje. De 
eerste tien durfals kregen namelijk 
een gratis ijsje. Het Oosterbad aan de 
Mr. Jac. Takkade 1 is tot begin 
september zeven dagen per week 
open van 13.00 tot 17.00 uur. Vanaf 

juni is het ook mogelijk om op door-
deweekse dagen in de avond te 
zwemmen van 19.00 tot 20.30 uur. 
De komende maanden gaan weer 
diverse activiteiten georganiseerd 
worden. Meer informatie op 
www.hetoosterbad.nl.

Vlag in top bij Het Oosterbad 
voor opening 94e seizoen

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - De maandelijkse AVA 
Waterdrinker Baanloop op woens-
dagavond 11 mei werd onder bijna 
herfstachtige omstandigheden 
gelopen. Na een zonnige dag, moest 
onverwacht ‘s avonds tegen wind-
kracht 5 en regen worden opge-
bokst. Ondanks de lastige omstan-
digheden liep Marco Versluis uit Ter 
Aar een strak tempo en �nishte met 
zijn winnende tijd op de 5 kilometer 

zelfs in een persoonlijk record van 
16 minuten en 15 seconden. Na 1 
kilometer was alleen Noach de 
Fretes uit AVH sneller, maar die 
mocht daar na 3 minuten en 5 
seconden dan ook al �nishen. Ook 
de AVA-junioren Mats en Kaj van 
Teylingen moesten op de 1 kilo-
meter �ink tegen de wind in 
bikkelen om tot goede tijden te 
komen. Mats liep 3:52 en Kaj 4:14.

Wind en regen bij AVA Baanloop
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Aalsmeer - Na twee ‘droge’ jaren kon 
AV Aalsmeer dit jaar gelukkig weer 
de schoolatletiekdag organiseren. 
De vereniging vindt dit belangrijk, 
want bewegen is een ‘must’ voor 

jonge kinderen. Mede daarom werd 
deze dag ondersteund door het 
JOGG (Jongeren Op Gezond 
Gewicht), dat gaat voor een gezonde 
leefomgeving voor de jeugd, waarbij 

Springen en sprinten tijdens 
zonnige schoolatletiekdag

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Zaterdag, 14 mei organi-
seerde AAS het 22e GP-toernooi, na 
drie jaar mocht de jeugd weer tegen 
andere clubs schaken. Oorspronkelijk 
hadden 71 deelnemers in 9 groepen 
van 8 zich aangemeld, maar op de 
dag zelf kwamen 7 kinderen niet 
opdagen, waarschijnlijk door het erg 
mooie weer. Veel kinderen waren van 
clubs van de Leidse Schaak Bond, 
maar er waren ook afvaardigingen uit 
de NHSB en SGA. Een deelnemer 
kwam met zijn oma helemaal uit 
Eindhoven om eens tegen andere 
kinderen te spelen. Het toernooi 
verliep soepel onder leiding van het 
ervaren AAS team en de goede 
zorgen van de dames van Dorpshuis 
Kudelstaart. Van schaakclub AAS 

deden drie deelnemers mee. Robin 
van Nimwegen speelde zijn eerste 
GP en won in Groep 8 een mooie 
zilveren beker voor zijn knappe 
tweede plaats met 6 punten. Merlijn 
Kolk was wat minder op dreef in 
groep 5 en behaalde 2.5 punt, maar 
toch een leuk toernooi gespeeld. 
Luuk Valkering wist pas op het laatste 
moment dat hij mee kon spelen en 
kon zo mooi een lege plaats in groep 
3 vullen. Waar de meeste deelnemers 
ieder GP toernooi a�open, was het 
voor Luuk weer de eerste keer na 
twee jaar corona. Een beetje roestig 
werd in de laatste ronde stukwinst 
gemist en viel Luuk met 4 uit 7 net 
buiten de prijzen. De eerste groep, 
en dus het toernooi, is gewonnen 
door Jonathan Vijver (OEW) met de 
perfecte score van 7 uit.

Zilver voor Robin Nimwegen in 
AAS Grand Prix Jeugdtoernoei

veel bewegen en gezonde voeding 
uiteraard hoog in het vaandel staan. 
Een prachtig initiatief dat prima past 
bij een mooi evenement als de 
schoolatletiekdag. Het werd afge-
lopen zaterdag 14 mei een zonover-
goten dag, waar van ’s morgens tien 
tot ’s middags vier uur enthousiast 
geworpen, gesprongen, gelopen en 
gesprint werd. ’s Morgens was het de 
beurt aan de bovenbouw van de 
basisscholen uit Aalsmeer en Kudel-
staart en ’s middags kwam de onder-
bouw aan bod. Zoals vaker het geval 
was de deelname ’s morgens wat 
kleiner dan in de middag, maar dat 
mocht de pret niet drukken. Er werd 
volop gestreden om de ereplaatsen 
en dus ook de medailles, die aan het 
eind van de ochtend en ook in de 
middag werden uitgereikt. Maar, 
zoals Pierre de Coubertin ooit zei, 
deelnemen is veel belangrijker dan 
winnen! En met maar liefst een 
kleine tweehonderd deelnemers op 
deze dag was de AV Aalsmeer dan 
ook bijzonder blij. Om dan toch nog 
even bij het winnen te blijven: OBS 
Samen Een was uiteindelijk de grote 
winnaar van het scholen klassement 
en de school dan ook binnenkort 
een mooie beker in ontvangst 
nemen. Alle uitslagen van de school-
atletiekdag zijn te vinden op de 
website www.atletiek.nu. Meer infor-
matie, zoals bijvoorbeeld de trai-
ningstijden voor de jeugd en over de 
vereniging zelf, is terug te vinden op 
de website www.avaalsmeer.nl.

