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Burgemeester: “Vermogen voldoet nog aan uitganspunten”

Nadeel jaarrekening gemeente 
door hogere kosten jeugdzorg

Solide beleid
Burgemeester Gido Oude Kot-
te, portefeuillehouder � nanciën: 
“Ons vermogen om � nanciële ri-
sico’s op te vangen is gedaald ten 
opzichte van 2017, maar voldoet 
nog steeds ruimschoots aan de 
uitgangspunten van de gemeen-
teraad. Uitgangspunt van dit col-
lege is een solide � nancieel be-
leid. Wij staan komende tijd voor 
de uitdaging de � nanciële situa-
tie op orde te brengen. Naast het 
oplossen van de tekorten in de 
jeugdzorg en het fysiek domein 
voorzien wij de nodige vraag-
stukken in de AA-organisatie om 
toekomstbestendig te zijn. Bij 
de bespreking van de Lentenota 
gaan wij hier graag het gesprek 
over aan met de gemeenteraad.”

Uitdagingen
De stijgende kosten in de jeugd-
zorg is een ontwikkeling die zich 
landelijk aftekent. Gemeenten 
zijn sinds 2015 verantwoorde-
lijk voor de jeugdzorg en heb-

ben te maken met � inke bezuini-
gingen door het Rijk, terwijl het 
aantal zwaardere en complexe-
re zorgvragen toeneemt. Positie-
ve ontwikkeling is dat het aan-
tal uitkeringsgerechtigden door 
de verbeterde economische si-
tuatie is gedaald. Dat de legesin-
komsten uit vergunningaanvra-
gen voor ruimtelijke projecten la-
ger zijn dan geraamd, komt om-
dat een aantal grote projectaan-
vragen is vertraagd. De gemeen-
te verwacht de inkomsten hier-
van alsnog in 2019/2020. Het na-
deel in de grondexploitatie van 
De Tuinen wordt onder meer ver-
oorzaakt door de sterk gestegen 
bouwkosten en de keuze voor so-
ciale en betaalbare woningbouw. 

Investeren 
Ondanks dit � nanciële beeld is 
het college positief gestemd over 
de toekomst. Ambitie voor ko-
mende periode is de kernkwali-
teiten van Aalsmeer versterken 
en Aalsmeer toekomstbesten-

dig maken. De gemeente wil een 
zichtbare, blijvende kwaliteits-
impuls aan de openbare ruimte 
geven door de openbare ruim-
te duurzaam op orde te maken, 
te investeren in meer groene ver-
bindingen, de recreatieve kwa-
liteiten van Aalsmeer te verster-
ken, meer samenhang te creëren 
in ruimtelijke plannen en te inves-
teren in bereikbaarheid en op be-
perkte schaal nieuwbouw. Naast 
lopende projecten, zoals reno-
vatie van de buitenruimte en de 
herinrichting van het VVA terrein, 
is een aantal nieuwe projecten in 
voorbereiding, zoals het Water-
front, Machinepark en een nieuw 
uitvoeringsplan buitenruimte. 

Nota sociale thema’s
Ander aandachtspunt is de zorg 
nu en in de toekomst te verbete-
ren en betaalbaar te houden. De 
gemeente streeft naar een meer 
integrale, e�  ciëntere aanpak in 
de zorg. Daarom werkt zij aan één 
integrale beleidsnota waarin alle 
sociale thema’s, zoals zorg, jeugd-
hulp, werk & inkomen en schuld-
hulpverlening, samenkomen.
Op de website van de gemeen-
te staat een digitale jaarrekening 
in magazine stijl. Kijk op: https://
aalsmeer.pcportal.nl.

Er gaat niet bezuinigd worden vooralsnog, sterker nog: Wel geïnvesteerd worden in onder andere een impuls 
voor de openbare ruimte. Vorige week is het Centrum weer opgevrolijkt met bloembakken vol geraniums.

Aalsmeer - In verband met 
Hemelvaartsdag, donderdag 
30 mei, verschijnt de Nieuwe 
Meerbode volgende week 
een dag eerder, op woens-
dag 29 mei. Verhalen en ad-
vertenties aanleveren voor 
deze editie kan tot dins-
dag 28 mei 10.00 uur in 
de ochtend. Teksten kun-
nen gestuurd worden naar 
redactieaalsmeer@meerbo-
de.nl. Voor advertenties zijn 
verkoopaalsmeer@meerbo-
de.nl en aanlever@meerbo-
de.nl de mailadressen.
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Volgende week
dag eerder uit!

Aalsmeer - In verband met 
Hemelvaartsdag, donderdag 
10 mei, verschijnt de Nieuwe 
Meerbode volgende week 
een dag eerder, op woens-
dag 9 mei. Verhalen en ad-
vertenties aanleveren voor 
deze editie kan tot dins-
dag 8 mei 10.00 uur in 
de ochtend. Teksten kun-
nen gestuurd worden naar 
redactieaalsmeer@meerbo-
de.nl. Voor advertenties zijn 
verkoopaalsmeer@meerbo-
de.nl en aanlever@meerbo-
de.nl de mailadressen. 
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Gewijzigde 
openingstijden 

in mei
Lees verderop in deze krant

DORPSHUIS KUDELSTAART
AANVANG: 20.00 UUR

ZATERDAG 
12 MEI 2018
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Vier heren en één dame in Koninklijk zonnetje gezet
Onderscheiding voor vijf inwoners
Aalsmeer - Donderdag 26 april 
zijn vijf inwoners in het Koninklij-
ke zonnetje gezet. In het gemeen-
tehuis zijn Rie Bakker-Brand, Wil-
lem Eveleens, Cor Knol, Jaap Kra-
nenburg en Ruud Teensma be-
loond voor hun tomeloze inzet 
als vrijwilliger met een onder-
scheiding. 
Alle vijf zijn benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Voor 
de lintjesregen was de burgerzaal 
koninklijk aangekleed met oranje 
linten langs de balustrade en gro-

te ronde tafels met witte kleden 
in de zaal.
Alle aanwezigen werden welkom 
geheten door burgemeester Je-
roen Nobel: “Vandaag worden in 
heel Nederland koninklijke on-
derscheidingen uitgereikt aan 
mensen met bijzondere verdien-
sten voor de samenleving. Een 
bijzonder moment. Daarom ben 
ik blij dat u hier met velen bent 
vandaag in ons feestelijk versier-
de gemeentehuis. Vandaag wor-
den vijf mensen uit Aalsmeer ko-

ninklijk onderscheiden. Vier he-
ren en één dame. Deze vijf inwo-
ners verdienen een lintje vanwe-
ge hun uitzonderlijke maatschap-
pelijke prestaties. Ik zeg verdie-
nen, want u bent ‘voorgedragen’ 
zoals dat heet door mensen uit 
uw eigen omgeving. Mensen die 
vinden dat u het verdient om in 
het zonnetje te worden gezet, 
omdat u zoveel voor andere men-
sen doet.”

Vervolg elders in deze krant

Oorkonde, speld en bloemen
Joke Overbeek 50 jaar 
lid van ACOV
Aalsmeer - Tijdens de jaarverga-
dering van de Aalsmeers Chris-
telijke Oratorium Vereniging 
(ACOV) is mevrouw Joke Over-
beek gehuldigd voor 50 jaar 
trouw lidmaatschap. Natuur-
lijk kreeg zij een groot applaus 
van de leden. Maar ook een oor-

konde, een gouden speld en een 
mooi boeket hoorde daarbij.
De ACOV gaat op zondag 25 no-
vember ‘de Messe Solennelle’ van 
Gounod en ‘het Requiem’ van 
Fauré uitvoeren in de Open Hof-
kerk in de Ophelialaan. Kijk voor 
meer informatie op: www.acov.nl. 

Bestuurslid Rudi olde Heuvel en jubilaris Joke Overbeek.

Zaterdag spannende handbalthriller
FIQAS of Volendam naar 
fi nale o  land t tel
Aalsmeer - De mannen van FI-
QAS Aalsmeer zijn nog altijd in de 
race voor de � nale om de lands-
titel. Afgelopen zaterdag 28 april 
wisten ze de bloedstollend span-
nende uitwedstrijd bij Herpertz 
Bevo in Panningen te winnen met 
27-28. Hierdoor staan ze tweede 
in de nacompetitie, met één punt 
voorsprong op Kras Volendam. 
De onderlinge wedstrijd deze za-
terdag 5 mei zal uitmaken wie 
met OCI/Lions mag gaan strijden 
om het kampioenschap van Ne-

derland. Thuis wist FIQAS te win-
nen van Kras Volendam, maar we-
ten de Aalsmeerse handballers 
het hoofd ook koel te houden 
in Volendam en pakt de ploeg 
(weer) de winst? Aalsmeer heeft 
aan een gelijk spel voldoende. 
Spannend! De wedstrijd in Volen-
dam begint zaterdagavond om 
19.00 uur. 
Kijk voor informatie over vervoer, 
kaarten en meer op de websi-
te van handbalvereniging FIQAS 
Aalsmeer, facebook of twitter. 

De thuiswedstrijd FIQAS tegen Bevo. Foto: www.kicksfotos.nl

Zaterdag 5 mei in H. Buismalaan
Bevrijdingsceremonie 
op Herdenkingsplein
Aalsmeer - Aan het Nationa-
le Bevrijdingsvuurceremonie 
op zaterdag 5 mei doen dit jaar 
meer dan 1.500 lopers uit 70 ge-
meenten mee. Zij verspreiden 
het Bevrijdingsvuur door heel 
Nederland. Voor de vierde keer 
op een rij haalt een groep lo-
pers en � etsers uit Aalsmeer en 
Kudelstaart in 2018 het Bevrij-
dingsvuur op voor Aalsmeer. 
Een enthousiast team, bestaan-
de uit ervaren én nieuwe Bevrij-
dingsvuurestafettelopers, heeft 
er enorm veel zin in om ook dit 
jaar weer het Vrijheidsvuur voor 
Aalsmeer op te halen in Wage-
ningen om op 5 mei tijdens een 
feestelijke ceremonie samen 
met de burgemeester en hope-
lijk weer vele toeschouwers het 
Aalsmeerse Bevrijdingsvuur te 
ontsteken. 

Jongste teamlid 8 jaar
Team Aalsmeer is aanwezig bij 

de Herdenkingsceremonie op 
vrijdag 4 mei in Aalsmeer Oost. 
Laat in de avond vertrekken ze 
met de door Met & Co gespon-
sorde luxe touringcar naar Wa-
geningen. Daar nemen ze deel 
aan de feestelijke Nationale Be-
vrijdingsvuurceremonie. Het 
jongste teamlid, de pas 8 jaar 
oude Yfke Serné, mag dit jaar de 
Aalsmeerse fakkel in ontvangst 
nemen uit handen van de bur-
gemeester van Wageningen. 

Ruim 80 kilometer
En dan start de terugtocht waar-
bij het vuur in estafettevorm lo-
pend en � etsend over een af-
stand van ruim 80 kilometer en 
hoofdzakelijk in het donker te-
rug naar huis wordt gebracht, 
een enorme sportieve prestatie. 
Voor de veiligheid wordt het Vrij-
heidsvuur in een stormlamp om 
beurten achterop de bagage-
dragers van de � etsers vervoerd

Originele legerjeep
Terug in Aalsmeer op zaterdag-
morgen 5 mei begint het estafet-
teteam aan de laatste etappe. Een 
extra feestelijke fakkeloptocht, ge-
escorteerd door een originele le-
gerjeep van het Crash Museum. 
Vanaf de Mikado loopt de stoet 
door de wijk naar het Herden-
kingsplein aan de H. Buismalaan. 
Op het Herdenkingsplein in 
Nieuw-Oosteinde worden de kan-
jers onthaald door (hopelijk) veel 
publiek en door burgemeester Je-
roen Nobel. Hier wordt het ontste-
ken van het Bevrijdingsvuur het 
startsein voor de Bevrijdingsvuur-
ceremonie in Aalsmeer gegeven.

Programma: 
10.50 uur: Vertrek fakkeloptocht 
vanaf de Mikado, Catharina Ama-
lialaan 66 (meelopen mag na-
tuurlijk). 11.00 uur: Aankomst 
bevrijdingsvuur op het Herden-
kingsplein aan de H. Buismalaan. 
Toespraak burgemeester No-
bel, ontsteken Bevrijdingsvuur 
Aalsmeer, zingen van het Wilhel-
mus en napraten met de esta-
fettelopers. 11.30 uur: Einde. Het 
Bevrijdingsvuur zal tot 18.00 uur 
blijven branden op het Herden-
kingsplein in Aalsmeer Oost. 

Vrachtwagen 
rijdt zich klem in 
de Dorpsstraat

Aalsmeer - Een vrachtwagen-
chau� eur heeft zich donderdag-
ochtend 26 april klemgereden in 
het Centrum. De chau� eur kwam 
vanuit de Zijdstraat en wilde 
rechtsaf de Dorpsstraat indraai-
en. De combinatie bleek echter te 
groot om de bocht te kunnen ne-
men. De Dorpsstraat werd geheel 
geblokkeerd door de vrachtwa-
gen. De ‘stremming’ zorgde voor 
veel hinder voor het doorgaande 

verkeer. Veel automobilisten be-
sloten te draaien om een andere 
route te kunnen nemen.
Met heel veel ‘draaiwerk’ en even 
zoveel aanwijzingen is het de 
chau� eur uiteindelijk gelukt om 

zijn voertuig de bocht door te 
krijgen De dorpspomp is geluk-
kig onbeschadigd gebleven. Het 
trottoir heeft wel iets te lijden ge-
had van de zware truck.
Foto: VTF – Laurens Niezen

22 Kandidaten voor 
kinderburgemeester

ren aan de jury. De jury bestaat 
uit wethouder Robbert-Jan van 
Duijn, Lenneke Heijer van De Bin-
ding, Heleen Broerse (directie De 
Graankorrel) en huidig kinder-
burgemeester Hannah Fokkema.

Zes kandidaten
Na de ontvangst in de grote zaal 
werden de kandidaten welkom 
geheten en toegesproken door 
burgemeester Gido Oude Kot-
te en kinderburgemeester Han-
nah. Daarna volgden workshops 
en dienden de kinderen zich in 
één minuut te presenteren aan 
de jury. Nadat de kinderen naar 
huis waren gegaan, ging de ju-
ry in beraad en heeft een selectie 
gemaakt van zes kandidaten die 
verder mogen naar de volgende 
ronde. Alle deelnemers zijn door 
de wethouder gebeld en dus zijn 
de zes kandidaten bekend. De 
krant was toen al naar de druk-
ker, maar op de actuele nieuws-
site van de Meerbode is te lezen 
welke zes kinderen gaan strij-
den om het kinderburgemees-
terschap. 

Aalsmeer - In totaal 6 jongens 
en 16 meiden hebben zich kan-
didaat gesteld voor de functie 
van kinderburgemeester. Afge-
lopen woensdag 22 mei was het 

spannend, want alle 10- en 11-ja-
rigen kregen van de gemeen-
te een leerzame en leuke mid-
dag aangeboden in De Oude Vei-
ling en ze moesten zich presente-

Campagne voeren
De zes geselecteerde jongens en 
meiden gaan tussen 27 mei en 12 
juni campagne voeren om zoveel 
mogelijk kinderen op zich te laten 
stemmen. De verkiezingen zijn op 
woensdag 12 juni, tijdens de bui-
tenspeeldag. Alle kinderen in de 
basisschool-leeftijd uit Aalsmeer 
en Kudelstaart mogen deze mid-
dag stemmen op hun favoriete 

kandidaat. Er komen stemhokjes 
te staan in het Centrum, in Oost 
en in Kudelstaart.

Installatie
Op donderdag 27 juni, tijdens het 
evenement ‘Bouw een Bootje’ in 
de Westeinder Water Week, wordt 
afscheid genomen van Hannah 
en wordt de nieuwe kinderburge-
meester geïnstalleerd.

ee ge onden na fi e 
aanrijding bij Aalsmeer
Aalsmeer -  Op de A9 ter hoogte 
van de toerit naar Aalsmeer, vlak 
voor de brug over de Ringvaart, 
zijn twee auto’s met elkaar in bot-
sing gekomen. Het ongeval vond in 
de nacht van zondag 19 mei, rond 
kwart over drie plaats op de rij-
baan richting Amstelveen. Een van 
de auto’s vloog door het ongeval in 
brand. De brandweer was snel ter 
plaatse en heeft de brand weten 
te blussen. Meerdere ambulances 
en een traumateam waren opge-

roepen om naar de plaats van het 
ongeval te komen. Eén bestuurder 
is met hulp van de brandweer uit 
zijn auto gehaald. Twee personen 
zijn met onbekend letsel naar een 
ziekenhuis vervoerd. De verkeers-
ongevallendienst van de politie 
doet onderzoek naar de toedracht 
van het ongeval. Zowel de hoofd-
rijbaan in de richting van Amstel-
veen, als de toerit naar de A9 zijn 
enige tijd afgesloten geweest. 
Foto: VTF 

Aalsmeer - De Gemeente laat in de jaarrekening 2018 een nadeel 
zien van €3,9 miljoen. Belangrijkste redenen voor dit nadeel zijn 
hogere kosten in de jeugdzorg, lagere inkomsten uit leges en ho-
gere bouwkosten bij grondexploitaties. De gemeente heeft nog 
voldoende reserves om dit nadeel op te vangen. De algemene re-
serves bedragen €18,9 miljoen.



Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-‘45 organiseert op zaterdag 
25 en zondag 26 mei de Crash Ra-
dio Velddagen. Tijdens dit week-
end wordt er geprobeerd om met 
militaire apparatuur uit de Twee-
de Wereldoorlog radioverbindin-
gen te leggen met radioamateurs 
in Nederland en de rest van de 
wereld. Deze verbindingen zul-
len gelegd worden vanaf zowel 
de parkeerplaats voor het muse-
um als ook in de speciale radioka-
mer van het museum. Op de par-
keerplaats zullen radioamateurs 
plaatsnemen in hun tenten of 
mobiele units om met radio’s uit 
zowel de Tweede Wereldoorlog 
als de periode hierna te gaan wer-
ken. In de radiokamer is de muse-
umcollectie van zowel radio’s uit 
gecrashte vliegtuigen als ook nog 
intacte en werkende radio’s uit de 
Tweede Wereldoorlog te bewon-
deren. Vanuit de radiokamer in 
het museum zal gewerkt worden 
met de speciale call-sign PI4C. 
Het wordt een interessant week-
end voor jong en oud, voor die al-
les over de radiotechniek uit de 
Tweede Wereldoorlog, en ook uit 
de periode daarna wil weten en 
getuige wil zijn van live actie.

Lezing Duitse bombardement
Op zaterdag 25 mei is er tevens 
een boeiende lezing over het 
Duitse bombardement op Rot-
terdam van 14 mei 1940, één van 
de meest bekende en tragische 
gebeurtenissen van de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland. Het 
bombardement en de daarop-
volgende brand verwoestten het 
complete stadscentrum. Daar-
bij kwamen 850 mensen om het 
leven en raakten duizenden ge-

wond en werden 79.600 men-
sen dakloos. Dit alles gebeurde in 
ruim 10 minuten tijd. In deze le-
zing wordt ingegaan op de ach-
tergronden die geleid hebben 
tot dit bombardement en de on-
derhandelingen tussen de Ne-
derlandse en Duitse strijdkrach-
ten. De lezing bevat uniek foto- 
en �lmmateriaal en geeft een in-
drukwekkend beeld van wat zich 
op 14 mei 1940 in Rotterdam 
heeft afgespeeld. De lezing, ver-
zorgd door Peter de Raaf, begint 
om 13.00 uur en is gratis toegan-
kelijk voor museumbezoekers.

Openingstijden
Het museum is geopend op 
woensdagmiddag van 13.00 
tot 16.00 uur, de vaste zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur en iede-
re tweede zondag van de maand 
van 11.00 tot 16.00 uur. De toe-
gang bedraagt 5 euro voor vol-
wassenen en 2 euro voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar. Donateurs 
van de stichting en veteranen 
hebben gratis toegang. Het mu-
seum is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 in Aalsmeerderbrug. Kijk voor 
meer informatie over het muse-
um op www.crash40-45.nl.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
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Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988
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Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
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www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Kerk en pastorie in één slag glasloos
Oud Katholieke kerk in 
de oorlogsjaren
Aalsmeer - Onlangs was in een 
artikel in deze krant over het nos-
talgische �lmfestival te lezen 
dat er een �lm met unieke beel-
den is opgedoken van de bevrij-
ding mei 1945 in Aalsmeer. In zijn 
zoektocht naar materiaal voor dit 
festival stuitte organisator en pre-
sentator Dick Piet op deze nooit 
eerder vertoonde opnamen uit 
mei 1945. De inmiddels 74 ja-
rige oude �lm is gemaakt door 
Jan Hoogendoorn. Bij de oudere 
Aalsmeerders, die de oorlog mee-
gemaakt hebben, is het bekend 
dat het kerkgebouw en de pas-
torie aan de Oosteinderweg ve-
le onderduikers heeft gehuisvest 
en dat het ook een hoofdkwartier 
was van het ondergrondse ver-
zet. In de �lm is dus ook een klein 
fragment te zien uit 1945 dat pas-
toor Heyligers en zijn vrouw en 
dochter Monica een ondergedo-
ken meisje uitzwaaiden vanuit de 
pastorie.

Dubbele wanden
In de pastorie, die onlangs gere-
noveerd is, waren nog de dubbe-
le wanden om de onderduikers 
achter te verstoppen. Jaren na de 
oorlog werd nog een �inke hoe-
veelheid verstopte aardappelen 
onder het altaar in de kerk ont-
dekt.

Schoollokaal
Toen de scholen in de oorlogsja-
ren werden gevorderd door de 
bezetter, werd de oud-katholie-
ke kerk voor de helft ingericht 
als schoollokaal. De stoelen wer-
den dichter bijeen geschoven en 
in het vrijgekomen gedeelte wer-
den schoolbanken geplaatst. De 
toenmalige pastoor Heyligers 
en zijn kerkmeesters meenden 
te moeten meewerken aan de 
voortzetting van het zo belang-
rijke onderwijs waarvoor in deze 
vorm een o�er werd gebracht. 
Door de relaxte sfeer ver buiten 
het dorpscentrum bleek het kerk-
gebouw nog het meest ideale 
schoollokaal van alle hulplokalen 
die er werden ingericht.

Bomaanvallen
In de oorlogsjaren had het kerk-
complex af en toe van bomaan-

vallen zijdelings te lijden. In 1943 
vielen bommen bij de Kerkweg. 
Kerk en pastorie waren in één 
slag glasloos. Kort daarop wer-
den de diensten hervat, maar op 
een zondag viel, juist onder de 
preek, met donderend geraas, 
het plafond van de sacristie naar 
beneden en een plafond onder 
het zangkoor vertoonde dezelfde 
moeheid en moest gesloopt wor-
den. De �lm aangevuld met frag-
menten van bevrijdingsbeelden 
wordt voor het eerst vertoond op 
10 september in de feesttent op 
het Praamplein met een middag 
en avondvoorstelling. De kaart-
verkoop is op 15 en 16 augustus 
tussen 19.00 en 20.00 uur in het 
Boekhuis in de Zijdstraat.

Inloop Oost-Inn
Aalsmeer - Op woensdag 29 mei 
wordt van 9.30 tot 11.30 uur weer 
een inloop en ontmoeting geor-
ganiseerd. Onder het genot van 
een kopje ko�e of thee een goed 
gesprek hebben of er gewoon 
zijn. Ook vindt van 9.30 tot 10.30 
uur de Taal-Inn weer plaats. Komt 
u uit het buitenland en wilt u het 
Nederlands beter leren verstaan 
en spreken? Dan kunt u mee-
doen. Belangstellendenz ijn har-
telijk welkom bij al deze activitei-
ten in de Oost-Inn in de Mikado 
aan de Catharina-Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud papier in 
Rijsenhout

Rijsenhout - Op zaterdag 25 mei 
zullen de leden van de Ontmoe-
tingskerk en Handboogvereni-
ging Target weer oud papier op-
halen in Rijsenhout. Vanaf 9.30 
uur kunnen de bewoners van Rij-
senhout het oud papier gebun-
deld of in dozen/kratten aan de 
weg zetten. Probeer rekening te 
houden met het feit dat de gro-
te vrachtauto’s niet zo wendbaar 
zijn. De ophaalauto’s zullen on-
geveer 9.30 uur vertrekken bij de 
Ontmoetingskerk op de Werf 2 te 
Rijsenhout. Het oud papier mag 
eventueel ook naar het startpunt 
aldaar gebracht worden. De le-
den van de Ontmoetingskerk en 
HBV Target zeggen alvast dank 
voor de medewerking.

 Zondag 26 en donderdag 30 mei
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met Simon van 
Groningen.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag Diensten om 10u. met ds. 
J.H. Bonhof en 16.30u. met 
ds. A.J. van der Toorn. Op 30 
mei Hemelvaartsdag om 10u. 
dienst in Het Lichtbaken, Rij-
senhout. Oppasdienst kinde-
ren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met zr. Paulien Walch. 
Oppas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte: Jon-
gerenwerk.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Teus Prins. Op 30 mei He-
melvaartsdag om 10u. dienst  
met dhr. W.F.A. van Bloemen.

 Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met dhr. 
A. van Heusden uit Drieber-
gen. Organist: R. van Delft. 
Op 30 mei Hemelvaartsdag, 
dienst om 10u. met ds. G.H. de 
Ruiter, Aalsmeer. Organist: J. 
Piet. Oost: Oosterkerk, Oos-
teinderweg 372. Zondag om 

10u. Dienst met ds. M.J. Zand-
bergen. Organist: Theo Griek-
spoor. Op 30 mei Hemelvaarts-
dag dienst om 10u. met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Ruud 
Kooning.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Dienst. 
Spreker: Esther Vorsterman 
van Oijen. Babyoppas en apar-
te bijeenkomsten voor kinde-
ren. Dovenvertolking en verta-
ling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Schae�er uit Nunspeet en 
16.30u. met ds. A.J. v/d Toorn 
uit Leiden. Op 30 mei Hemel-
vaartsdag 10u. Dienst met ds. 
J.A.C. Weij, gez. dienst met 
CGK.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.  

Zaterdag 17u. in Kloosterhof 
Eucharistieviering. Zondag om 
9.30u. Eucharistieviering en 
om 14u. Poolse dienst met An-
drzej. Op 30 mei Hemelvaarts-
dag om 9.30u. Eucharistievie-
ring en 14u. Poolse viering met 
pastor Andrzej.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

16u. Dienst. Voorganger: Mgr. 
Dr. Dirk Jan Schoon, bisschop 
van Haarlem. Orgel: Toon Rens-
sen, lezingen: Lisette Visser-
Moleman en Maaike Mc Curdy

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

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. G.H. Frederikze uit Harder-
wijk. Op 30 mei Hemelvaarts-
dag 9.30u. Dienst met dhr. M. 
Boelen, Hoofddorp.

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

Zondag 10u. Dienst met ds. A. 
v/d Stoel uit Amsterdam. Op 
30 mei Hemelvaartsdag 10u. 
Dienst.

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

Zondag 11u. Eucharistievie-

ring, 1e communie. 
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. Laatste dit seizoen 
op 27 mei om 20u.

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

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

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Crash Radio Velddagen 
zaterdag en zondag

Op kinderboerderij en bij zorgcentra
Schaapscheerfeest: Heel 
gezellig en geslaagd!
Aalsmeer - De schapen van kin-
derboerderij Boerenvreugd zijn 
afgelopen week geschoren. De 
eerste schapen werden woens-
dagmiddag geschoren op de kin-
derboerderij. De vaste schaap-
scheerders van Boerenvreugd, 
Monique en Kees, waren weer 
van de partij, net als spinster El-
len. Het weer was prachtig en 
het was gezellig druk op Boeren-
vreugd. Op donderdag werd een 
bezoek gebracht aan zorgcen-
trum ’t Kloosterhof. De witte Texe-
laar werd onder toeziend oog van 
de Kloosterhof bewoners gescho-
ren. Vrijdag mocht schaap Oli-

via mee op stap naar verpleeg-
huis Rozenholm. Olivia en de vrij-
willigers werden met open ar-
men ontvangen door bewoners 
en personeel van het verpleeg-
huis. De activiteit vond plaats in 
de binnentuin van Rozenholm en 
veel bewoners kwamen naar bui-
ten om te kijken bij het schaap-
scheren en het spinnen. Herinne-
ringen aan de tijd dat bewoners 
zelf nog dieren hadden of op een 
boerderij woonden kwamen bo-
ven. Het was heel gezellig en zo-
wel Boerenvreugd als de zorg-
centra kijken terug op een ge-
slaagd schaapscheerfeest.





04 23 mei 2019

▲
23 MEI

 Verkiezingen Europees Parle-
ment. Stemlokalen open van 7 
tot 21u.

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

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

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

 Laatste ouderensoos dit sei-
zoen in Het Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 13.30u.

 Nachtruis-café in N201, Zwar-
teweg van 19 tot 23u.

 Keezen-avond in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

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

 Presentatie over huiselijk ge-
weld in raadzaal, gemeente-
huis vanaf 20u.

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

24 MEI
 Exposities in Flower Art Muse-

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

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

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

 Concert ‘The Art of Improvisa-
tions’ in Flower Art Museum 
met violiste Merel Vercammen 
v/a 20u.

 Bands 10AM en Al Dublinband 
live in N201, Zwarteweg. Open 
vanaf 20.30u.

25 MEI
 Tentoonstelling Ons Twee-

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

 Aanstormend talent met wer-
ken van Tom, Marijn, Sophie, 
Stella en Madzy in KunstKas, 
Aalsmeerderweg 325. Zater-
dag en zondag van 11 tot 17u.

 Radio Velddagen in Crash 
Museum in fort Aalsmeer te 
Aalsmeerderbrug. Zaterdag 
en zondag van 11 tot 16u. 

 Open Havendag bij WV 
Aalsmeer, Uiterweg 155 van 
12 tot 17u.

 Dorpswandeling met oud-
burgemeester Joost Ho�-
scholte. Start 13u. bij Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein.

 Lezing in Crash Museum over 
Duitse bombardementen op 
Rotterdam vanaf 13u. In fort 
Aalsmeer te Aalsmeerderbrug.

 Expositie ‘Beter met planten’ 
in Historische Tuin, ingang 
Praamplein. Om 13u. lezing en 
rondleiding.

 Slotronde ZABO zaalvoetbal-
competitie in sporthal De Wa-
terlelie, Dreef vanaf 19u.

 Finale handbal best-of-three, 
Aalsmeer tegen Volendam in 
Bloemhof, Hornweg v/a 20u.

 Optreden Alice Good in N201, 
Zwarteweg. Open 20.30u.

 Single 501 dartstoernooi in ca-
fé De Gouwetéén, Dreef. Aan-
vang 20.30u.

 Filmavond in cultureel café 
Bacchus, Gerberastraat, 21u.

 CD-presentatie The Hoochies 
in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer vanaf 21u.

26 MEI
 Vogelbeurs in De Baccara, Bac-

carastraat van 10 tot 12.30u.
 Zomerrit Brom�ets Genoot-

schap. Verzamelen 11.30u. bij 
café Joppe, Weteringstraat. 
Vertrek 12u. Retour 17u.

 Tarango met Bart Brandjes live 
in De Zotte Wilg, Uiterweg van 
15 tot 18u.

 Woodstock Undercover in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Ou-
de Meer vanaf 16u.

 Jazz bij Nieuwe Meer met zan-
geres Mariëlle Koeman en pi-
anist Jos van Beest vanaf 16u. 
Stommeerweg 2 (pontje over).

27 MEI
  Expositie ‘De kracht van de 

boom’ bij Fysio en Fitness in 
Kudelstaart. Open 8 tot 21u. 
Tot eind juni.

  Wijkcentrum Voor Elkaer in 
Kudelstaart open. Maandag 
tot en met vrijdag 9 tot 17u.

  Ladies Summer Event JiJa 
Style, DieMode, Shoeby, Stijl 
en Meer en Boekhuis in Zijd-
straat van 18.30 tot 21.30u.

  Wijkoverleg Stommeer over 
vogels, bijen en wandelpad in 
Parochiehuis, Gerberastraat. 
Aanvang: 20u.

28 MEI
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Walking-handball voor ou-

deren in De Bloemhof, Horn-
weg van 10.30 tot 11.30u. Elke 
dinsdag. 

 Historische Tuin open. Iede-
re dinsdag t/m zondag 10 tot 
16.30u. Ingang Praamplein.

 Bingo in wijkcentrum Voor El-
kaer, Kudelstaart vanaf 14.30u.

 Speelavond kaartclub Ons Ge-
noegen in de Hofplein-zaal in 
‘t Kloosterhof, Clematisstraat 
vanaf 19.30u.

 Filmavond Oud Aalsmeer in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 
55. Zaal open 19.30u. Start 
20u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u. Laat-
ste van dit seizoen.

29 MEI
 Inloop bij Oost-Inn in De Mika-

do, Catharina Amalialaan van 
9.30 tot 11.30u. Ook Taal-Inn.

 Walking football bij FCA, Beet-
hovenlaan, vanaf 10u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

 Wijkoverleg De Dorper in De 
Oude Veiling, Marktstraat van-
af 20.30u.