Kudelstaart - Na een verdiende rust-
pauze stond voor de korfballers van 
VZOD afgelopen zaterdag de eerste 
veldwedstrijd in de eigen thuishaven 
op het programma. Tegenstander 
was Huizen. Een niet te onder-
schatten tegenstander waarvoor 
trainer/coach Gert Krook in de basis-
formatie enkele wijzigingen door-
voerde. Gelukkig pakte dit goed uit 
en een strijdend VZOD/FIQAS won 
redelijk soeverein met 14-9. Door een 
korte kans en een afstandsschot van 
respectievelijk Ruben Maat en Tessa 
Kunst kwamen de Kudelstaarters al 
snel op 2-0. Daarna waren de goals 
wat schaarser en was het uiteindelijk 
Thomas van der Zwaard die van 
afstand de marge op drie bracht: 3-0. 
Nadat Huizen tegen had gescoord 
benutte Vincent Algra een vrije bal: 
4-1. In een paar minuten tilde VZOD/
FIQAS vervolgens de stand naar 6-2. 
In de laatste fase van de eerste helft 
wist Huizen de stand toch nog wat 
perspectief te geven en bracht het 
terug tot 7-5. 
Eric Spaargaren scoorde als eerste na 
rust en bracht de blauw/zwarten 

weer wat ruimer aan de leiding. 
Huizen beantwoordde gelijk: 8-6. Vier 
rake schoten van afstand zette het 
team van trainer/coach Gert Krook 
op een comfortabele 12-6. Er was 
nog een kwartier te spelen en bij 
beide team liet de nauwkeurigheid 
inmiddels steeds meer te wensen 
over. In de laatste minuten waren het 
Ruben Maat en Miriam Vermeulen 
die de stand op 14-8 brachten 
waarna Huizen voor de statistieken 
nog de 14-9 maakte. De prima 
leidende scheidsrechter vond het 
toen wel welletjes en �oot voor 
einde wedstrijd. 

Zaterdag thuiswedstrijd
Door de overwinning op Huizen staat 
VZOD nu op de tweede plaats in de 
competitie, op afstand van koploper 
HKC, maar nipt boven Reehorst ’45. 
Het is dus belang dat VZOD 
aanstaande zaterdag 21 mei de 
thuiswedstrijd tegen De Eemvogels 
wint. De wedstrijd begint om 15.30 
uur op het eigen sportcomplex aan 
de Wim Kandreef en uiteraard is 
publiek ter aanmoediging welkom.

Korfbal: VZOD pakt winnende 
draad weer op: 14-9

Door: Matthijs Bos. 

Aalsmeer - Business Club FC Aals-
meer organiseerde afgelopen 
donderdagavond de tweede ‘Meer 
voor Ondernemersavond’ van dit jaar. 
Op de bij FunMania gehouden 
bijeenkomst stond Crypto Currency 
centraal. Edward van Cuilenborg 
(voormalig presentator Studio Sport) 
presenteerde de avond op plezierige 
wijze. Na een korte introductie gaf hij 
het woord aan de experts die uitleg 
gaven over hoe crypto in elkaar zit en 
wat crypto precies is.

Niet zonder risico
Crypto is digitaal geld dat wordt 
gebruikt als alternatief geldsysteem 
voor de reguliere geldsoorten. ‘s 
Werelds bekendste cryptovaluta is de 
bitcoin, maar er zijn nog veel meer 
andere soorten digitale ‘munten’. De 
waarde van crypto is vastgelegd in 
een koers waarin te zien is hoeveel 
de munt is gestegen of gedaald in 
waarde. Crypto is niet zonder risico, 
want er kan veel geld mee worden 
verloren. Maar er zitten natuurlijk 

ook veel voordelen aan crypto, zo 
vertelden de experts op deze Meer 
voor Ondernemers-avond.

Betere en slechtere munten
Eén van de deskundigen was Simcha 
Schrijver, medeoprichter van crypto-
dienstverlener Paucitas. De consulten 
van dit bedrijf zijn bedoeld voor 
beginners die enthousiast zijn om ‘in 
de crypto’ te gaan. Vragen als ‘wat is 
crypto’ en ‘hoe zorg je voor beveili-
ging’ werden door Schrijver helder 
beantwoord. Bij een consult infor-
meert Paucitas over de basis van 
crypto en over de betere en slechtere 
munten. Een van de vele voordelen 
van crypto is dat het schaalbaar is, zo 
leerden de aanwezigen. En daarbij 
snel en makkelijk te transporteren, 
anders dan bijvoorbeeld goudtrans-
port wat om veel beveiliging en 
service vraagt. Kosten die je bespaart 
bij het gebruik van crypto. “Een ander 
voordeel is dat jijzelf de enige bent 
die controle heeft over je geld. Met 
normale geldtransacties zit de bank 
ertussen. Met bitcoins kunnen 
bedragen snel en veilig worden 

Ondernemers bijgespijkerd 
over Crypto Currency

Foto: Ton van Eenenaam

verstuurd”, aldus Schrijver. 

Veilig en snel
Een andere spreker was business 
developer en accountmanager bij 
CoinMerce, Thomas Rep. Hij had als 
onderwerp: Geef je geld de 
toekomst. Thomas bleek wat veel 
aanwezigen al dachten, inderdaad 
familie van voormalig voetballer 
Johnny Rep: “Ik ben zeker niet van 
hetzelfde niveau”, aldus Thomas. Bij 
CoinMerce kan je je crypto aankopen 
en verkopen, zo vertelde hij de 
geboeid luisterende ondernemers. 
Crypto transacties gaan via de block-
chain, een reeks geschakelde 
computers die er gezamenlijk voor 
zorgen dat jouw transactie veilig en 
goed verloopt. Anders dan bij 
normale geldtransacties waar nog 
een derde partij, de bank, tussen-
staat. Bij de bank kan het wel eens 
voorkomen dat de computerserver 
eruit ligt, waardoor een geldtrans-
actie niet uitgevoerd kan worden. De 
computers op de blockchain vali-
deren en veri�ëren ook, waardoor je 
voor 100 procent zeker weet dat de 
crypto veilig en snel van punt A naar 
punt B komt. Doordat data op de 
computers worden opgenomen is 
alles traceerbaar wat er op de 
computer gebeurt. Rep: “Stel: er valt 
één computer weg, dan kan een 
andere computer dat opvangen.“

Forumdiscussie
Later op de avond schoof Johan 
Buckert van Swisspartners AG aan 
voor de forumdiscussie. In die 
discussie was er de mogelijkheid 
voor het publiek om vragen te 
stellen over crypto currency. Natuur-
lijk kon het publiek ook meediscus-
siëren over het onderwerp waar 
goed gebruik van werd gemaakt. Na 
een lange en informatieve presen-
tatie waren de aanwezigen een stuk 
wijzer geworden en werd de avond 
afgesloten met een gezellige borrel.
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KORT
ACHTTIEN PAREN BIJ 
ZOMERBRIDGEDRIVE

Aalsmeer - Op woensdag 11 mei 
was de eerste zomerdrive van 
Bridgeclub Onder Ons. Achttien 
paren waagden een kans op 
leuke prijsjes en een gezellige 
bridgeavond. Christa en Corine 
Leuven eindigden op één met 
62,24%, tweede plaats voor 
Agnethe van der Goot en Joke 
Hendrikse met 57,55% en op drie 
zijn Dirma en Toon Koningen 
geëindigd met 55,47%. 
Op woensdagavond 14 
september start BC Onder Ons 
met een bridgecursus in buurt-
huis Hornmeer aan de Dreef. 
Voor meer informatie kan 
gebeld worden met mevrouw A. 
Tromp via 06-45304436.

WEDSTRIJDEN VELDVOETBAL
ZATERDAG 21 MEI:
F.C.Aalsmeer
AMVJ 1 - F.C.A. 1 14.30 u
F.C.A. 2 - AFC AJAX 3 11.45 u
Arsenal 7 - F.C.A. 4 11.15 u
F.C.A. 5 - SCW 4 14.30 u
DEV’58 4 - F.C.A. 7 15.00 u
F.C.A. 9 - SCW 5 12.00 u
CTO’70 35+1 - F.C.A. 35+1 14.30 u
FCA J019 - Legm.vogels J019 14.30 u
Stormvogels V1 - F.C.A. V2 12.00 u
F.C.A. V3 - Sp.Martinus V1 14.30 u
Buitenv. M019 - F.C.A. M019 12.15 u
S.C.W.
Roda’23 1 - S.C.W. 1 14.30 u
S.C.W. 2 - Sp.Martinus 2 11.00 u
AMVJ 3 - S.C.W. 3 14.45 u
F.C.A. 5 - S.C.W. 4 14.30 u
F.C.A. 9 - S.C.W. 5 12.00 u
SCW 45+1 - BSM 45+1 14.30 u
S.C.W. 023 - Legm.vogels 02310.30 u
ZONDAG 22 MEI
F.C.Aalsmeer
NieuwWestUnited 1 - F.C.A. 114.30 u
F.C.A. 2 - DSOV 4 11.30 u
F.C.A. 3 - Overbos 5 11.30 u
R.K.D.E.S.
RCH 1 - RKDES. 1 14.00 u
EMM’21 4 - RKDES. 2 12.30 u
Bad.h.dorp 2 - RKDES. 3 11.45 u
RKDES 4 – HSV’69 2 14.00 u
Pancr. 023-1 - RKDES 023-1 11.00 u
WaterwijkJ019 - RKDES.J019 11.00u