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

 Soulmachine live in The Shack, 
Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 21u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Westerngitaar 
‘Richwood’

(diverse kleuren) €135,-

Voordeelsetje voor
Ukelele (met o.a. snaren 

en plectrums) €16,95

Gitaarversterker
‘Cort’ (15W) €119,-

Uitgebreid assortiment
(gitaar)kabels

Voordeelsetje voor
NIEUW:

(diverse kleuren)
KOOPJE:

Westerngitaar 
AANBIEDING:

en plectrums) €16,95
TIP:

Nog enkele plekjes vrij!
Zondag Zomertocht van 

ro fiet  enoot cha
Aalsmeer - Aanstaande zon-
dag 26 mei wordt de Aalsmeers 
Brom�ets Genootschap Zonni-
ge Zomertocht gereden. Na de 
drukke inschrijving van twee we-
ken geleden is het eindelijk zover. 
Een prachtige tocht van onge-
veer 70 kilometer over, voor ve-
le, onbekende wegen en paden. 
Een tocht waar het om draait om 
je oude brom�ets eens lekker te 
laten ronken. 
Niet de snelheid is belangrijk of 
hoe mooi, of juist lelijk, je brom-
�ets is, maar het laten zien dat 
het aloude erfgoed, gemaakt in 
de vorige eeuw, nog prima dienst 
kan doen als een nuttig vervoers-
middel. Om deel te nemen dient 
je brom�ets minimaal 25 jaar 

jong te zijn. En volgens de laatste 
deelnemerslijst is de oudste maar 
liefst 60 jaar jong! Misschien zijn 
er wel oudere brommers, want 
niet iedereen weet de juiste ge-
boortedatum van zijn of haar ver-
voersmiddel. Mocht je toch nog 
je brom�ets aan te praat te weten 
krijgen, er zijn nog enkele plek-
ken vrij! Geef je nog snel even op 
via een telefoontje of bezoek aan 
café Joppe of kom zondag vroeg-
tijdig bij de start. 
Zondag 26 mei om 11.30 uur ver-
zamelen en om 12.00 uur is het 
vertrek. Om 17.00 uur terug in 
Aalsmeer Centrum, bij Joppe in 
de Weteringstraat, waarna het 
‘brommerkieken’ nog een aantal 
uurtjes door zal gaan. 

Feestweek Exposure op Molenplein
and e a ond et r e 

e en he lac  
Aalsmeer - Onlangs werd be-
kend gemaakt dat Bandjesavond 
‘oude stijl’ terugkomt in de stra-
ten in het Centrum. Op zaterdag 
8 juni is de datum en inmiddels 
zijn alle locaties en nagenoeg al-
le artiesten en bands, die van zich 
gaan laten horen, bekend. De Ou-
de Veiling in de Marktstraat trak-
teert op de coverband Prime 
Time. Bij café Joppe in de Wete-
ringstraat kan genoten worden 
van de jonge coverband Clueless 
en van de rockers van de Huck-
sters. N201 presenteert halver-
wege de Schoolstraat op diverse 
bands waaronder Tiam, No Pres-
sure, The Gerts en The Black T’s. 
Door dan naar de Dorpsstraat 
waar Het Wapen van Aalsmeer 

een podium gaat bouwen voor 
Super Friday Music. Op het Mo-
lenplein, Zijdstraat, verzorgt de 
Stichting Feestweek Aalsmeer de 
acts. Reken op een swingende 
Feestweek Exposure. Verder in de 
Zijdstraat, bij café de Praam, kan 
geluisterd en gedanst worden op 
swingende muziek van Indianah. 
De Jonge Heertjes gaat een feest-
je bouwen op het Raadhuisplein. 
De band/act is hier nog niet be-
kend. 
Bandjesavond begint om 20.00 
uur en duurt tot na middernacht 
(01.00 uur). Uiteraard zijn op alle 
locaties hapjes en drankjes ver-
krijgbaar. Noteer 8 juni ‘dik’ in de 
agenda en kom naar dit ouder-
wets, gezellige buitenfeest!

Samenwerking Nachtruis en Silence
e trea e e n 

Aalsmeer - Technoliefhebbers 
opgelet, want vanavond, don-
derdag 23 mei, slaan de organi-
saties van Nachtruis en Silence 
de handen ineen met een speci-
ale livestreamsessie in N201 aan 
de Zwarteweg. In boilerroom set-
ting treden vier sterke opkomen-
de techno talenten op en uiter-
aard is iedereen welkom voor een 

dansje en een drankje.
Mindmistake, Dimi, Ziza en Den-
tis zijn geen onbekende namen 
in het technocircuit en zullen 
zeer zeker een lekker setje techno 
neerzetten donderdag! Nachtruis 
is van 19.00 tot 23.00 uur en de 
entree is gratis. Meer informatie is 
te vinden op de facebookpagina 
van Nachtruis.

Vrijdag en zaterdag live in N201
oc cla c  et  l 

l n and en l ce ood
Aalsmeer - Zowel vrijdag 24 als 
zaterdag 25 mei kan er volop ge-
rockt worden in N201, want op 
beide avonden spelen er bands 
op het N201 podium: vrijdag 
10AM uit Aalsmeer samen met 
de Al Dublin Band en op zaterdag 
treedt het Kwakelse Alice Good 
op.

Muzikale trips
10 AM is een vijfmans coverband 
met een breed repertoire van ste-
vige rock en blues van bands als 
CCR, Golden Earring, Free en on-
der andere ZZ Top. Bij de band 
staat speelplezier en een gezelli-
ge avond maken voorop en daar-
om trakteert ze het publiek op 
een mix van nummers die ieder-
een wel eens gehoord heeft, van 
zowel Hollandse als buitenlandse 
(Rock-)bands. Met twee gitaren, 
bas, drums en toetsen is elk op-
treden een smeuïge muzikale trip 
door memory-lane. 
De Al Dublin Band is eveneens 

een doorgewinterde rockband 
met een net iets ander repertoi-
re, dus dat wordt zeer zeker een 
avondje genieten voor de echte 
rockliefhebber! Zaal open vanaf 
20.30 uur, entree gratis.

Voor Thamer Thuis
Al jaren treedt Alice Good één 
keer per jaar op in N201 waarbij 
een deel van de kaartverkoopop-
brengst aan een goed doel ge-
schonken wordt en dit jaar is dat 
het Thamer Thuis in De Kwakel.
De sympathieke band doet graag 
iets extra voor de medemens 
en behalve dat is het ook ge-
woon een echt goeie rockband, 
die je de hele avond meeneemt 
met een scala aan grote rock- en 
funkhits die vol overgave door 
het viertal ten gehore wordt ge-
bracht! Zaal open vanaf 20.30 uur. 
De entree is 7,50 euro in de voor-
verkoop via de bandleden en 10 
euro aan de deur. Adres: N201, 
Zwarteweg 90.

Zaterdag en zondag livemuziek
re entat e an he 

ooch e  n he hac
Oude Meer - Een CD-presentatie 
en een Woodstock middag staan 
aankomend weekend op het mu-
zikale programma van The Shack! 
Zaterdag 25 mei is de CD-presen-
tatie van The Hoochies. Het muzi-
kale avontuur van deze band be-
gon in 2014 in The Shack, in 2019 
dan nu de CD-presentatie, dat 
maakt de cirkel mooi rond. Ri-
chard Koster (zang en harmoni-
ca) en Roelof Meijeringh op gitaar 
vormen de spil van deze band. De 
ritmesectie bestaat uit: Lut Luttik 
op bas en Chiel ten Vaarwerk op 
drums. Wat te verwachten: over-
tuigende Chicago-stijl bluesharp, 
no nonsens rauwe blues en boo-
gie in de traditie van Little Wal-
ter, The Red Devils, Sean Costello, 
Drippin’ Honey en Cuban Heels. 

Zondag Woodstock
Een tópband op het Shack po-
dium op zondag 26 mei Het is 
aanstaande augustus alweer 50 
jaar geleden dat het memorabe-
le Woodstock festival gehouden 
werd. In augustus staat alweer 
het jaarlijks terugkerend Woods-
hack weekend op het Shack pro-
gramma, maar voordat het zo-
ver is, kan op zondag 26 mei al 
genoten worden van een ‘trip 
down memory lane’. Een middag 
vol music, love, peace en happi-

ness! Vijf klasse muzikanten gaan 
vijftig jaar terug in de tijd om de 
muziek van diverse artiesten die 
op Woodstock ‘69 hebben ge-
speeld te vertolken. Denk aan 
CCR, Santana, Jimi Hendrix en The 
Who en vele anderen. Het wordt 
een memorabele middag! 

The Bluebettes
Zondag 2 juni gaat The Shack te-
rug naar de turbulente sixties 
met de schitterende all-female 
band The Bluebettes. Op het po-
dium staan vijf talentvolle vrou-
wen, stuk voor stuk topmuzikan-
ten, die met een �inke dosis ener-
gie, humor, close harmony, gitaar, 
piano, drums en bas een te gek-
ke liveshow neerzetten, een ab-
soluut genot om naar de kijken 
en te luisteren. Vorig jaar stond 
deze band in een stijf uitverkoch-
te Shack, dus reserveer je plek als 
je hierbij wilt zijn, stuur een mail 
naar: info@the-shack.info 
The Shack is geopend op zater-
dag 25 mei vanaf 20.00 uur. The 
Hoochies beginnen rond 21.00 
uur en de entree is 10 euro. Zon-
dag 26 mei is The Shack open 
vanaf 15.00 uur en Woodstock 
undercover begint rond 16.00 
uur. De entree is 10 euro. Voor alle 
info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.  

azz et ar lle en o  
zondag o  e e eer
Aalsmeer - Lekker zingen en 
swingen op de haven. Mariël-
le Koeman en haar vaste part-
ner-pianist Jos van Beest staan er 
garant voor. Mariëlle Koeman is 
een zangeres die van nature een 
prachtige stem heeft. Ze brengt 
een breed repertoire uit het on-
uitputtelijke ‘American Song-
book’, die zij op geheel eigen wij-
ze vertolkt. Een heerlijke zange-
res met het swingende pianotrio 
Jos van Beest, met Erik Schoon-
derwoerd op bas en Ruud van 
der Steen op drums: een ideale 

combinatie voor weer een swin-
gende jazzmiddag op de Nieu-
we Meer op zondag 26 mei van-
af 16.00 uur.
 
Spetterend jazzweekend
De Nieuwe Meer verwacht op 
vrijdagavond 28, zaterdagavond 
29 en zondagmiddag 30 juni nog 
een spetterend jazzweekend met 
de titel: Jazz Me Blues. ‘Jazzvirtuo-
zen beleven de Blues’, met pianist 
Christian Pabst, trompettist Mi-
chael Varekamp en saxofonist Ri-
nus Groeneveld. 





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

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

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

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

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

Belaire L.A. 20-07-1987 14-05-2019
Lignetto S.M. 08-11-1989 17-05-2019
Pastoriza Barroso I. 08-11-1981 14-05-2019
Skupień S.K. 26-10-1996 15-05-2019
Wasilkowska K. 12-03-1997 14-05-2019

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.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Einsteinstraat nabij 71, 1433 BD, (Z19-030048), het vervan-

gen van handelsreclame op de geldautomaat 
-  Mozartlaan 5 , 1431 ZK, (Z19-030045), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 
-  Chrysantenstraat 19, 1431 BM, (Z19-029885), het maken 

van een uitbouw aan achterzijde van de woning en maken 
van een opbouw op de woning 

-  Chrysantenstraat 17, 1431 BM, (Z19-029882), het vernieu-
wen van de aanbouw en het plaatsen van een opbouw op 
de woning 

-  Lisdoddestraat 57, 1433 WG, (Z19-029881), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

-  Legmeerdijk 245, 1432 KB, (Z19-029847), het wijzigen van 
de erfgrens en het wijzigen van de in- en uitrit 

-  Hornweg 132, 1432 GP, (Z19-029405), het kleinschalig ka-
mergewijs verhuren van de woning 

-  Aalsmeerderweg 283 22, 1432 CN, (Z19-029069), het split-
sen van een bedrijfsruimte naar 2 bedrijfsruimten. 

-  Jac. P. Thijsselaan 10, 1431 JH, (Z19-029051), brandveilig 
gebruik t.b.v. kinderopvang Samsam 

-  Edisonstraat naast nr. 6, 1433 KA, (Z19-028869), het afwij-
ken van het bestemmingsplan t.b.v. het plaatsen van een 
nieuwe telecommast naast de sporthal 

-  Bouwplan Heerlijkheid Calslagen in Kudelstaart, (Z19-
028873), het aanleggen van watergangen in bouwplan 
Heerlijkheid Calslagen 

-  Bouwplan Heerlijkheid Calslagen in Kudelstaart, (Z19-
028868), het aanbrengen van beschoeiing in bouwplan 
Heerlijkheid Calslagen 

-  Ophelialaan 105, 1431 HC, (Z19-028859), het plaatsen van 
een afvalcontainer op de openbare weg tot 15 juli 2019 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure 
De beslistermijn is verlengd met zes weken. De beslissing op 
de volgende aanvragen zijn met toepassing van artikel 3.9, lid 
2 van de Wabo verlengd:
-  Ophelialaan 105, 1431 HC, (Z19-013075), het legaliseren 

van een reeds gemaakte uitbouw aan de zijkant van het 
pand. Verzonden: 20 mei 2019

-  Oosteinderweg 292, 1432 BD, (Z19-012223), het bouwen 
van een opbouw op het bestaande platte dak van de wo-
ning. Verzonden: 20 mei 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Ophelialaan 105, 1431 HC, (Z19-028859), het plaatsen van 

Officiële Mededelingen
23 mei 2019

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

een afvalcontainer op de openbare weg tot 15 juli 2019. 
Verzonden: 17 mei 2019

-  Rietwijkeroordweg 33 kwek, 1432 JG, (Z19-007011), het 
afwijken van het bestemmingplan en brandveilig gebruik 
t.b.v. bedrijfsgebouw en logiesfunctie voor eigen werkne-
mers. Verzonden: 13 mei 2019

Geweigerde omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Clusiusstraat 31, 1431 KR, (Z19-025035), het aanleggen van 

een in- en oprit i.v.m. het opladen van een elektrische auto 
op eigen oprit. Verzonden: 20 mei 2019

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.
- Stationsweg 4, 1431 EG, (Z18-001317), het slopen van be-

staande pand en het oprichten van een winkel op de be-
gane grond. 

In het ontwerpbesluit wordt de omgevingsvergunning ver-
leend. De inzageperiode is 6 weken en start op 24 mei 2019. De 
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 24 mei 2019 gedurende zes weken ter 
inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

H 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

Baas M.F. 21-06-1972 15-05-2019
Gawroński L. 29-10-1981 15-05-2019
Gibson-Smith D.J. 05-05-1965 17-05-2019
Luten K.I. 24-09-2004 15-05-2019 
Luten J.C.G. 22-01-1973 15-05-2019
Luten S. 18-01-2003 15-05-2019
Murungi D. 15-01-1998 17-05-2019
Smith P.C. 02-04-1960 15-05-2019
Warwick M.T. 19-12-1985 16-05-2019
Wietrzyk L.A. 21-03-1980 15-05-2019
de Groot R.R. 11-08-1996 17-05-2019

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar 

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

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

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

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

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

Aalsmeer een werelddorp 
van bloemen en water.

Deel uw mooiste Aalsmeerse foto’s met 
#visitaalsmeer

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN 

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

INZAMELEN AFVAL
Op www.afvalkalender.meerlanden.nl vindt u de ge-
wijzigde inzameldagen.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Keezen-avond 
in Dorpshuis

Kudelstaart - Vanavond, donder-
dag 23 mei, staat er weer een ge-
zellig Keezen-avond gepland in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. 
Een avond vol met gezelligheid 
(wat dat staat voorop), maar ook 
met humor en soms ook met 
licht fanatiek gedrag. Kortom, 
een avond die je niet wilt missen. 
Deelnemers worden van harte uit-
genodigd om zich aan te melden. 
Dat kan door te mailen naar kee-

zeninkudelstaart@gmail.com met 
in de mail de twee namen en te-
lefoonnummers van het koppel. 
Deelname kost 5 euro per per-
soon. Dit bedrag is inclusief een 
kop ko�e of thee bij binnenkomst 
en nog een consumptie tijdens de 
avond. Aanvang is 20.00 uur.

27 Paren bij de 
Zomerbridge

Aalsmeer - Op de tweede zomer-
bridge van BC Onder Ons gaven 
27 paren acte de présence. In de 
A-lijn speelden 13 paren en in 
de B-lijn 14. In de A-lijn viel wei-
nig opvallends te noteren, maar 
in de B-lijnen vielen twee spellen 

op. Op spel 5 wist maar 1 paar 6 
Ruiten te bieden en te maken. Op 
spel 9 werd 3 Schoppen geredou-
bleerd en gemaakt voor een score 
van +760. De uitslag in de A-lijn: 
1e Lucas Rombouts en Gert Went-
zel met 67%, maar liefst ruim 10% 
meer dan nummer twee en dat 
waren Francoise Daudel en Wil 
Stokman met 56.67% en op de 
derde plaats eindigden Hennie 
Jooren en Nico Tas met 55%. In de 

O�ciële Mededelingen
23 mei 2019

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

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

COLLECTES

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

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenka-

lender waaruit u kunt a�eiden welke openbare evenementen 
gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Marktstraat 19 (Z19-022842) IKTOON op 29 juni 2019, ver-

zonden 16 mei 2019
- Winkelcentrum Kudelstaart (Z19-020199) Kudelstaart gaat 

lokaal op 12 juli 2019, verzonden 17 mei 2019
- Toertocht op de Westeinderplas (Z19-015044) Junior Pra-

menrace Aalsmeer op 29 juni 2019, verzonden 21 mei 2019

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.

- Ophelialaan 94-124, 1431HL (Z19-017878) Down Town Op-
helia op 22 juni 2019, verzonden 16 mei 2019

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

- Route door Aalsmeer (Z19-026756 ) Hood To Coast Europe, 
16 mei verzonden

De gemeente Aalsmeer heeft een verklaring van geen beden-
kingen afgegeven. De gemeente Brunssum neemt een eind-
besluit over de vergunningaanvraag 

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

Bezwaar/beroep
Het indienen van een bezwaar- en/of beroepschrift is hierbij 
niet van toepassing.

TER INZAGE 
t/m 23-05-19 Zwarteweg 23 (Z-2018/010132): aanvraag 

omgevingsvergunning, de beschikking, de 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg van vorige blz.
ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken (waar-
onder de verklaring van geen bedenkingen) 
m.b.t. verlening omgevingsvergunning voor 
de bouw van 4 woningen.

t/m 31-05-19 aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbeho-
rende stukken m.b.t. brandveilig gebruik In-
tegraal kindcentrum voor basisonderwijs en 
kinderopvang (Dreef 1A-1B, 1431 WC), (Z19-
009167). 

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

t/m 20-06-19 zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal voor Herenweg 60 Kudel-
staart, Z19-018428

Tjapko Poppens 
burgemeester 

van Amstelveen
Amstelland - Tjapko Poppens is 
benoemd tot de nieuwe burge-
meester van Amstelveen. De be-
noeming gaat in op 28 mei aan-
staande. Hij volgt daarmee waar-
nemend burgemeester Bas Een-
hoorn op, die sinds 1 oktober 
2017 de honneurs waargenomen 
heeft na het ietwat onverwachte 
vertrek van burgemeester Mirjam 
van ‘t Veld. Tjapko Poppens is 48 
jaar en lid van de VVD. Hij is sinds 
2012 burgemeester van Wijk bij 
Duurstede.

Wijkraad De 
Dorper bijeen

Aalsmeer - Woensdag 29 mei is er 
weer een bijeenkomst van De Dor-
per in De Oude Veiling in de Markt-
straat. Het wijkoverleg begint om 
19.30 uur. Op de agenda staat voor-
lopig een presentatie over de ont-
wikkelingen van het Zeilfort Ku-

Presentatie over vogels bij 
wijkoverleg Stommeer
Aalsmeer - Het eerstvolgend 
wijkoverleg Stommeer vindt aan-
staande maandag 27 mei plaats 
in het Parochiehuis. Tijdens dit 
overleg wordt een presentatie 
verzorgd door de Natuurgroep 
Aalsmeer. Aan de hand van al-
gemeen voorkomende vogels in 
de wijk Stommeer zal de Natuur-
groep Aalsmeer ingaan op de ei-
sen die vogels stellen aan hun 
omgeving. Door het ‘verstenen’ 
van tuinen zijn er steeds minder 
bloemen en planten voor han-
den, waardoor insecten verdwij-
nen. Als gevolg hiervan hebben 
vogels steeds meer moeite om 
hun jongen groot te brengen. 
Hierdoor kan het gebeuren dat 
nu nog algemeen voorkomende 
vogels, die veel mensen kennen, 
in aantal afnemen. Met eenvoudi-
ge maatregelen kan iedereen zijn 
steentje bijdragen om dit te voor-
komen. Ook zal aan de hand van 
een project in Kudelstaart wor-
den aangetoond wat een aange-
past maaibeleid van bermen en 
oevers in positieve zin kan bete-
kenen voor de biodiversiteit.

Insectenhotels
Verder aandacht voor de werk-
groep Seringenpark. Er gaan 
twee nieuwe insectenhotels in 
gebruik genomen worden. Ook 
informatie over het de�nitief ont-

werp deelproject Molenvliet, de 
Molensloot en de Linnaeuslaan. 
Een bewonersinitiatief ‘Het Groe-
ne Lint’. Het uiteindelijke doel is 
om een groene verbinding te ma-
ken tussen verschillende wijken 
en tussen bestaande groenstruc-
turen in Aalsmeer; van het Am-
sterdamse Bos tot de Westeinder-
plassen.

Politie, gemeente, Schiphol
Tot slot informatie vanuit de po-
litie, gemeente, provincie en het 
waterschap Rijnland, nieuws van-
uit de Bewonerscommissie Stom-
meer van woningcorporatie Ei-
gen Haard en de Luchtvaarno-
ta 2020-2030 van Schiphol en 
de gevolgen voor de leefomge-
ving staat ter behandeling op de 
agenda.
Het bestuur wijkoverleg nodigt 
wijkbewoners en andere belang-
stellenden van harte uit.  Een kop-
je ko�e of thee staat klaar. Na af-
loop is er gelegenheid om een 
drankje te drinken. Het wijkover-
leg op maandag 27 mei aanstaan-
de in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat 6 begint om 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19. 45 
uur. Er is voldoende parkeergele-
genheid. Een vraag of een onder-
werp onder de aandacht bren-
gen? Stuur dan een mail naar 
wrstommeer@gmail.com

Motie omarmt door fracties en college

Expo over architectuur 
bij heropening raadhuis
Aalsmeer - De renovatie en het 
duurzaam maken van het ge-
meentehuis vordert zowel bui-
ten als binnen gestaag. Aan de 
buitenkant is het raadhuis voor 
een groot deel al uit de steigers 
en rest nog het bouwen van een 
buitenlift aan de zijkant bij de Van 
Clee�kade. En in het gemeente-
huis is de bovenverdieping afge-
lopen week weer in gebruik ge-
nomen. Burgemeester, wethou-
ders en medewerkers hebben 
hun tijdelijke onderkomen in de 
‘kelder’ mogen verruilen voor de 
vernieuwde kantoren. Het colle-
ge heeft weer zicht op het Raad-
huisplein! De bodes daarentegen 
even niet. Hun kantoor naast de 
ingang wordt nu aangepakt en is 
dicht getimmerd.

Motie
De heropening na de volledige 
renovatie laat nog even op zich 
wachten, maar er wordt al volop 
nagedacht om hier iets speciaals 
van te maken. Eén activiteit is na 
donderdag 16 mei o�cieel vast-
gelegd. Tijdens de vergadering 

van de gemeenteraad is door het 
CDA en Absoluut Aalsmeer een 
motie ingediend en deze is niet 
alleen unaniem aangenomen 
door de fracties, maar wordt zelfs 
omarmt door het college. “Fan-
tastisch. Het zet heel Aalsmeer op 
de kaart”, zo zei wethouder Wilma 
Alink van cultuur.

Diversiteit aan architectuur
De motie betreft het naar 
Aalsmeer halen van een specia-
le tentoonstelling over de diversi-
teit aan architectuur in Aalsmeer. 
Jack Breen, geboren Aalsmeer-
der en docent aan de TU Delft, 
heeft voor zijn promotie een ex-
positie samengesteld over de ar-
chitectuur van acht Aalsmeerse 
woonhuizen. Deze tentoonstel-
ling gaat ‘geadopteerd’ worden 
door de gemeente. Er gaan stap-
pen ondernomen worden om de-
ze te kunnen laten zien tijdens de 
heropening van het gerenoveer-
de gemeentehuis. De kosten om 
dit te realiseren zijn bescheiden 
en zullen verwerkt worden in het 
renovatiebudget.

Tonijn van 53,6 kilo bij 
Vishandel Veerman
Aalsmeer - André en Mark van 
Vishandel Veerman zijn niet zelf 
in zee gedoken, maar hebben wel 
vooraan gestaan bij het binnen 
halen van de netten en meteen 
een bod gedaan op de prachtige 
grote tonijn die ze zagen. De vis 
werd eigendom van de twee on-
dernemers uit de Ophelialaan, is 
meegenomen naar Aalsmeer en 
is inmiddels ge�leerd door André 
en Mark. “Hartstikke vers”, vertel-
len de twee trots.
De tonijn is inderdaad geen ‘klei-
ne jongen’. Het is een Yellow Finn 
tonijn en hij weegt liefst 53,6 ki-
lo. “Je kunt hem bakken, grillen of 
rauw eten als sashimi of verwer-
ken in een salade”, aldus de maal-
tijdtips van de vishandelaren.
Vishandel Veerman is bijna veer-

tig jaar een begrip in Aalsmeer en 
is hét adres voor diverse soorten 
verse vis, zelfgemaakte verse sa-
lades, visspiesen voor op de bar-
becue en vers gebakken vis. Vol-
gens diverse klanten, en velen 
van hem komen wekelijks vis ko-
pen, heeft Veerman de lekkerste 
gebakken kibbeling en de haring 
vers van het mes is eveneens heel 
smakelijk en wordt veel met zuur 
of op een broodje besteld.
Nieuwsgierig naar de grote to-
nijn en/of de vele verse vispro-
ducten? André, Mark en hun me-
dewerkers heten u/jou van har-
te welkom in de Ophelialaan 97. 
De winkel is maandag gesloten, 
maar van dinsdag tot en met za-
terdag staat de deur open en is ie-
dereen welkom.

Voordragen voor Koninklijke onderscheiding

Wie verdient een lintje?
Aalsmeer - In de gemeente 
Aalsmeer zetten veel inwoners 
zich belangeloos en vaak in al-
le bescheidenheid in voor de sa-
menleving. Deze mensen verdie-
nen daar waardering en erken-
ning voor en kunnen in aanmer-
king komen voor een Koninklijke 
onderscheiding. 
Ze moeten dan wel worden voor-
gedragen en aan een aantal voor-
waarden voldoen. Burgemeester 
Gido Oude Kotte heeft bij de uit-
reiking van de Lintjesregen 2019 
een oproep gedaan om ook da-

mes die in Aalsmeer vrijwilligers-
werk verrichten, voor te dragen. 
Kent u iemand die u wilt voordra-
gen voor de lintjesregen in april 
2020? Uw aanvraag moet vóór 15 
juli 2019 bij de gemeente ingele-
verd zijn. 
Voor meer informatie over de 
mogelijkheden om iemand voor 
te dragen en de wijze waarop, 
kan contact opgenomen worden 
met Luci Beumer-Persoon van de 
gemeente Aalsmeer via 0297-
387511 of via mail: luci.beumer@
aalsmeer.nl. 

B-lijn: 1e Dirma en Toon Koningen 
met 59.03%, 2e gedeeld Ans van 
Maanen en Henny van der Laar-
se en Ria Marchand en Frans van 
Diejen met 58.33% en 3e Ria en 
Renze Bijker met 57.64%. Het zo-
merbridgen bij BC Onder Ons is in 
buurthuis Hornmeer aan de Dreef 
1. Aanvang 19.45 uur, inschrijven 
vanaf 19.15 uur.

delstaart. Verder informatie over 
de laatste ontwikkelingen over de 
reconstructie van de Burgemees-
ter Kasteleinweg. Over de status 
van de Centrumvisie staat nog een 
vraag uit bij de ambtenaren van 
de gemeente. Zelf een onderwerp 
waar u als Dorper deze avond over 
wilt praten? Laat het voorzitter Dick 
de Geus weten, dan wordt dit on-
derwerp op de agenda gezet. Mai-
len kan naar: dickgeus@caiway.nl.
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Aanstaande zaterdag 25 en zondag 26 mei

Aanstormend talent in 
de KunstKas Aalsmeer
Aalsmeer - Op zich is het kunst-
aanbod in Aalsmeer niet ver-
keerd. Kunstliefhebbers komen 
best aan hun trekken om de ver-
schillende stromingen te kunnen 
bekijken. Zo is er het Oude Raad-
huis, De Oude Veiling, het Flower 
Art Museum en het Aalsmeer Art 
Centre (voormalig Jovar) gerund 
door de kunstenaars die daar hun 
ateliers huren. Toch is de Kunst-
Kas aan de Aalsmeerderweg 325 
een enorme aanwinst en dat 
heeft voornamelijk te maken met 
de passie en instelling van Tobi-
as en Trudy Rothe. Zij stellen zich 
ten dienste van de kunstenaars 
en dat is zeldzaam aan het wor-
den in de kunstwereld. Daar lijken 
alleen nog veel te hoge percenta-
ges provisie ten koste van de kun-
stenaars en een snel verkoopsuc-
ces te tellen. Helaas is het beleid 
waarin de kunstenaar wordt ge-
steund om zich te kunnen ont-
plooien geheel aan het verdwij-
nen.

Groen en kunst
Het doel dat het echtpaar Rothe 
voor ogen staat gaat er om kun-
stenaars een bijzondere plek te 
bieden. De grote kas achter het 
huis bestaat uit een loods met 
daarachter een binnentuin waar 

het jonge groen welig tiert. Het 
is de combinatie van het indu-
striële en de �ora die de kunst 
goed tot zijn recht laat komen. 
De verrassende wijze van expo-
sitie-inrichting - telkens weer an-
ders- versterkt het totaalbeeld. 
Dit keer is er gekozen voor ‘aan-
stormend talent’. Jonge kunste-
naars die nog niet eerder hebben 
geëxposeerd en kunstenaars die 
als een sneltrein een traject vol-
gen dat veel lof oogst. Sinds drie 
jaar zijn Tobias en Trudy inwoners 
van Aalsmeer en hebben in de-
ze afgelopen jaren al laten zien 
wat hun visie is. Zo waren er een 
aantal geslaagde weekend ten-
toonstellingen: Onder andere van 
Sander Bosman en zijn vrienden. 
Daarnaast de Kunstroute, de loca-
tie en de aanwezige kunst werd 
door honderden bezoekers be-
keken en ook zeer gewaardeerd. 
“Hier gebeurt iets anders dan het 
traditionele exposeren”, was een 
één van de opmerkingen. 

Vijf kunstenaars
Voor de expositie ‘aanstormend 
talent’ is op zaterdag 25 en zon-
dag 26 mei van 11.00 tot 17.00 
uur werk te zien van Madzy Bey-
nen, Sophie de Kort en Stella de 
Kort, Tom de Hundt en Marijn van 

Wijk. Vijf kunstenaars, ieder met 
een totaal andere en eigen bena-
dering. 
Madzy Beynen: Tijdens haar stu-
die psychologie volgde zij ook 
een jaar de kunstacademie Mi-
nerva. Deze werd door tijdgebrek 
afgebroken, maar Madzy kwam 
er achter dat haar hart het meest 
bij de creativiteit lag. Zij begon 
te experimenteren met abstrac-
te vormen. Nu weet zij wat zij 
wil: “Een verhaal vertellen met 
de techniek die ik mij heb aange-
leerd.” De schilders Rembrandt, 
Rubens, Kees van Dongen heb-
ben haar geholpen met het vin-
den van haar eigen stijl waarin 
ook Malevitsj te herkennen valt. 
Madzy gebruikt veel tape, dat zij 
als een toegevoegde waarde ziet. 
Verder karton, dat wordt beschil-
derd met harmonieuze kleuren. 
Zij neemt de kijker mee op ont-
dekkingsreis en laat zien hoe haar 
werk in de loop der tijd is opge-
bouwd. 
Sophie de Kort: Een succesvol 
fotografe die als aanstormend 
talent haar illustraties laat zien. 
Sprookjesachtige pen-aqua-
rel verhalen die de fantasie doet 
stromen. Het is één groot ínten-
sief kijkfeest, waar telkens weer 
iets nieuws valt te ontdekken. 