WEER EERSTE PLAATS VOOR 
DUIF VAN AAD VAN BELZEN

Aalsmeer - Zaterdag 14 mei 
werden even voor acht uur in de 
ochtend totaal 12.691 post-
duiven van de afdeling Noord 
Holland met een zwakke zuid-
westenwind gelost voor de 
vlucht Morlincourt, een afstand 
van 320 kilometer. Om 11.37.14 
uur arriveerde bij Aad van 
Belzen de eerste van zijn 26 
deelnemende duiven. Met een 
snelheid van 86 kilometer per 
uur werd deze duif eerste in de 
Telegraaf competitie, tweede in 
rayon 4 met 2276 duiven en 
derde bij de afdeling 6 van 
Noord Holland met 12.691 
duiven. Uitslag de Telegraaf, 
deelname door 344 duiven, met 
de hoogst geklasseerde duif per 
liefhebber: 1. Aad van Belzen, 2. 
C. van Vliet, 4. Van Leeuwen en 
van Grieken, 8. Comb. Baas en 
Berg, 10. Darek Jachowsk. Uitslag 
Strijd en Vriendschap met deel-
name 348 duiven: 1. C. Buis Jr., 3. 
Juryjan Staats, 9. H.C. Kooring. 
Donderdag 19 mei inkorven 
voor de vlucht Pont St. Maxence.

Kudelstaart - Afgelopen zondag 15 
mei speeldehet eerste van RKDES 
thuis aan de Wim Kandreef tegen 
West United. In het eerste kwartier 
plaagden de Kudelstaartse voetbal-
lers de ploeg van Nieuw West alleen 
nog maar een beetje met kansjes die 
voorbij kwamen van Maarten van 
Putten die de paal zocht, Michael 
Schreven die de keeper liet werken 
en Rick Verkuyl die over schoot. 
Hierna kon Nieuw West een kleine 
periode druk zetten op DES. Maar in 
de 25ste minuut draaide het weer de 
kant van DES op en werd Roy 
Endhoven diep gestuurd, speelt hij 
zijn speler uit en vond hij bij de 
tweede paal Lennart Kok die rustig 
de 1-0 in schoot. In minuut 28 werd 
het alweer 2-0 met wederom een 
individuele actie van Endhoven die 
teruglegde op Rick Verkuyl, die de 
bal doorspeelde naar Koen Braat die 
hard in schoot. Hierna was het even 
Nieuw West die erg hun best mocht 
gaan doen en wat kansjes kon 
creëren en speelden de twee 
ploegen zo met een 2-0 stand de 

eerste helft uit. RKDES begon sterk in 
de tweede helft met een mooi uitge-
speeld doelpunt in de 57ste minuut 
waar Maarten van Putten Arnaud van 
Leeuwen vond die de bal door-
speelde op Endhoven die de aanval 
afmaakte: 3-0. Mike van de Bergen 
schrok nog even van zijn kansje toen 
hij zomaar onverwacht vrij op doel af 
kon lopen en hierdoor pardoes over 
schoot. Dit was een eerste teken dat 
Nieuw West een beetje aan het 
opgeven was in de achterhoede. 
Sloeg de vermoeidheid toe? In ieder 
geval geschiedde het dat RKDES 
meerdere malen zo vrij als vogeltjes 
door kon lopen met doelpunten van 
Endhoven bij de tweede paal (4-0), 
een lekkere kopbal van Luuk 
Westerman (5-0), een intikker van 
Ruben Onderwater (6-0), de keeper 
uitspelende Amir Elhadji (7-0) en het 
inglijden van Arnaud van Leeuwen 
die zorgde voor de eindstand van 
liefst 8-0 winst.
Overige uitslagen:
FCA zaterdag - Zaandam: 4-0
FCA zondag - Sp. Martinus: 0-7 

Voetbal: RKDES haalt uit tegen 
West United: 8-0

Aalsmeer - Het is Heren 1 van Green 
Park Aalsmeer niet gelukt om in 
eigen huis Kras Volendam te verslaan 
voor de HandbalNL League. De 
Volendammers kwamen afgelopen 
zaterdag 14 mei revanche nemen na 
de verloren wedstrijd eerder dit jaar 
tegen Aalsmeer en met succes. Gelijk 
vanaf de aanvang zag het publiek 
een aanvallend Volendam, tegen een 
ietwat gematigd Aalsmeer. De eerste 
punten waren weliswaar voor Green 
Park, maar al snel wist Volendam de 
leiding te nemen. Qua scores ging de 
strijd in de eerste helft gelijk op. De 
handballers gingen rusten met een 
nihil verschil van 13-15, maar dus wel 
achterstand voor Aalsmeer. In de 
tweede helft bleef Volendam domi-
nant en wist verder afstand te nemen 
van Aalsmeer. Green Park kwam terug 
tot één puntje verschil, maar 
Volendam bleef scherp en wist de 
winst te vergroten naar vier en zelfs 
naar vijf punten. Green Park kwam 
tijd en concentratie te kort om de 
achterstand om te buigen naar een 
voorsprong en moest uiteindelijk 
Volendam feliciteren na de eindstand 
van 23-29. Voor Aalsmeer maakten 
Don Hartog en Vaidas Trainavicius elk 