Haar fabelachtige techniek zorgt 
alleen maar voor nog meer res-
pect en voor een gezonde heb-
berigheid om het voor altijd aan 
de muur te willen hebben han-
gen. “Deze expositie heeft mij tot 
dit werk aangezet.”
Stella de Kort: Ook haar carriè-
re neemt een grote hoogte. Stella 
werkt voor het stadsarchief Am-
sterdam en meerdere prestigieu-
ze bladen. De pen en oostindisch 
inkt illustraties tonen een niet ge-
kaderd lijnenspel vanuit telkens 
weer een verrassend perspectief. 
De gesuggereerde ruimtes lijken 
ogenschijnlijk een doolhof te vor-
men waar je als kijker op een fas-
cinerende wijze steeds weer op 
het verkeerde been wordt gezet. 
De verwarring transformeert ech-
ter tot verwondering en bewon-
dering. Haar werk is het ultieme 
voorbeeld waarvoor kunst is be-
doeld en verrijkt. 
Tom de Hundt: Een jonge kun-
stenaar uit Aalsmeer die de tijd 
neemt om zijn weg te vinden. “Ik 
bedenk een vaag concept en op 
het doek ontstaat dan het beeld.” 
Zijn doeken zijn verschillend van 
karakter en voorstelling. De ge-
suggereerde charmante imper-
fectie is niet zomaar spontaan be-
dacht. Het is wel degelijk met een 
bepaald doel voor ogen geschil-
derd. Tom leeft in zijn eigen we-
reld en is nog lang niet klaar met 
zijn zoektocht waarvan hij hoopt 
dat deze nooit ophoudt. 
Marijn van Wijk: Wie naar de 
grote schilderijen van Marijn 
kijkt verdwaalt in een wervelen-
de wereld. Het kan bijna niet an-
ders dan dat de Amerikaanse 
schilder Jackson Pollock een in-
spiratiebron voor deze geboren 
en getogen Aalsmeerder is. Maar 
van epigonisme is geen spra-
ke. Marijn volgt zijn eigen intuï-
tie en fantasie, heeft een heel ei-
gen kleurgebruik en expressivi-
teit. Van jongs af aan heeft Marijn 
getekend, maakte gra�tti-pain-
tings en heeft nu een stijl gevon-
den waar hij best beroemd mee 
wil worden. “Wanneer ik schilder 
kan ik mij helemaal afzonderen, 
er al mijn energie in kwijt. Het is 
een mooie uitlaadklep naast mijn 
drukke baan.”
Gedurende beide dagen zijn de 
kunstenaars aanwezig. Kom za-
terdag 25 en zondag 26 mei naar 
de KunstKas om kennis te maken 
met deze aanstormende talenten 
en hun werk. De opening vrijdag 
24 mei wordt om 19.00 uur ver-
richt door Stef Wouters, bekend 
als de dolende dichter. Hij treedt 
op met zijn performance: Percus-
sion and spoken words. 
Janna van Zon 

‘Ik Toon’ biedt podium aan amateurs
Werk Anja van Leeuwen 
in De Oude Veiling
Aalsmeer - De ‘Ik Toon’ maand is 
een initiatief van KCA en Cultuur-
punt. De maand is bedoeld om 
amateur kunstenaars en musici 
een podium te bieden. Naast de 
uitvoeringen en optredens is van 
eind mei tot en met eind juni in 
De Oude Veiling een gevarieerde 
tentoonstelling te bekijken. Ook 
dit jaar werken Aalsmeerse on-
dernemers in het centrum spon-
taan mee. In de etalages wor-
den een of meerdere kunstwer-
ken tentoongesteld. Dit jaar veel 
nieuwe gezichten die het er op 
wagen om hun creaties aan een 
groter publiek te tonen. Het is 
mooi dat die handreiking wordt 
gedaan! Veel amateurs stappen 
nu over een drempel die zij waar-
schijnlijk anders niet hadden dur-
ven nemen. 
De Nieuwe Meerbode belicht 
vooraf aan de ‘Ik Toon’ maand een 
aantal deelnemende kunstenaars 
en hun werk. Deze week is dat 
Anja van Leeuwen
Anja van Leeuwen vertelt zeer 
openhartig dat zij zichzelf regel-
matig verbluft met datgene zij 
heeft gemaakt. Creatief was zij 
altijd, maakt veel dingen zelf en 
is sinds 2017 verbonden aan de 
Werkschuit waar zij cursussen 
Creatief met de naaimachine ver-
zorgt. (Textiel art en Fazendoo) 

Fazendoo is iets dat zij zelf heeft 
bedacht en opgezet. Het is een 
mix van Zen en doodles maken. 
In 2018 begon zij met schilderen, 
deed mee aan de cursus ‘Leer de 
Werkschuit kennen’ waar ook een 
les aan schilderen werd besteed. 
“Daarna ben ik online wat lessen 
gaan volgen en ben verder lekker 
zelf alles gaan uitproberen.”

Ontdekkingstocht
Anja is nog in het stadium van 
het grote ontdekken wat zij het 
leukst en het �jnst vindt. Zij ex-
perimenteert met schilderen 
op hout, mixed media, aquarel, 
en acryl maar wil zeker ook olie-
verf gaan proberen. Op dit mo-
ment zijn het portretten die haar 
het meest tre�en. “Denk dat mijn 
grootste techniek is dat ik durf. 
Gewoon doen! Wie bepaalt wan-
neer iets goed is of niet goed is?” 
Het exposeren staat nog geheel 
in de kinderschoenen. Maar mee 
doen aan ‘Ik Toon’ maand geeft 
Anja energie en zij hoopt dat de 
kijker dat ook zo ervaart en daar-
naast, wil zij ook best wat beken-
der worden. 
Janna van Zon 

Kunstweekend om vingers bij af te likken

Nature Art Fair: Een 
mooi visitekaartje!
Aalsmeer - Zaterdag 18 mei hield 
Jeroen de Groot – mede-eigenaar 
van het Flower Art Museum – op 
de opening van de Nature Art Fair 
een aardig openhartig verhaal: 
Tien jaar Sous-Terre het was dui-
delijk dat het tijd werd voor iets 
nieuws maar wat? Sluiten of zoe-
ken naar nieuwe wegen. Gelukkig 
werd er gekozen voor een nieu-
we weg. En dat is het Flower Art 
Museum geworden! Constantijn 
Ho�scholte werd aangetrokken 
als coördinator en Karina Tan als 
tentoonstellingsbegeleider. Ver-
der kwam er een team enthou-
siaste vrijwilligers. Ook de geor-
ganiseerde beurs van afgelopen 
weekend, de Nature Art Fair, toon-
de een ander beeld dan voorgaan-
de jaren. Door dit nieuwe format 
heeft de beurs aan kracht en gran-
deur gewonnen. Toegespitst op 
de Natuur, ruimer van opzet, goe-
de kwaliteit en meer gericht op 
een serieus kijk- en kooppubliek. 
De kunstenaars kregen de tijd 
om met aspirant kopers over hun 
werk te praten. Jeroen de Groot 
zag de beurs als een visitekaartje 
van het Flower Art Museum en dat 
kon geen valse bescheidenheid 
genoemd worden.

Bewondering
Ook wethouder Wilma Alink toon-

de haar bewondering; “Nergens 
zou het Flower Art Museum beter 
passen dan in Aalsmeer.” Zij prees 
de presentatie van de Nature Art 
Fair, de kunstenaars, de kwaliteit 
van de kunstwerken, de weidse 
opzet van de beurs en de sereni-
teit. “Het gaat een prachtig kunst-
weekend worden, waarbij je als 
kijker ogen tekort komt.” De ope-
ning werd opgeluisterd door ver-
rukkelijke harpmuziek, zeer goed 
passend bij de sfeer van de dag. 
Petra Vlasman bespeelde de harp. 
Lopend langs de fraaie stands 
was er een eerste kennismaking 
met fotograaf Loek van Walsem. 
Op geborsteld aluminium komen 
zijn foto’s zeer goed tot hun recht. 
Als kijker wordt je blik als het wa-
re in het werk gezogen. Lopend 
in de natuur kiest hij voor bewe-
gend fotograferen. waarop hij – 
naar zeggen – zijn gevoel het best 
kan weergeven. Op weer een heel 
andere wijze kan je verdwalen in 
de foto’s van Anna Pavlova. An-
nette Lagendijk laat met haar fo-
to’s weer een totale andere visie 
zien; Zij gaat er van uit dat plan-
ten intelligenter zijn dan mensen, 
de wijze van transformatie de aan-
passing van hun omgeving en de 
vergankelijkheid wordt door haar 
op een oorspronkelijke wijze vast-
gelegd. 

Wethouder Wilma Alink bij de opening van de eerste Nature Art Fair.
Foto: www.kicksfotos.nl

Kijkfeest
De bewondering die de wethou-
der had voor de schilderijen van 
Paul van Ernich is wel te verklaren. 
Zijn techniek, het licht en de com-
positie zijn van een hoogwaardige 
kwaliteit. Uitgaande van abstrac-
tie krijgt het realisme een nieu-
we benadering die het werk tot 
een kijkfeest maakt. En dan het 
werk van Myrthe Langelaan; wat 
zij doet met potloodslijpsel, het is 
wonderschoon! Zij vertelde dat ie-
dere kijker weer een andere voor-
stelling in het werk ziet. En dat is 
ook het mooie aan kunst, zelf een 
eigen invulling geven aan datge-
ne wat je ziet. Bijzonder fraai was 
ook haar bloemenarrangement 
dat als een verleidelijke slang in 
het gangpad alle aandacht voor 
zich wist op te eisen.

Vrolijk makende sieraden
Wie een trouwe bezoeker is van 
het Oude Raadhuis zal zich zeker 
het werk van de Zeeuwse kunste-
naar Ineke Otten nog herinne-
ren. Inmiddels vele reizen en suc-
cessen verder kwam zij opnieuw 
naar Aalsmeer met originele en 
vrolijk makende sieraden. De gro-
te foto van het koningspaar in 
haar mooi ingerichte stand hing 
daar niet zo maar. Van Maxima is 
bekend dat zij dol is op sieraden. 
Voor de koningin moet het even 
luilekkerland zijn geweest om zo-
veel uitbundige en extravagante 
versierselen te kunnen bekijken. 
In het Museum waren er rondlei-
dingen en lezingen. Zo werd het 
een kunstweekend om de vingers 
bij af te likken!
Janna van Zon

Gezamenlijk thema Botanische tuinen
‘Beter met planten’ op 
de Historische Tuin
Aalsmeer - Vijftien Botanische 
Tuinen in Nederland, waaron-
der de Historische Tuin Aalsmeer, 
hebben dit jaar het gezamenlijke 
thema ‘Beter met Planten’. Hoe-
wel men op het eerste gezicht 
met dit thema niet direct aan de 
tuinbouw in Aalsmeer zou den-
ken, zijn er juist diverse raakvlak-
ken, die met gezondheid te ma-
ken hebben.
De start van de Aalsmeerse tuin-
bouw was de teelt van fruitbo-
men en kruiden, juist rond 1650 
zeer gewenst, om de bevolking 
extra vitamines te geven, naast 
het toen vrij eenzijdige voe-
dingspatroon met granen. Ook 
de aardbeienteelt gaf extra vita-
mines voor de consument, maar 
minder bekend is het gebruik van 
de blaadjes van de toen geteel-
de bosaardbei in kruidenthee. Als 
je de boeken mag geloven, heb 
je een dan een uitstekend mid-
del tegen jicht en onder ande-
re hartkloppingen. Dit verklaart 
wel, waarom de teelt van bos-
aardbei nog lang voortduurde in 
Aalsmeer nadat er grootvruchti-
ge soorten op de markt gekomen 
waren. Ook de hennepteelt wordt 

niet vergeten, tegenwoordig zijn 
producten op basis van de olie uit 
de zaden zeer populair in de ge-
zondheidswinkels, maar in 1500 
teelde men hennep in Aalsmeer 
al hennep voor touw en kleding-
productie.

Tentoonstelling
Op de Tuin zijn in de tentoonstel-
lingskas en op het land diverse 
‘gewone planten’ uitgelicht, waar 
informatie over de geneeskrach-
tige werking vermeld staat. De-
ze tentoonstelling start 25 mei 
en loopt tot eind oktober. In de 
loop van het jaar organiseert de 
Historische Tuin nog meer activi-
teiten met betrekking tot dit on-
derwerp.

Rondleiding
Zaterdag 25 mei gaat de samen-
steller van deze tentoonstelling, 
Cees van Dam, een speciale rond-
leiding doen om 13.30 uur. Deze 
rondleiding kost €2.50 extra, in-
clusief een boekje over kruiden-
dranken en een kopje bosaard-
beienthee. De Historische Tuin is 
bereikbaar via het Praamplein in 
het Centrum.
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‘Bellen blazen’ en ‘Verfrissend’
Uitreiking ‘beste van het 
seizoen’ bij Fotogroep
Aalsmeer - De Fotogroep 
Aalsmeer had op maandag 13 mei 
de uitreiking van de ‘beste foto 
van het seizoen’. Alle leden hadden 
hun beste foto’s van het seizoen 
bewaard voor deze onderlinge 
wedstrijd. Een onafhankelijke jury, 
bestaande uit Ingrid Koppeschaar 
(kunsthistorica), Jaap Maars (foto-
graaf ), en Annelie Klein Sprokkel-
horst (kunstenaar), hadden dit jaar 
de taak op zich genomen om de 
beste foto’s te kiezen in zowel de 
categorie kleur als wel in de cate-
gorie zwart/wit. Op de uitreikings-
avond werden alle ingezonden fo-
to’s besproken door de juryleden 
en was een geschreven juryrap-
port aanwezig, hetgeen bijzonder 
werd gewaardeerd door de alle le-
den van de fotogroep.

Winnaars
De volgende foto’s werden als win-
naars uitgekozen: Zwart-wit: 1e 
prijs: Verfrissend van Marlien Smit; 
2e prijs: Hard Gelopen van Mar-
got Aartman; 3e prijs: Out of Co-
lors van Ton Horstman. Kleur: 1e 
prijs: Bellen Blazen van Ton Hors-
tman: 2e prijs: Re�ectie van Ton 
Horstman; 3e prijs: Uit Eten van 
Adrie Kraan. Eervolle vermelding: 
Kleur: Loslaten van Desiree Vre-
ken en Zwart/Wit: Voorbijgangers 
van Venk Vos. De winnende foto’s 
zullen tijdens ‘Ik Toon’ in de etala-
ges van de winkeliers in het cen-
trum van Aalsmeer worden ge-
toond. Een aantal andere inge-
zonden foto’s zullen te zien zijn tij-

den de afsluitfeest van ‘Ik Toon’ op 
29 juni in De Oude Veiling. Naast 
de uitreiking van de ‘beste van 
het seizoen’ werden ook de sei-
zoen winnaars met de hoogste ge-
middelde scores van de drie inter-
ne competitie rondes bekend ge-
maakt: 1e plaats: Marlien Smit, 2e 
plaats: Adrie Kraan, 3e plaats: Jaap 
Aartman. De prijsuitreiking op 13 
mei was tevens de afsluiting van 
het seizoen.

Nieuw seizoen
In september start de fotogroep 
met het nieuwe seizoen in een 
nieuwe locatie: Buurthuis Horn-
meer aan de Dreef. Een interessan-
te agenda is samengesteld voor 
dit seizoen met een aantal uitda-
gende fotogra�sche opdrachten. 
Belangstelling? Kijk voor meer 
informatie op: www.fotogroe-
paalsmeer.nl. 

1e plaats categorie Zwart-Wit: Ver-
frissend van Marlien Smit.

1e plaats categorie Kleur: Bellen Blazen van Ton Horstman. 

Team ‘Bijna Goed’ wint 
4e Popquiz Aalsmeer
Aalsmeer - Op woensdag 15 
mei is de vierde editie van Pop-
quiz Aalsmeer gehouden in De 
Oude Veiling. Onder leiding van 
Meindert van der Zwaard en Ron 
Leegwater werd de muziekkennis 
van de vele aanwezigen getest. 
Het was een pittige quiz, maar er 
is volop van genoten. Ook door 
Meindert en Ron zelf. “Alle deel-
nemers hartelijk bedankt voor 
het meedoen, meezingen en 
meelachen”, aldus de twee in een 
dankwoord. De vierde Popquiz 

Aalsmeer is gewonnen door het 
team ‘Bijna Goed’, op twee is ‘It’s a 
family a�air tonite’ geëindigd en 
plaats drie wist team ‘Kudel Gold’ 
te bemachtigen.
Na de zomer, in oktober, volgt 
de vijfde editie van deze succes-
volle quiz-avond. Ook een keer 
meedoen met een team? Wees er 
op tijd bij als de inschrijving ge-
opend wordt, want tot nu toe wa-
ren alle quiz-avonden in korte tijd 
volgeboekt.
Foto: Popquiz Aalsmeer

Start zaterdag in Historische Tuin
Dorpswandeling met 
oud-burgemeester
Aalsmeer - Je loopt tientallen 
keren door het dorp. Nog even 
boodschappen doen, nog even 
een boek halen, maar je staat ei-
genlijk geen moment stil bij het 
feit, dat achter de gevels van di-
verse gebouwen een verhaal 
steekt. Daar kan zaterdag 25 
mei verandering in komen. On-
der leiding van oud-burgemees-
ter Joost Ho�scholte wordt een 
dorpswandeling gemaakt.
Leuk om de verhalen uit voorbije 
tijden te horen en meer te we-
ten te komen over de vele monu-
mentale panden. In het vervolg 
zult u met een andere blik door 
het Centrum lopen. De wande-
ling begint om 13.00 uur en start 
in de Historische Tuin (ingang via 

Praamplein). Na de dorpswande-
ling kunt u in de corridor even bij-
komen met ko�e en koek. Om 
15.00 uur kunt u het program-
ma vervolgen met de veiling van 
bloemen en planten in de afmijn-
zaal. Beklim de trappen van de 
koperstribune en neem plaats in 
de banken. Laat de veilingmees-
ter u alles vertellen over het veil-
systeem en koop wat leuks op de 
klok. Deelname aan de dorps-
wandeling kost 5 euro per per-
soon en een plaats reserveren 
kan via coordinator@historische-
tuinaalsmeer.nl of door te bel-
len naar de Historische Tuin, tel. 
0297-322562. De dorpswande-
ling geeft ook toegang tot de vei-
ling.

Thema dit jaar ‘Droom’
Weer gedichtentuin in 
Boomkwekerskerkhof
Aalsmeer - Is het al jaren een 
droom om jouw gedicht uit te la-
ten komen in het dromerige de-
cor van het Boomkwekerskerk-
hof? Dan is dit dé kans om de-
ze droom letterlijk werkelijkheid 
te laten worden. Het thema voor 
de Gedichtentuin 2019 is ‘Droom’ 
en KCA nodigt je uit om jouw ge-
dachten ten toon te stellen. Word 
het je nachtmerrie, je onwerke-
lijkheid in onbestaanbare kleu-
ren, je diepste wens, een terug-
kerende droom of je stoutste ge-
beurtenis? Een rustgevende dag-
droom die verkwikt? KCA kijkt uit 
naar je dichterlijke zinnen over 

dit onderwerp, maar ziet er wel 
graag een andere titel boven 
staan dan het themawoord. Zoals 
gebruikelijk geeft de standaard 
waarop het gedicht geplaatst 
wordt een aantal voorwaarden 
aan. Het gedicht mag niet langer 
zijn dan 14 regels, aangeleverd in 
Garamond 24, regelafstand 1, zo-
dat het goed zichtbaar is voor de 
langslopende lezer. 
De uiterste inleverdatum is zon-
dag 28 juli en insturen kan per 
email aan: haremakerjcp@hetnet.
nl of per post aan: Marijke Hare-
maker, Uranusstraat 13, 1431 XH 
Aalsmeer. 

Woningnood
Aalsmeer - Niet alleen in de men-
senwereld is het moeilijk om aan 
een woning te komen in deze tijd.
Rond onze ark is het een druk-
te van belang om een geschikte 
plek te vinden voor alle watervo-
gels die een nest willen bouwen 
voor een komende gezinsuitbrei-
ding. Vooral ons koeten- en futen-
paar hebben weer een paar harde 
onderhandelingen gehad.
De koeten zoeken zoals ieder jaar 
als eerste een geschikte plek en 
gaan heftig aan de slag om het 
nest te bouwen. Dit keer is beslo-
ten om de plek van woning te kie-
zen onder de omloop van onze 
ark. Vele dagen zijn pa en ma be-
zig om overal takken, rietstengels 
en, mijn mooie, waterlelieblad te 
verzamelen. Na een paar dagen is 
ma er wel klaar mee, zij gaat vast 
nestelen op het nog lang niet af-
gebouwde onderkomen. Pa haalt 
de takken van steeds verder afge-
legen plekken, wat wij niet begrij-
pen, want rondom het nest zijn 
genoeg bouwmaterialen te vin-
den.

Pulletjes
De futen houden zich nog even 
rustig en wachten af. Nadat het 
nest een enorm gebouw is ge-
worden gaat ma koet stevig aan 
het broeden. De tien eieren die ze 
heeft gelegd vindt ze dit jaar ge-
noeg om een groot gezin mee te 
kunnen stichten. Na twee tot drie 
weken zijn er zeven pulletjes uit 
het ei gekropen. Wat een druk-
te en wat een groot gezin. De 
drie overgebleven eieren worden 
hardhandig het nest uitgewerkt. 
Moeder is er klaar mee. Dit koe-
ten echtpaar heeft in al de jaren 
dat ze bij ons woont nooit meer 
dan een kind groot kunnen bren-
gen, meestal geen enkele. De 
snoeken en roofvogels zijn gek 
op deze lekkere hapjes. Maar, wie 
niet waagt wie niet wint. Na een 
paar dagen zijn er nog vijf kind-
jes over. Zullen pa en ma geleerd 
hebben om beter op hun kroost 
te passen?

BOVENLANDEN

Ruïne 
Na het steeds minder op het nest 
vertoeven van de familie slaan 
eindelijk de futen toe. Menig jaar 
hebben ze geprobeerd het kant 
en klare huis te kraken. Wat ze 
overigens nooit gelukt is, na een 
�inke vechtpartij konden de koe-
ten hun stek altijd nog behou-
den. Dit jaar is het anders gegaan. 
Pa en ma fuut hebben schuin te-
genover het koetennest een zon-
nige plek met mooi uitzicht uit-
gezocht. Nu nog het nest bou-
wen. Pa fuut is slim en haalt alle 
ingrediënten voor een mooi huis 
bij het koetennest weg. De fami-
lie koet heeft het te druk met de 
opvoeding en ziet hun nest wel 
slinken, maar geeft er geen aan-
dacht aan. Tot het moment daar 
is en de overgebleven ruïne niet 
meer bewoond kan worden. Va-
der koet neemt aan de zonnige 
overkant op een kleine meter af-
stand van het mooie futennest 
zijn plek in en begint daar trouw 
weer te bouwen aan een nieuw 
onderkomen voor zijn gezin. Na-
tuurlijk kijkt hij schalks naar de 
buren. Wat hebben zij mooie ma-
terialen gebruikt? Ik zie hem den-
ken: “Daar kan ik nog wat van le-
ren.”
Tot de volgende Bob in de boven-
landen en reacties zijn altijd �jn.  
bob@bovenlanden.nl

Vogelbeurs in De Baccara
Aalsmeer - De Vogelvereni-
ging organiseert op zondag 26 
mei weer een grote vogelbeurs 
in zaal De Baccara in de Bacca-
rastraat 1. De beurs is open van 
10.00 tot 12.30 uur. Iedere vo-
gelliefhebber is welkom om vo-
gels te kopen, te verkopen, te rui-
len of rond te kijken en vragen te 
stellen over de hobby vogels, hun 
voedsel en huisvesting. De en-
tree bedraagt 1 euro voor ieder-

een die komt kijken of kopen en 
met het toegangsbewijs maken 
bezoekers kans op een leuke at-
tentie. Verkoop van uw eigen vo-
gels is gratis, zowel voor leden als 
bezoekers. Aanwezig zijn diver-
se soorten vogels, zoals tropische 
vogels, kanaries en kromsnavels. 
Ook diverse soorten voer, zaden 
en zaadmengsels, en vogelkooi-
en worden te koop aangeboden.
Voor inlichtingen: 06-10666878.

Antoniusschool haalt 2.047 euro op
Stroopwafelactie voor 
Living Memories top!
Kudelstaart - De leerlingen van 
de groepen 7 van de Antonius-
school in Kudelstaart hebben 
maar liefst 2.047,65 euro opge-
haald voor Stichting Living Me-
mories. Ze gingen in hun woon-
plaats langs de deuren om pak-
jes stroopwafels te verkopen. Een 
zeer geslaagde actie. 
Stichting Living Memories is ge-
vestigd in Aalsmeer en maakt vi-
deoportretten van kinderen tot 
18 jaar die gaan overlijden aan 
een ziekte. Als blijvende herin-
nering voor hun ouders, broer-
tjes en zusjes. De Antoniusschool 
kwam een aantal maanden gele-
den in aanraking met de stichting 
toen een video werd gemaakt 
van Owen uit Kudelstaart. Zijn 

broers Dylan en Finn zitten op de 
Antoniusschool. Owen overleed 
begin februari, op bijna 2-jarige 
leeftijd. 
Op dinsdagmiddag 21 mei over-
handigden de kinderen van de 
groepen 7 op het schoolplein 
hun cheque aan Marguerite Gor-
ter uit Amstelveen. Marguerite 
is de moeder van Olivier. Ook hij 
werd door Stichting Living Me-
mories op beeld vastgelegd. Oli-
vier overleed in december, toen 
hij zeven maanden was. Margue-
rite kent het werk van de stich-
ting daardoor als geen ander en 
zet zich nu in als ambassadeur. 
Alles over het werk van Stichting 
is te vinden op de website stich-
tinglivingmemories.nl.

Twee leerlingen van groep 7 en Marguerite Gorter, ambassadeur van de 
Stichting Living Memories.

Kaartavond bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 28 mei 
houdt Kaartclub Ons Genoegen 
haar laatste speelavond van dit 

seizoen. Klaverjassen en rummi-
kuppen staan op het program-
ma. Deelname kost 3 euro per per-
soon en dit bedrag is inclusief kof-
�e of thee bij binnenkomst. De 
zaal is open vanaf 19.00 uur, aan-
vang kaarten om 19.30 uur in  de 
Hofplein-zaal van het Kloosterhof 

in de Clematisstraat. Ook nieuwe 
leden zijn van harte welkom. Dus,  
zin hebt in een gezellig avond-
je? Kom gezellig kaarten en ieder-
een gaat met een prijsje naar huis. 
Het klaverjassen tijdens de vori-
ge speelavond is gewonnen door 
Corry durieux met 5077 punten, 

gevolgd door Gerard Pauw met 
4984 punten en Paul van Aalst met 
4968 punten. De poedelprijs was 
dit keer voor Piet Voorn met 3635 
punten. Bij het rummikuppen was 
Rudolf Haussler met 75 punten 
de beste. De poedelprijs ging hier 
naar Jo Soest met 192 punten.
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Inloopcentrum Odense
Op vrijdag 24 mei bent u van  
harte welkom in de inloop 
Odense in het gebouw van 
Ontmoetingscentrum Irene. 
Deze middag om 14.30 uur 
is er een quiz over bekende 
plaatsen. Vindt u het ook 
leuk om mee te doen? Kom 
dan naar Kanaalstraat 12 in 
Aalsmeer. 

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 29 mei kunt u
genieten van o.a. een Franse 
uiensoep, warm stokbrood 
met kaas gegratineerd, 
kip�lets gevuld met rookvlees 
en monchou, romige paprika-
saus, witlof met ham en kaas 
uit de oven, witte koolsalade,  
aardappelkroketten en een 
ananasbavarois met kokos 
saus en slagroom naar keuze 
voor maar € 14,-. U bent van 
harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Hemelvaartsdag gesloten
Op donderdag 30 mei is 
Wijkpunt Voor Elkaer 
gesloten.

Thema avond in Voor Elkaer. 
Elke laatste vrijdag van de 
maand. De avonden bestaan 
uit een driegangendiner 
met bijpassende wijnen of 
in sommige gevallen, bieren. 
Deze avond staan de asperges 
in het middelpunt. Heerlijke 
asperges van het lokale be-
drijf Aspergehof Noordam, in 
Woubrugge. Asperges van de 
beste kwaliteit. Een heerlijke 
delicatesse voor de echte 
liefhebber! Wij raden aan om 
op tijd te reserveren. Blijf op 
de hoogte van onze gezellige 
avonden door onze agenda in 
de gaten te houden.
Heeft u dieetwensen? Meld 
het vooraf en wij houden er 
rekening mee. Voor reserve-
ringen tel. 0297-820979.

Vervolg Film!
Vrijdag 31 mei gaan we kijken 
naar het vervolg van de �lm 
‘’Amsterdamse Canon’’. Heeft 
u het eerste deel niet gezien 
dan kunt u gewoon meekij-
ken. Het zijn namelijk allemaal 
losse verhalen over 700 jaar 
Amsterdamse geschiedenis. U 
bent om 15.00 uur van harte 
welkom in wijkpunt Voor 
Elkaer. 

Inloopcentrum Odense

Activiteiten overzicht

Expositie ‘De kracht van de 
boom’ bij Fysio en Fitness
Kudelstaart - De praktijk voor 
Fysio en Fitness presenteert een 
nieuwe expositie met werken 
van Joost Lever, Els Venema, An-
neke Kempkes en Leo van Gel-
der. De schoonheid van de boom, 
de kracht van de boom, de nood-
zaak van de boom; hierover gaat 
de tentoonstelling. Na het bijwo-
nen van de prachtige lezing over 
klimaatverandering door mete-
reoloog Reinier van den Berg in 
de Spil twee maanden geleden 
en de lezing tijdens de dorpsraad 
vergadering kunnen we er niet 
meer om heen: bomen zijn nood-
zakelijk voor het leven op aar-
de. Bomen wassen de lucht. Een 
wandeling door het bos is niet al-
leen een weldaad voor de geest, 
maar dus ook voor het lichaam en 
de luchtwegen. 
De noodzaak van aanplant van 
bomen en goed bodembe-
heer wordt steeds duidelijker en 
steeds meer mensen onderne-
men stappen hiertoe. Er worden 
bomen en struiken aangeplant 
en tegels verdwijnen uit de tui-
nen. 

Wakker schudden
Beeldend kunstenaar femke 
kempkes beheert al tientallen ja-
ren een bijzondere biotoop in de 
polder langs de Amstel. Gerief-
hout, fruitbomen en honderden 
jaren oude essenstobben sieren 
de tuinen van het Beeldeneiland. 
Begaan met de weinige stukjes 

ruige natuur in de omgeving en 
overtuigd van de noodzaak van 
actie op dit gebied heeft ze een 
aantal leerlingen van haar ate-
lier gevraagd hun werk te expo-
seren. Vier leerlingen tonen hun 
werk op papier en doek; Leo van 
Gelder met prachtig realistische 
olieverf schilderijen van oud Hol-
landse landschappen, Els Vene-
ma met foto’s van eindeloze wor-
tels van populieren langs de af-
gekalfde zandwanden van een 
rivier, Anneke Kempkes met bo-
men aan het water met weerspie-
gelingen en Joost Lever met ka-
le bomen die hun prachtige tak-
kenstelsel tonen. Een tentoon-
stelling om te laten zien hoe veel-
zijdig bomen zijn, in de kunst en 
in het echt. Een tentoonstelling 
om mensen een beetje wakker te 
schudden, dat we echt best nog 
wat beter ons best kunnen doen. 
De bomen op de expositie zijn 
dromerig, louterend, sterk. Ge-
maakt in olieverf, houtskool, krijt, 
waterverf en zelfs fotografi e. Om 
ons te inspireren. En niet te verge-
ten hoe onbeschrijfelijk mooi en 
belangrijk de natuur is. 
De werken hangen tot eind juni 
in de wachtruimte en gang naar 
de fi tness afdeling. De praktijk is 
vrij toegankelijk te bezoeken op 
werkdagen van 8.00 tot 21.00 
uur, op woensdag van 8.00 tot 
18.00 uur, en bevindt zich aan de 
Kudelstaartseweg 243, naast de 
kerk in Kudelstaart. 

Aanmelden kan nog!
Project ‘Nieuwe Energie’ in 
Kudelstaart bijna van start
Kudelstaart - Als u als woning-
eigenaar in Kudelstaart wilt aan-
sluiten bij het energie-project 
‘Nieuwe Energie’ meldt u zich 
dan snel aan. Het project ‘Nieu-
we Energie’ is een bewonersini-
tiatief van vier huiseigenaren en 
is bedoeld voor circa 100 wonin-
gen in Kudelstaart-Zuid (Anne 
Frankstaat en Haya van Someren-
straat) en ziet er kansrijk uit. De 
Gemeente Aalsmeer heeft sub-
sidie verstrekt uit het Duurzaam-
heidsfonds. Dat heeft het moge-
lijk gemaakt om de organisatie 
van dit project goed op de rails te 
krijgen. De initiatiefnemers wer-
ken samen met energie-adviseur: 
Sienergie uit Aalsmeer.

Opdracht verstrekken
Nu zes maanden verder, sinds het 
najaar van 2018, staat men op het 
punt om met ongeveer 30 wonin-
gen opdracht te verstrekken aan 
bedrijven om zonnepanelen te 
installeren, isolatie maatregelen 
te treff en en praktische andere in-
vesteringen te doen in de wonin-
gen, die energetisch slim zijn.
Doel is nog steeds: de kwaliteit 
van de energievoorziening van 
de huizen te verbeteren, energie 
te besparen, het wooncomfort op 
te vijzelen om klaar te zijn voor de 
toekomst en ook de waarde van 

de woningen te verhogen. Tot 
nu toe is al veel werk verricht: er 
is een energiescan gemaakt van 
voorbeeld woningen. Er zijn ver-
schillende informatieavonden 
belegd. Contact gelegd met leve-
ranciers, off ertes aangevraagd en 
er zijn contacten gezocht met fi -
nanciers.
De initiatiefnemers zijn nu klaar 
voor het echte werk: Over enke-
le weken worden de overeen-
komsten getekend. Nu is er dus 
nog de mogelijkheid  om aan te 
sluiten! Aanmelden kan bij: Theo 
Bergonje via 06-22514297 of per 
mail via: Theo.Bergonje@rws.nl

Water en energietransitie
Het vervolg  van het Project ‘Nieu-
we Energie’ in Kudelstaart is ook 
al in voorbereiding. Kort na de zo-
mervakantie kan de basis worden 
gelegd voor het Project ‘Omme-
keer’: De start van een energie, 
water en afval project voor heel 
Kudelstaart in de vorm van een 
Coöperatie. Mogelijke samen-
werking  met de Provincie Noord-
Holland, Stichting Warmtenet-
werk, Waternet, het Klimaatver-
bond en Hoom. Als u dit mee wilt 
organiseren neem dan ook con-
tact op met Theo Bergonje via ge-
noemd telefoonummer of mail-
adres.