zes doelpunten, Donny Vink wist vijf 
tre�ers te maken, maar tot ‘man of 
the match’ werd Zlatko Pavicevic van 
Volendam gekroond. Hij wist liefst 
negen maal te scoren. 
Door deze winst heeft Volendam de 
koppositie overgenomen van Aals-
meer met 12 punten, tegen 10 voor 
Aalsmeer. Op de voet volgen Limburg 
Lions met 9 punten en Bevo HC met 8 
punten. 

Best of three
Het gaat een spannende slotfase 
worden, welke drie teams mogen 
gaan strijden om de landstitel tijdens 
de best of three? Er staan nog drie 
wedstrijden op het programma. 
Aanstaande zaterdag 21 mei gaat 
Aalsmeer naar Kwintsheul om het 
vanaf 20.45 uur op te nemen tegen 
Quintus. Vervolgens kan op zaterdag 
28 mei in De Bloemhof genoten 
worden van de topper Aalsmeer 
tegen Limburg Lions vanaf 20.00 uur. 
En op zaterdag 4 juni speelt Heren 1 
in Panningen tegen Bevo HC.
Dit weekend ‘thuis’ tophandbal zien 
kan zondag 22 mei. Heren 2 van 
Greenpark speelt vanaf 13.15 uur in 
De Bloemhof tegen Hercules 1..

HandbalNL: Kras Volendam neemt 
revanche en wint van Green Park

Foto: www.kicksfotos.nl

Aalsmeer - Hercules Den Haag, 
hekkensluiter van deze competitie, 
was afgelopen zaterdag de tegen-
stander van Dames 1 van Green Park 
Handbal. De Aalsmeer dames 
hebben het ook heel lastig, maar 
blijven knokken voor de punten. Het 
spel is tijdens de eerste helft aan 
beide kanten onrustig, beide teams 
zijn zoekende naar de patronen. 
Aftasten. Het is ook aan de stand te 
zien. Het is telkens stuivertje 
wisselen. Dan Aalsmeer weer aan de 
leiding, dan weer Hercules. Aalsmeer 
is een paar keer slordig in de afron-
ding, maar ook een compliment aan 
de Hercules keepster, die pakte een 
paar mooie ballen. Aalsmeer krijgt 
wel een paar penalty’s mee. Britney 
Fanger weet daar gelukkig wel raad 
mee. De rust ging in met een nipte 
15-16 voorsprong voor Green Park.

 Aalsmeer neemt bij aanvang van de 
tweede helft direct het heft in 
handen. Puntje voor puntje lopen de 
meiden uit naar een verschil van vier 
doelpunten. Echter, Hercules weet 
het tij weer te keren. De Haagse 
dames komen weer op gelijke 
hoogte. 
Gelukkig komt Aalsmeer weer tot 
scoren en dan ineens gaat het hard. 
Een paar snelle breaks maken het 
verschil. Hercules moet de handdoek 
in de ring gooien, voor goed. Het was 
hun laatste wedstrijd. Aalsmeer wint 
in Den Haag met 29-35. De punten 
mee naar Aalsmeer, nog zeven 
wedstrijden te gaan. 
Doelpunten: Britney Fanger (15), Lisa 
Hölscher (8), Nanda Jansma (5), 
Renée de Rooij (3), Robin Sahalessi 
(2) en Fleur Houtzager en Kymani van 
Putten (elk 1).

Handbal: Green Park DS1 wint in 
Den Haag van Hercules

Aalsmeer - Zaterdag 14 mei vond de 
tweede plaatsingswedstrijd voor 
groepen Ritmische Gymnastiek plaats 
in Spijkenisse. Uit heel Nederland 
deden er meisjes mee uit alle leeftijds-
groepen om te strijden voor een 
plaats in de �nale in de Ahoy eind juni 
2022. RDGA (Rhytmic Dreams 
Gymnastics Academy) is een ritmisch 
gym vereniging uit de Haarlemmer-
meer en geeft sinds januari 2022 ook 
trainingen in Aalsmeer. Van RDGA 
deden een seniorengroep en een 
groepje benjamins mee. De senioren-
groep, bestaande uit Valeria Baars, 
Dana van Beem, Lisa Donkervliet, 
Lyvana Garrelts en Yun-li Zwetsloot, 
concurreerde met de senioren-
groepen van ritmisch gymvereni-
gingen OBQ  Leeuwarden, Atilla 