Van twee bootjes naar enorme vloot
Groot feest bij 50-jarige 
Zeilschool Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
18 mei was het een groot feest bij 
Zeilschool Aalsmeer. Op een zon-
overgoten dag wordt samen met 
cursisten, instructeurs en ande-
re genodigden het 50-jarig jubi-
leum gevierd. Het is een drukte 
van jewelste, er wordt gevaren, 
gedanst, gegeten en geproost op  
50 jaar vol watersportplezier.
Wie jarig is trakteert en daarom 
begint de feestelijke dag met kof-
fi e en een gebakje met daarop 
het logo van de Zeilschool. Ver-
volgens gaat iedereen het water 
op om te genieten van wat het fa-
miliebedrijf al jaren aanbiedt, na-
melijk watersportpret. Lasers, op-
timisten en kielboten getooid 
met feestelijke vlaggetjes va-
ren uit. Een aantal gasten verkie-
zen de sup-plank en voor degene 
met iets minder zeilervaring vaart 
er een sloep en een platbodem 
de poel over.
Bij terugkomst aan wal gaat het 
feestje vrolijk verder. Op de stei-
gers staan hapjes en drankjes 
klaar. Een heuse DJ voorziet de 
blije massa van swingende mu-
ziek. Peter de Wit, eigenaar van 
de zeilschool, houdt een memo-
rabele toespraak en vertelt dat 
zijn dochter, Famke de Wit, het 
stokje aan het overnemen is, zo-
dat de Zeilschool nog zeker jaren 
veel plezier kan brengen voor ie-
dere zeilliefhebber. 
Wethouder Robert van Rijn 
neemt daarna ook nog het woord 
en spreekt lovende woorden over 
de Zeilschool. Hij zegt dat het ge-

meentebestuur trots is op Zeil-
school Aalsmeer en noemt het 
een begrip in de regio. Een 50-ja-
rig jubileum is natuurlijk ook wel 
een hele bijzondere aangelegen-
heid. Wat een halve eeuw geleden 
begint met slechts twee bootjes, 
is uitgegroeid tot een enorm be-
drijf, met een fl inke vloot, waar al 
vele generaties hebben leren zei-
len. Dat is ook zeker complimen-
ten waard.
De Zeilschool krijgt nog een 
prachtig geschenk van de in-
structeurs. Namelijk het logo van 
de school, de bekende zeilboot, 
van staal, om ergens hoog op het 
dak te plaatsen. Wat een mooi ge-
baar. De Zeilschool zal trouwens 
later dit jaar nog een groot feest 
geven voor alle instructeurs die in 
deze afgelopen 50 jaren een bij-
drage hebben geleverd. Dat zal 
ook een drukke en gezellige be-
doeling worden.
Als het feest dan langzaam aan 
het einde komt heeft de Zeil-
school nog een ‘goodiebag’ voor 
alle aanwezigen. Zo gaat een ie-
der naar huis met een pet, een 
sleutelhanger, een pen, een bril-
lenkoord, en dat allemaal voor-
zien van het logo van Zeilschool 
Aalsmeer. Dat is een leuke afslui-
ter van een feestelijke dag. Als 
de rust is wedergekeerd, en de 
zon langzaam ondergaat aan die 
mooie Westeinderplassen, wordt 
er onder de medewerkers nog 
eenmaal geproost, en wel op de 
aankomende 50 jaar!
Foto: www.kicksfotos.nlWilma Alink winnaar van 

reischeque RKDES loterij
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
19 mei zijn de winnaars bekend 
gemaakt van de grote RKDES su-
perloterij. Wilma Alink-Scheltema 
ging er met de reischeque van 
1.600 euro vandoor, terwijl Ger-
ben Burgers voortaan naar mooi 
beeld kan kijken met zijn nieu-
we televisie en Danielle Pannen-
koek met een nieuwe laptop kan 
werken. 
De prijzen die niet zijn opge-
haald zullen in de loop van de-

ze week thuis bezorgd worden. 
Dank aan iedereen die de loten 
verkocht hebben en allen die 
de loten gekocht hebben. Spe-
ciale dank gaat uit voor het be-
schikbaar stellen van de prijzen 
van het Rad van Fortuin door 
een groot aantal lokale onderne-
mers en natuurlijk naar de leden 
van de loterij commissie van RK-
DES, Paul, Helga, Jan en Eppo. De 
uitslag (prijs, lotnummer en win-
naar):

Eppo van de loterij commissie RKDES overhandigt de cheque aan win-
naar Wilma Alink-Scheltema.

Voor twee maanden geholpen
Busje voor Voedselbank
Aalsmeer - Op donderdag wor-
den er in de ochtend altijd verse 
groenten en vlees opgehaald bij 
de diverse supermarkten. Dezelf-
de middag wordt dit uitgedeeld 
aan de klanten van de Voedsel-
bank. De Voedselbank mocht van 
een bedrijf altijd een busje gratis 
lenen! Maar, van de ene op de an-
dere dag ging de bus stuk en had 
de Voedselbank een groot pro-
bleem. Daarom werd een paar 
weken geleden in deze krant een 

oproep gedaan aan ondernemers 
om een busje beschikbaar te stel-
len. Diverse reacties waren het 
gevolg en voorlopig is de Voed-
selbank uit de brand. De komen-
de twee maanden krijgt de Voed-
selbank gratis een bus ter be-
schikking van een autobedrijf dat 
zo zijn maatschappelijk betrok-
ken ondernemen handen en voe-
ten wil geven. Dat is fantastisch!.
Vorige week werden symbolisch 
de sleutels overhandigd.

Clip primeur bij Sem op Zaterdag
Presentatie muziekvideo 
over Aalsmeerse kunst

Aalsmeer - Een speciale muziek-
video ontstaan door de exposi-
tie van tientallen kunstenaars in 
Aalsmeer, gaat zaterdag 25 mei 
letterlijk en fi guurlijk de lucht 
in. Radiomaker Sem van Hest 
ontvangt liedjesmaakster Sas-
kia Veenswijk, clipmakers Mitch 
Wensveen en Fabio Steltenpohl. 

Voor de muzikale opening van 
de expositie liet Saskia zich inspi-
reren door de titels van de kunst-
werken. Het lied ‘Zonder Titel’ 
dankt deze naam aan het schilde-
rij van Marjon Woelders: “Ik vind 
dat iedereen zelf mag bedenken 
wat hij of zij erin ziet.” In de mu-
ziekvideo zijn niet alleen de ti-
tels en beelden van de kunstwer-
ken verwerkt, ook het proces en 
het verhaal achter de kunst wordt 
uitgelicht. De sferische bijdragen 
van saxofonist Robbert Tuinhof 
en harpiste Rosanne Beukeboom 
zorgen daarbij voor een extra di-
mensie. 
Nieuwsgierig naar de makers? 
Luister naar ‘Sem op zaterdag’ 
van 10.00 tot 12.00 uur op Radio 
Aalsmeer. Daarna te vinden op 
Facebook: SAS Singer And Song-
writer.

1.  Reischeque: 2974, 
 Wilma Alink-Scheltema
2.  Smart tv: 84, Gerben Burgers
3.  Laptop: 1554, Daniëlle Pannekoek
4.  Espresso: 718, Eric Markman
5.  Tablet: 1867, Dave Stokman
6.  E-Reader: 1699, Jan Bakker
7.  Bluetooth speaker: 973, 
 Kees de Boer
8.  Dinerbon: 1805, 
 Bink van Leeuwen
9.  Dinerbon: 1470, Joke Ubink
10. Tassen met boodschappen: 223, 
 Jachthaven Dragt

11. Air Fryer: 1249, Piet Donicie
12. Pizza Gusto: 267, 
 Nieuwe Meerbode
13. Bluetooth Party Box: 1154, 
 Rick Verkuijl
14. HDS camera: 1681, Danny Zorn
15. Drankenpakket: 1935, 
 Jennifer van Iperen
16. Etensbon: 541, Beatle en Stones
17. Slangenhaspel: 669, 
 Rob Amersbeeld
18. Grilplaat: 1251, Piet du Pau
19. Staatslot: 1580, 
 Rodney van de Halm.





14 23 mei 2019

ra fi t  o  ren 
en de ren

Aalsmeer - Woensdag 15 mei 
is tussen tien uur ’s avonds en 
mindernacht graffi  ti gespo-
ten op diverse muren en gara-
gedeuren in de omgeving van 
de Mendelstraat en de Clusi-
usstraat. Onbekenden hebben 
aanstootgevende teksten op 
de muren en deuren gezet. De 
politie hoopt dat er bewoners 
zijn die meer kunnen vertellen 
over het hoe en waarom van 
deze graffi  ti-teksten. Mogelijk 
zijn de daders gezien. De po-
litie hoort het graag via 0900-
8844. Woningbouwvereniging 
Eigen Haard is gevraagd de 
teksten te verwijderen.

e en o en 
n et er dan z  
ca era  en g

Aalsmeer - Op zondag 19 mei 
om vier uur in de middag is in-
gebroken bij een bloemenbe-
drijf aan de Middenweg. Het 
bedrijf is voorzien van camera’s 
en deze zijn aangesloten op de 
eigen mobiele app, zodoende 
werd de inbraak nagenoeg ge-
lijk opgemerkt. Duidelijk werd 
gezien dat in een vrachtwa-
gen van een verhuurbedrijf uit 
Brabant zo’n zestig plantenkar-
ren werden ingeladen. Direct is 
alarm geslagen bij de politie. Er 
is contact opgenomen met het 
verhuurbedrijf en deze kon op 
de gps (autovolgsysteem) zien 
waar de vrachtwagen zich be-
vond. De wagen bleek op de 
snelweg te rijden. Bij Breuke-
len is de bestuurder tot stop-
pen gedwongen. De twee in-
zittenden, een 26-jarige man 
uit Oss en een 31-jarige man 
uit Oirschot, zijn aangehouden 
en worden verhoord. De plan-
tenkarren zijn weer retour ge-
geven aan het bloemenbedrijf.

 e e r ngen 
na controle

Aalsmeer - Tussen één uur in 
de nacht en zes uur in de och-
tend van zondag 19 op maan-
dag 20 mei heeft de politie op 
diverse locaties binnen de be-
bouwde kom gecontroleerd op 
snelheid in zowel Aalsmeer als 
in Uithoorn. In totaal zijn twaalf 
processen-verbaal opgemaakt. 
De hoogste overschrijding was 
102 kilometer op een weg waar 
een maximumsnelheid van 50 
kilometer per uur geldt.

Vandaag Europese Verkiezingen!
te en oor d rzaa  

eerl  en r  ro a
Aalsmeer - In aanloop naar de 
Europese Verkiezingen die van-
daag, donderdag 23 mei plaats-
vinden, had het Netwerk van de 
PvdA vrouwen op 7 mei een bij-
eenkomst georganiseerd waarbij  
Europa op de agenda stond.
Deze verkiezingen vinden voor 
de negende keer plaats. De Eu-
ropese Unie heeft 28 lidstaten, 
inclusief nog steeds Engeland. 
Daarvan zijn 19 landen ook Eu-
rolanden. Op 23 of 26 mei kie-
zen alle stemgerechtigde inwo-
ners van deze 28 landen hun kan-
didaten voor het Europese Parle-
ment waarin 751 zetels te verde-
len zijn. Nederland heeft recht op 
29 zetels.
PES (Partij van Europese socia-
listen) met als spitzenkandidaat 
Frans Timmermans had de aan-
dacht van het Netwerk. Zoals te 
verwachten waren de aanwezi-
ge vrouwen warm voorstander 

van de Europese Unie. De opge-
worpen vraag welke rol de Soci-
aal Democratie moet spelen in 
Europa leverde fl inke stof tot dis-
cussie. Unaniem werd uitgespro-
ken dat de PES (Partij van Euro-
pese socialisten) waar de Neder-
landse PvdA deel van uitmaakt 
zich hard moet maken voor ‘gelijk 
loon voor gelijk werk’.
Ook moet de macht van de ban-
ken en multinationals aan ban-
den worden gelegd. En het Euro-
pese Parlement moet haar eigen 
uitgaven kritisch onder de loep 
blijven nemen.
Het mag duidelijk zijn. Voor de 
netwerkvrouwen geen ‘nexit’, 
maar een positieve stem voor Eu-
ropa. Vooral voor Aalsmeer met 
zijn internationale bloemenhan-
del is het erg belangrijk dat er 
veel mensen naar de stembus 
gaan om voor een eerlijk, vrij en 
duurzaam Europa kiezen.

Wedstrijdploegen in actie in Purmerend

er te en derde laat  
oor rand eer al eer 

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
18 mei zijn de twee wedstrijd-
ploegen van Brandweer Aalsmeer 
in actie gekomen voor de tweede 
ronde van de brandweerwedstrij-
den in Purmerend. En met succes.
De 112 ploeg heeft in de ochtend 
deelgenomen aan de 112-wed-
strijd. De ploeg uit Aalsmeer wist 
als derde te eindigen. Hierdoor is 
de tweede ronde gewestelijk be-
haald.
In de middag was het de beurt 
aan de hoofdklasse ploeg van 
Brandweer Aalsmeer. De ploeg 
heeft een topprestatie geleverd. 
Tijdens de ABWC wedstrijden 
heeft de ploeg de eerste plaats 

behaald en is nu gekwalifi ceerd 
voor de landelijke fi nale.
Gefeliciteerd! Aalsmeer kan/mag 
trots zijn op haar Brandweer-
korps. Een heel veilig idee om te 
weten dat de heren en dames 
van het korps zich honderd pro-
cent inzetten en blijven oefenen 
om alle facetten van het vak goed 
te blijven beheersen.
Overigens kan het korps altijd 
nieuwe vrijwilligers gebruiken. 
Er wordt iedere maandag in de 
avond geoefend bij de kazerne 
aan de Zwarteweg. Binnen stap-
pen voor meer informatie is altijd 
mogelijk.
Foto: Brandweer Aalsmeer

er t  
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Aalsmeer - De politie Aalsmeer 
Uithoorn roept op om uit te kij-
ken naar Jakub Bialek. De 22-ja-
rige man is op 13 mei voor het 
laatst gezien in Aalsmeer. Daar-
na is er niets meer van hem ver-
nomen. Jakub heeft geen con-
tact met zijn familie opgenomen. 
Zij maken zich ernstige zorgen 
om Jakub, omdat hij medicijnen 
moet innemen. Jakub is onge-
veer 1.71 meter lang en zijn haar-
kleur is donkerblond. Inwoners 
die informatie over deze vermis-

sing hebben, worden verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie via 0800-6070. Zaaknummer 
is: 2019100579.
Politie Aalsmeer Uithoorn

eden er oerreg oraad n 
ge e  o er tat on d 
Aalsmeer - Station Zuid wordt 
de komende acht jaar verbouwd. 
Het project heet Zuidasdok en 
gaat er voor zorgen dat de he-
le omgeving van het station op 
de schop gaat. De snelweg A10 
gaat grotendeels in een tunnel en 
de NS-sporen worden uitgebreid 
van 4 naar 6. Het station is sinds 
vorig jaar ook het beginpunt van 
de Metro Noord-Zuidlijn. Daarom 
moeten reizigers uit Aalsmeer, 
Amstelveen en Uithoorn die rich-
ting Centraal station reizen op 
station Zuid overstappen op de 
nieuwe Noord-Zuidlijn. Vanaf de 
bushalte 348/358 aan de Stra-
vinskylaan moeten reizigers uit 
de regio ongeveer 5 minuten 
door weer en wind lopen naar 
de metro. Naar aanleiding hier-
van heeft regioraadslid Tom Ver-
laan in de laatste vergadering van 
de vervoersregioraad vragen ge-
steld. Samen met vertegenwoor-
digers uit Amstelveen hebben de 
Aalsmeerse raadsleden Erik Ab-
benhues en Tom Verlaan  met de 
uitvoerders van de verbouwing 

van station Zuid deze zorgen be-
sproken. Het is wel duidelijk ge-
worden dat station Zuid uit zijn 
krachten is gegroeid en dat wordt 
alleen nog maar erger. Van zo’n 
7.000 gebruikers per dag in de 
startfase (1978) bedient het sta-
tion inmiddels ruim 100.000 rei-
zigers per dag. De expansie van 
het gebied zal er voor zorgen dat 
het aantal gebruikers doorgroeit 
naar 300.000 personen per dag. 
Tijdens de verbouwing moet al-
les gewoon blijven functioneren. 
En dat terwijl nu ook metrolijn 51 
wordt omgebouwd tot een snel-
tram. 
Het is duidelijk dat er geen mak-
kelijk oplossing voor verbetering 
van de overstap is, maar de uit-
voerders van Zuidasdok gaan be-
studeren hoe de overstap toch 
kan worden verbeterd. Afgespro-
ken is dat de regioraad en de uit-
voerders elkaar op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen 
en regelmatig gaan overleggen 
over de situatie. U wordt op de 
hoogte van de ontwikkelingen.  

Eerste vergadering met burgemeester Oude Korte

eerderhe d aad oor 
eer ch hol ar eren

Aalsmeer - De eerste raadsverga-
dering onder voorzitterschap van 
burgemeester Oude Kotte vond 
afgelopen donderdag 16 mei 
plaats en hij stelde zich, zo liet hij 
weten, mild op. Alle fracties kre-
gen ruim de gelegenheid om hun 
zegje te doen en hun standpunt 
te verwoorden. De vergadering 
had een korte agenda en reeds 
even voor half tien in de avond 
kon ‘afgehamerd’ worden. 
Eén van de agendapunten was 
het voorstel om af te wijken van 
het bestemmingsplan om Schip-
holparkeren in deelgebied 3 in 
Greenpark Aalsmeer toe te staan. 
D66 gaf aan twijfels te hebben. 
“Een gevoel zegt ons, niet doen. 
Het wordt geen carpool met 
groen. Wij zijn tegen”, aldus Wil-
lem Kikkert. 
Ook Groen Links stemde te-
gen. “We zijn tegen de groei van 
Schiphol, maar willen wel ak-
koord gaan met Schipholparke-
ren. Genoeg is genoeg. We willen 
niet indirect meewerken aan de 
groei van Schiphol. We hebben 

wel genoeg blik in Aalsmeer”, zo 
zei Sunny Lakerveld. 