Utrecht, Ritmic Stars Papendrecht en 
Jahn uit Hillegom. De meisjes van 
RDGA lieten een prachtige hoepeloe-
fening zien en behaalden hiermee een 
derde plaats. Later in de middag 
mochten de benjamins hun oefening 
tonen aan jury en het publiek. Er 
deden zeven groepen mee; twee 
groepen van Ritmica Alkmaar, Wils-
kracht Alphen a/d Rijn, Eleganza 
Utrecht, Badhoeve Amsterdam en 
Gymsport Leiden. De benjamins van 
RDGA, So�a Pipera, Kaitlene Aranas en 
Alexandra Wodecka, hebben met 
elkaar een mooie oefening zonder 
materiaal laten zien waarmee ze een 
vijfde plek behaalden. Al met al een 
heel leuke dag om naast individuele 
wedstrijden ook eens als team uit te 
mogen komen voor deze mooie sport.

Ritmische Gym: Derde plaats 
voor seniorengroep RDGA
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KORT
OUDERENSOOS IN HET 
MIDDELPUNT

Aalsmeer - Het rummikuppen is 
tijdens de ouderensoos op 12 
mei gewonnen door Geesje 
Millenaar met 14 punten, 
gevolgd door Joke Bakker met 
134 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Dora van Beek met 
303 punten. De hoogste eer bij 
het klaverjassen is behaald door 
Martha Bax met 5275 punten, op 
twee Riet Hoekman met 4584 
punten en de poedel veroverde 
Jan van der Zwaard met 3903 
punten. De laatste soos van dit 
seizoen is op donderdag 9 juni in 
het Middelpunt aan de Wilhelmi-
nastraat. Ko�e en thee staan 
klaar vanaf 13.00 uur, de soos 
begint om 13.30 uur.

WINST MARY EN GUUSJE BIJ 
OUDERENSOOS

Kudelstaart - Iedere donderdag 
is ervan 13.30 tot 16.30 uur voor 
55+ers een gezellige kaart-
middag in het Dorpshuis. Het 
klaverjassen op 12 mei is 
gewonnen door Mary Akse met 
5187 punten en 2 marsen en de 
tweede plaats was voor Huub 
Bouwmeester met 5104 punten 
en 4 marsen. Bij het jokeren 
eindigde Guusje Kok op de 
eerste plaats met 270 punten. 
Nieuwe kaarters, zowel klaver-
jassers als jokeraars, zijn van 
harte welkom. De volgende 
ouderensoos is op 19 mei. Voor 
inlichtingen kan contact opge-
nomen worden met penning-
meester Hans van Schuilenburg 
via 06-12699009.

ANTONIA WINNAAR OVAK-SOOS
Aalsmeer - Woensdag 11 mei 
was het Parochiehuis weer open 
voor het klaverjassen van de 
OVAK. Er waren 16 kaarters 
aanwezig. De eerste plaats is 
behaald door Antonia van der 
Voort met 5301 punten, gevolgd 
door Wim Reuling met 5125 
punten. Hekkensluiter was Afra 
Koelemeijer  met 3622 punten. Er 
wordt iedere woensdagmiddag 
geklaverjast door leden van de 
OVAK. Aanvang is 13.30 uur, maar  
het Parochiehuis gaat eerder 
open voor ko�e, thee, inschrij-
ving en gezellig bijpraten. Kijk 
voor meer informatie op www.
ovakaalsmeer.nl of neem contact 
op met Ria Pieterse via 0297-
322187. Op de woensdagen 22 
en 29 juni is er geen klaverjassen.

TWEE WINNAARS BIJ 
BV HORNMEER

Aalsmeer - Twee winnaars 
waren er afgelopen vrijdag 
tijdens de kaartavond van BV 
Hornmeer, allebei met een 
punten totaal van 5379. Dus 
moest er geloot worden. Uitein-
delijk kreeg Maaike Spaargaren 
de hoogste eer en kreeg Siem 
Burgers plaats twee toebedeeld. 
Op drie met 5280 punten Plony 
de Langen. De poedelprijs was 
voor Theo Nagtegaal met 3786 
punten. Komende vrijdag 20 mei 
is er weer klaverjassen. Iedereen 
is van harte welkom in buurthuis 
Hornmeer aan de Dreef 1. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur, 
aanvang kaarten 19.30 uur.

Aalsmeer - Zaterdagmiddag 14 mei 
zijn Gerard en Lies van de Bergen in 
het clubgebouw van Postduivenver-
eniging de Telegraaf aan de Dreef in 
het zonnetje gezet. De twee zijn 
benoemd tot ‘generaal kampioen 
2021’ en beloond hiervoor met een 
mooi boeket bloemen. Tijdens de 
bijeenkomst werd Gerard ook door 
de Duivensportbond NPO bedankt 
voor zijn meer dan vijftig jarige 
bijzondere inzet als vrijwilliger. Hij 
kreeg een oorkonde en de hierbij 
behorende bronzen speld uitgereikt.

Bronzen speld voor Gerard van 
de Bergen van PV de Telegraaf

Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was in de sporthal Proosdijhal de 
tiende speelavond van de dartclub 
Poel’s Eye. Door de corona is het 
seizoen korter dan gewoonlijk, 
namelijk twaalf speelavonden in 
plaats van vijftien. Dit betekent dat 
de (eind)stand zo zoetjes aan steeds 
meer vorm krijgt. De kampioenstrijd 
lijkt tussen drie darters te gaan en 
uitgerekend deze drie stonden aan 
het begin van de avond bij elkaar in 
de poule. Bak werd het kind van de 
rekening, want hij moest Daan 
Broekhuizen en René Kruit laten 
voorgaan in de winnaarsronde. 
Hoewel Daan als eerste in de poule 
eindigde werd René uiteindelijk toch 
nog de grote winnaar van de avond. 
In de halve �nale rekende René 
namelijk alsnog af met Daan. De 
�nale leek oorspronkelijk ook makke-
lijk te gaan, maar een 3-0 voorsprong 
verdampte volledig, waarna Dimitri 
Poncin ook nog eens meerdere 

wedstrijdpijlen kreeg. René won in 
extremis en pakte ook nog eens 
bonuspunten voor de hoogste 
uitgooi van de avond met een mooie 
uitgooi van 133. Zodoende 
verkleinde hij zijn achterstand op 
Daan tot een kleine drie punten. Luc 
van de Meer was ook uitstekend op 
dreef. Bijna hield hij de koploper 
(Daan) uit de winnaarsronde (2-3), 
maar daarna boekte hij zeer knappe 
overwinningen op onder andere 
Floortje van Zanten en Dennis Elde-
renbosch. Die laatste wedstrijd was 
de �nale, zodoende won Luc, na in 
het verleden het vierde en derde 
niveau te hebben gewonnen, nu 
uiterst knap het tweede niveau.
Volgende week vrijdag 27 mei is de 
volgende speelavond in de Proos-
dijhal. De inschrijving sluit 20.00 uur. 
Deelname kost vier euro en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Darten Poel’s Eye: René Kruit 
zet achtervolging in 

De winnaars bij Poel’s Eye, van links naar rechts: Dimitri, René, Luc en Dennis.

Rijsenhout – Over vier weken wordt 
na een onderbreking van twee jaar 
de 56ste Dorpsronde van Rijsenhout 
verreden. Niet alleen kijken de orga-
nisatoren van de Stichting Wieler-
vrienden uit naar de herstart op 
donderdag 16 juni, ook bij de renners 
is de animo bijzonder groot. Op dit 
moment telt de startlijst van de 
mannenkoers al ruim zestig renners, 
onder wie prof Raymond Kreder, Tom 
Vermeer, Niels Boogerd, Rick van 
Breda, Remco Schouten, Daan Hoeks 
en Edwin de Graa�. Met Luke Kooij 
en Tristan Geleijn komen ook twee 
thuisrijders aan de start. Het vrou-
wenpeloton telt voorlopig ruim 
dertig namen. Ook dit jaar zijn er in 
drie leeftijdscategorie races voor de 
Rijsenhoutse jeugd van 5 tot en met 
12 jaar.

Owen Geleijn teamplayer
Rijsenhoutse topper Owen Geleijn 
nam vorige week met zijn ploegge-
noten van Jong Jumbo Visma deel 
aan de Ronde van Hongarije, een 

profkoers van eerste categorie. 
Geleijn cijferde ook ditmaal zijn 
eigen ambities weg voor de 
kopmannen van zijn team. In de 
eerste rit loonde dat met een sprint-
zege van Olav Kooij. Na diens val en 
opgave, de dag erna, werd er 
gewerkt voor plaatsvervangend 
sprinter David Dekker. Geleijn, die 
zich vooral in het eerste deel van de 
etappes verdienstelijk maakte met 
controlerend werk in de spits van het 
peloton, kon in de laatste rit met een 
�nish bergop voor eigen resultaat 
rijden: 43ste. Na vijf wedstrijddagen 
eindigde hij als 62ste in het 
klassement. 

NK jeugd
De Aalsmeerse jeugdrenster Jytte 
Timmermans werd afgelopen zondag 
achter vier koplopers vijfde en eerste 
meisje bij districtskampioen-
schappen in Wijde Wormer. De 
14-jarige renster van UWTC heeft 
zich daarmee geplaatst voor het 
NK-jeugd op 11 juni in Nijverdal.

Inschrijvingen stromen al binnen 
voor Dorpsronde van Rijsenhout

Door Ben de Leur

Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
LSG B op bezoek bij de Azen. De 
gasten waren zeer sterk opgekomen 
met een IM op bord 1 en een FM aan 
bord 2. Slecht op 1 bord had een AAS 
een hogere rating en ook dat bord 
ging verloren. Op 1 speelde Marcel 
tegen IM van Haastert. Deze had zich 
goed voorbereid op FM Je�rey, maar 
die zat in Las Vegas. Helaas voor 
Marcel speelde hij hetzelfde als 
Je�rey en werd langzaam maar zeker 
weggedrukt. Henk op 2 hield lang 
stand tegen FM van Ketel, maar in de 
complicaties ging het toch mis. Op 3 
Joran die verloor van de iets lager 
gerate Schelvis. Op 4 had Bryan zeker 
kansen tegen de ervaren Peter Passe-
nier, maar ook dit bord ging verloren. 

Op 5 had Jeroen een ingewikkelde stel-
ling tegen Albert Vermeulen, maar 
deze handige rommelaar trok het punt 
toch naar zich toe. Op 6 speelde 
Aravindhan (11 jaar), net terug uit India 
was de jeugdcrack, wat minder scherp 
en verloor. Martin hield het lang vol 
tegen de sterke Manfred Kindt, maar 
werd wel mat gezet. Op 8 speelde Ben 
die langzaam werd weggedrukt. Om 
wat kansen te scheppen werd een stuk 
tegen twee pionnen geo�erd en de 
tegenstander kwam steeds meer onder 
tijdsdruk. Als laatste partij stond bijna 
iedereen rond het bord en bezweek de 
sympathieke Henk v/d Scheer onder de 
spanning en gaf een stuk terug. Een 
remiseaanbod werd meteen aange-
nomen en hiermee was de eer gered, 
maar de 7.5-0.5 nederlaag kwam wel 
aan in de AAS gelederen.

Schaken: AAS verpulverd door LSG

Atletiek: 2e Competitiewedstrijd 
voor vrouwen in Edam
Aalsmeer - Onder zomerse omstan-
digheden met af een toe een verkoe-
lend briesje vanaf het IJsselmeer 
werd afgelopen zondag 15 mei in 
Edam de tweede competitiewed-
strijd voor vrouwen U18/U20 afge-
werkt. Met 13 persoonlijke records en 
een zevende plaats van de 18 deel-
nemende ploegen mag de ploeg van 
AV Aalsmeer, die vooral bestaat uit 
atleten onder de 18 jaar, tevreden 
terugkijken. Het eerste onderdeel in 
de vroege ochtend was de 100 meter 
horden waar Eline van Noort haar 
debuut maakte in 19.87 seconden. 
Op de 100 meter gingen Lotte Zethof 
en Nicky Verlaan het duel met elkaar 
aan. Met een nipte zege op Lotte 
kwam Nicky met 14.00 seconden 
over de �nish, Lotte volgde in 14.06 
seconden. Spannend werd het voor 
Mette Smithuis die voor het eerst van 
start ging op de 2000 meter steeple-
chase waarbij zij de waterbak maar 
liefst vijf keer moest passeren. Met 
9.16.63 minuten liep zij een prima 
race. Op de 400 meter wilde Gwen 
Alewijnse graag een tijd onder de 64 
seconden lopen; ze kwam net een 
beetje tekort en �nishte in 64.02 
seconden. Noelle van Beek kwam tot 
een tijd van 75.64 seconden. Na de 
zware steeplechase diende Mette 
nogmaals aan de start te verschijnen 
op de 200 meter, samen met Fleur 
Zethof. Beide atletes liepen ruim 
onder de 30 seconden: Mette liep 

29.58 seconden, gevolgd door Fleur 
in 29.68 seconden. Samen met haar 
zus Lotte, bezig aan haar laatste juni-
orenjaar, liep Fleur daarna ook nog 
de 1500 meter. Lotte kwam als derde 
over de �nish in 5:21,33 minuten en 
Fleur volgde op gepaste afstand in 
een tijd van 6.01.85 minuten. Bij het 
hoogspringen kwam Eline van Noort 
tot 1.30 meter. Eline nam ook nog 
deel aan het onderdeel verspringen 
en zij behaalde een nieuw persoon-
lijk record met een afstand van 4.50 
meter. Nicky Verlaan sprong 4.15 
meter. Bij het speerwerpen wierp 
Gwen Alewijnse 20.81 meter. Fleur, 
die vanwege de start van de 1500 
meter maar twee worpen kon 
maken, wierp 14.99 meter. Sietske de 
Bruin en Noelle van Beek kwamen in 
actie op het onderdeel kogelstoten. 
Sietske kwam tot 9.61 meter en 
Noelle haalde 6.81 meter. Na het 
kogelstoten gingen Sietske en Noelle 
door met het discuswerpen. De beste 
worp van Sietske was 23.77 meter en 
die van Noelle 16.27 meter.
Traditiegetrouw werd de dag afge-
sloten met een estafette, ditmaal een 
Zweedse. Gwen Alewijnse nam de 
400 meter voor haar rekening, 
gevolgd door Mette Smithuis op de 
300, Sietske de Bruin op de 200 en 
Nicky Verlaan op de 100 meter. Het 
kwartet liep een uitstekende tijd van 
2.34.42 minuten.De derde competitie 
wedstijd is op 12 juni in Beverwijk

Teamfoto AV Aalsmeer. Foto: Erik Witpeerd