Beste optie
Het CDA had geen lang betoog 
nodig en ging, ook omdat de pro-
cedure al zo lang duurt, akkoord. 
De VVD en AA hadden eveneens 
geen moeite met deze relatief 
kleine uitbreiding. “We staan niet 
te juichen, maar het is de beste 
optie. Het stukje grond mag niet 
bebouwd worden.” AA zei tot slot 
wel te hopen dat de uitbreiding 
door groen aan het oog onttrok-
ken gaat worden. 

Geen vrachtwagens
Op de kavel Schouten, zoals de-
ze locatie genoemd wordt, mo-
gen geen vrachtwagens gepar-
keerd worden. De VVD kreeg op 
de vraag hierover de bevestiging 
van wethouder Robbert-Jan van 
Duijn. 
Met meerderheid van stemmen 
aangenomen oftewel nog meer 
auto’s over enkele maanden in 
Greenpark Aalsmeer.

Aalsmeer - Hierbij wil ik 
Aalsmeer van harte felicite-
ren met de opening van hun 
zesde grote supermarkt naast 
nog een paar kleinere supers. 
Ongeveer 2/3 van de inwo-
ners heeft er weer een keuze-
mogelijkheid bij. Ook gunstig 
voor de portemonnee. Als je 
dit afzet tegen de rest van de 
gemeente, Kudelstaart, een 
luxe. Door besluiteloosheid 
van de gemeente en fi rma Al-
ders moeten een kleine 10.000 
inwoners het nog steeds doen 
met slechts één kleinere super-
markt welke ook nog eens tot 
de duurdere behoort. Navraag 
bij de gemeente en Alders le-
vert al jaren op dat men naar 
elkaar wijst over de schuld-
vraag. Te weinig keus en prijs-
technisch is Kudelstaart zo-
doende al jaren het kind van 
de rekening. Landelijk is één 

super op 3.000 inwoners nor-
maal maar dat geldt kennelijk 
niet voor Kudelstaart. Ook als 
het gaat om de hopeloze ver-
binding met Schiphol wijst de 
gemeente weer naar een an-
dere schuldige, namelijk Con-
nexxion en u begrijpt het al, 
volgens de busmaatschappij 
is de gemeente verantwoor-
delijk.
Van de bijna 9 miljoen euro die 
de gemeente krijgt van Schip-
hol voor de overlast worden 
in Aalsmeer een aantal dure 
projecten gefi nancierd en wat 
overblijft is voor de opknap-
beurt van het Dorpshuis. Er 
resteert maar één conclusie, de 
‘gribus’ blijft een ondergescho-
ven kindje bij de gemeente.
 
Rien van der Laan
Kudelstaart
rienvdlaan@caiway.net

Kudelstaart ondergeschoven 
kindje bij de gemeente

Aanpassing bestemming in Rijsenhout: 

on ngen n laat  an 
er a erde a en

Rijsenhout - Gedeputeerde Joke 
Geldhof heeft samen met minis-
ter Kajsa Ollongren van Binnen-
landse Zaken afgelopen maan-
dagmiddag 20 mei een werkbe-
zoek aan Rijsenhout gebracht. Tij-
dens het bezoek werd de proble-
matiek rond de leefbaarheid en 
vitaliteit die zo nodig is voor het 
dorp en haar bewoners voor het 
voetlicht gebracht. Ook de wet-
houders Ruimtelijke Ordening en 
Woningbouw van de gemeen-
te Haarlemmermeer nemen deel 
aan het werkbezoek. Er is voor 
Rijsenhout heel positief nieuws te 
melden. Een van de verkiezings-
beloften van het CDA was om de 
verpauperde kassen aan te pak-
ken en deze wens wordt nu in-
gewilligd. “Nog tijdens de verkie-
zingen hebben wij de noodzaak 
van deze aanpassing naar voren 
gebracht. Aan onze oproep om 
woningbouw in het gebied mo-

gelijk te maken, kan nu gehoor 
gegeven worden”, aldus staten-
lid voor het CDA, Willemien Ko-
ning op de site van CDA Noord-
Holland. “Er is ruimte voor de ge-
meente om het bestemmings-
plan op lokaties met verpauper-
de kassen rond de woonkern Rij-
senhout en het gebied Noor-
der Legmeerpolder aan te pas-
sen.” Het betreft kleine kavels die 
de bestemming ‘tuinbouw’ heb-
ben, maar midden in het dorp lig-
gen. “Het is niet uit te leggen dat 
door de verkeerde bestemming 
op de gebieden daar nu enorm 
verpauperde kassen staan. Nu de 
aanpassing wordt doorgevoerd, 
wordt woningbouw mogelijk.” De 
gemeente Haarlemmermeer wil 
nu spoedig met inwoners en de 
dorpsraad aan de slag om uitvoe-
ring te gaan geven aan de nieu-
we bestemming, het bouwen van 
woningen. 

een regel  o  to eland
Aalsmeer - Verontrustende op-
merkingen kregen de leden van 
De Kunstploeg te horen tijdens 
de presentatie van de Kinderkun-
stroute op het Stokkeland afge-
lopen zaterdag 18 mei. Het groe-
ne plekje in het Centrum is ge-
liefd bij kinderen, maar ouders 
hebben liever niet dat hun kroost 
hier heen gaat en zeker niet al-
leen. ‘Er zijn geen regels’, zo is in 
een gedicht bij de Kinderkunst-
route geschreven, maar die zijn er 
natuurlijk wel. In de hoofden van 
de jeugdige schrijvers slaat deze 
uitspraak vast op het feit dat ze 
hier ongedwongen kunnen ont-
dekken en spelen, maar natuur-
lijk gelden er wel degelijk regels. 
Zo is het gebruik van alcohol ver-
boden, dit wordt op borden bij 
de entree aangegeven. Verder 
gelden hier natuurlijk de ‘gewone’ 
regels. Niet slopen, respect voor 
de natuur en geen afval dum-
pen, maar dit netjes in de aanwe-

zige prullenbakken deponeren. 
Of slaat ‘er zijn geen regels’ op 
wat in het ‘circuit’ de ronde doet? 
Ook kinderen vangen dit op. De 
geruchten gaan namelijk dat het 
Stokkeland niet alleen een gelief-
de plek is bij kinderen overdag en 
hangjongeren in de avond, maar 
dat er ook prostitutie plaatsvindt. 
“Er gaat een gerucht dat er in de 
zomeravonden dames rondlo-
pen die zich aanbieden aan he-
ren”, vertelt één van de leden 
van De Kunstploeg. Ook overlast 
door overmatig alcoholgebruik 
werd genoemd en wordt hier ook 
drugs te koop aangeboden? 
Het zijn geruchten, maar het ver-
dient wel aandacht en aanpak. 
Het zou toch zonde zijn als het 
groene park gemeden gaat wor-
den en er troosteloos bij komt te 
liggen. Tijd voor de gemeente en 
de politie om de regie over of te-
rug te nemen. In ieder geval vaker 
controles gaan uitvoeren!
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Fiets mee met 
Pedaalridders

Aalsmeer - Op donderdag 6 ju-
ni trekken de Pedaalridders van 
de OVAK er weer op uit. De fiets-
tochten zijn iedere eerste don-
derdag van de maand. De groep 

vertrekt om 13.30 uur van het 
parkeerterrein van het zwembad 
aan de Dreef en de fietstocht gaat 
dit keer richting Uithoorn. De rou-
te kan individueel als in de groep 
gefietst worden en kan opge-
haald worden bij de start. Bij de 
rust ontmoet men elkaar weer. 
Lidmaatschap van de Ovak is ver-
plicht.

“Wie wil er nou niet in Kudelstaart wonen?”

Westeinderhage niet bouwen 
is geen discussiepunt meer
Aalsmeer - Twee amendemen-
ten zijn afgelopen donderdag 
16 mei ingediend bij de behan-
deling van de startnotitie West-
einderhage door de gemeente-
raad. D66 stelde voor om te kie-
zen voor het realiseren van maxi-
maal 250 woningen, waarvan een 
groot aantal appartementen, en 
meer groen en water dan nu aan-
gegeven wordt in het plan. 
Westeinderhage is één van de 
laatste grote woningbouwloca-
ties in Kudelstaart en dit vraagt 
om een zorgvuldige invulling, 
vonden alle fracties. In de start-
notitie over deze wijk in wording 
tussen de Bilderdammerweg en 
de Herenweg in Kudelstaart is 
het maximaal aantal woningen 
gesteld op 270 woningen en dit 
verandert voor nu niet. De frac-
ties vinden het een verplichting 
om te voldoen aan de grote vraag 
aan huisvesting voor inwoners. 

Niet bouwen staat niet meer ter 
discussie. “Wie wil er nou niet in 
Kudelstaart wonen”, aldus het Ku-
delstaartse raadslid Eppo Busker-
molen van het CDA, waarna hij 
gelijk opmerkte dat zijn fractie 
zes hoog niet zit zitten. 

Betaalbare woningen
Het beleid van de gemeente is 
erop gericht betaalbare wonin-
gen te realiseren voor inwoners 
en in Westeinderhage moet ze-
ker gedacht worden aan star-
ters, jongeren en ouderen. “Mini-
maal 55 procent sociaal huur en 
koop”, aldus Erik Abbenhuës van 
de VVD. Wethouder Robbert-Jan 
van Duijn vulde hierbij het mid-
densegment aan. Ook hiervoor 
is de vraag groot. Ronald Fran-
sen van Groen Links was het min 
of meer eens met D66. Groen en 
water mogen niet een sluitpost 
worden. Er moet goed gekeken 

worden naar de woondichtheid. 
“Er gaat gezocht worden naar een 
haalbaar en realistisch woonpro-
gramma”, zo liet de wethouder in 
een reactie weten. 

Ontsluiting
Heetste hangijzer was ook nu 
weer de ontsluiting van de wijk. 
Echt een ‘zorgenkindje’, want het 
is nu al (te) druk op het Robend, 
de Bilderdammerweg en de Ku-
delstaartseweg en 270 woningen 
erbij geeft in ieder geval even zo-
veel meer verkeersbewegingen. 
Over de afwikkeling van het ver-
keer gaat een separaat voorstel 
komen, zo beloofde de wethou-
der. Hierin wordt zeker een veilig 
fietspad en een volwaardig kruis-
punt opgenomen. Er gaat in deze 
nog een participatie-bijeenkomst 
voor inwoners georganiseerd 
worden. Verder gaat de gemeen-
te de provincie verder onder druk 

Filmavond bij 
Oud Aalsmeer

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag is 
de tweede verkoopdag geweest 
voor de toegangskaarten van de 
filmavond op dinsdag 28 mei in 
de Doopsgezinde Kerk in de Zijd-
straat 55. De filmavond begint 

zetten om de Legmeerdijk te ver-
breden vanaf de Kasteleinweg tot 
in ieder geval de Hoofdweg. 

Financiële haalbaarheid
Natuurlijk wordt ook gekeken 
naar de financiële haalbaarheid 
van het plan. “Rond de zomer 
gaan we hierop terugkomen”, al-
dus de wethouder. Het ‘verkeers-
plaatje’ gaat langer op zich laten 
wachten, zo werd ook gezegd. 
“Later in het jaar.” 
Het tweede amendement was 
van Groen Links en hier werd een 
wijziging in de tekst voorgesteld: 
De startnotitie Westeinderhage is 
nu niet vastgesteld, maar de raad 
heeft medewerking verleend om 
woningbouw op de voormalige 
tuinbouwgronden tussen de He-
renweg en de Bilderdammerweg 
te realiseren door middel van het 
starten van een planologisch-juri-
dische procedure en hier gingen 
alle fracties, evenals het college 
mee akkoord. 
De volgende stappen in het pro-
ces gaan nu gezet worden. En dit 
is het opstellen van een overeen-
komst tussen de gemeente en 
de initiatiefnemer en vervolgens 
starten met het opstellen van een 
(voor)ontwerpbestemmingsplan.

Aalsmeer - Zaterdag 15 en zon-
dag 16 juni wordt de zesde edi-
tie van Aalsmeer Flower Festival 
gehouden. Het evenement vindt 
dit jaar plaats bij de Historische 
Tuin en het Flower Art Museum 
en wordt een bloemrijk spektakel 
voor jong en oud. De organisatie 
zoekt nog enkele vrijwilligers die 
het leuk vinden om te helpen bij 
de opbouw en de bezoekersont-
vangst.
 
Diverse activiteiten
Aalsmeer Flower Festival trekt 
jaarlijks enkele duizenden bezoe-
kers, onder wie een groot aantal 
buitenlandse gasten. Bij dit eve-
nement draait alles om bloemen. 
Arrangeurs gaan aan de slag om 
prachtige bloemsierkunst te ma-
ken en er zijn verrassende toepas-
singen te ervaren van bloemen in 
bijvoorbeeld kunst, eten en en-
tertainment. Ook is er live muziek 
en zijn er diverse activiteiten voor 
kinderen. Tussen de locaties va-
ren watertaxi’s over de Westein-

derplassen, ook rijdt er een pen-
delbus.
 
Veel handjes nodig
Bij de totstandkoming van het 
festival zijn veel handjes nodig. 
Daarom is de Stichting Aalsmeer 
Flower Festival nog op zoek naar 
enkele vrijwilligers die willen 
helpen bij de opbouw in de da-
gen voorafgaand aan het festi-
val. Ben je een beetje handig en 
vind je het leuk om met een ge-
zellig team samen te werken, laat 
het dan weten! Tijdens het week-
end zelf is een belangrijke rol 
weggelegd voor de gastvrouwen 
en -heren die bezoekers wegwijs 
maken en tickets verkopen. Ook 
hierbij is nog hulp welkom. Lijkt 
het je leuk om hierin iets te bete-
kenen? Stuur dan een bericht aan 
info@aalsmeerflowerfestival.nl 
of bel met coördinator Constan-
tijn Hoffscholte via 06-26070202. 
Kijk voor meer informatie over 
het festival op: www.aalsmeerflo-
werfestival.nl

Zesde editie wordt bloemrijk feest
Vrijwilligers gezocht voor 
Aalsmeer Flower Festival

om 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Er worden kleur- 
en zwart/wit films vertoond over 
de bloemisterij, de bouw van het 
gemeentehuis, veranderingen in 
Aalsmeer en de pramenrace.

Kaarten zijn in de voorverkoop à 
5 euro te koop bij Eveleens Make-
laardij in de Punterstraat. Aan de 
zaal is de entree 7,50 euro.

Laatste kavel op Schiphol 
Logistics Park uitgegeven
Schiphol - Op 7 mei is de laatste 
gereserveerde kavel op Schiphol 
Logistics Park aan Durfort Vast-
goed B.V. geleverd. Op de kavel 
van 24.691 m2 uitgeefbaar zal 
eind deze maand gestart wor-
den met de bouw van een logis-
tiek warehouse. De ontwerp is 
van de hand van Architecten-Lab. 
Aannemer Aan de Stegge zal het 
nieuwe pand naar verwachting in 
december 2019 opleveren.
Deze ontwikkeling van kleinscha-
lige logistieke units omvat in to-
taal 13.289 m² v.v.o. warehouse, 
1.821 m² v.v.o. mezzanine, 2.346 
m² v.v.o. kantoorruimte en 105 
parkeerplaatsen op eigen ter-
rein. Het warehouse kan worden 
verdeeld in maximaal negen zelf-
standige units, waarvan sommi-
ge met elkaar verbonden kun-
nen worden zodat grotere ge-
combineerde units ontstaan. Elke 
unit heeft minstens twee loading 
docks en een overheaddeur. Door 
de ligging en de unitomvang is 
dit object uniek in zijn soort.
Cees Smit, directeur Durfort Vast-
goed: “Met de units die variëren 

van ca. 1.250 tot 2.500 m2, wordt 
dit project vooral ontwikkeld 
voor partijen in de logistieke ke-
ten zoals transporteurs, expedi-
teurs en kleinere Schiphol-geori-
enteerde bedrijven die behoefte 
hebben aan een beperkte opslag-
capaciteit.” Arnoud van der Wijk, 
projectmanager bij SADC: “Deze 
kleinere units zijn een nieuw pro-
duct dat wordt aangeboden op 
Schiphol Logistics Park en zorgen 
voor een gevarieerd aanbod van 
logistieke ruimte dicht bij Schip-
hol.”

Duurzaamheid
Bovenop het energielabel A++ is 
het gebouw zo ontworpen dat 
het gehele dak voorzien kan wor-
den van zonnepanelen. Daarmee 
kan het project op termijn een-
voudig omgezet worden naar 
‘all electric’ waarbij, mede ge-
zien het gebruik van ledverlich-
ting in zowel de kantoren, in de 
bedrijfsruimte als op het buiten-
terrein, in belangrijke mate in de 
eigen elektriciteitsbehoefte kan 
worden voorzien. Verder worden 

materialen met een hoge isola-
tiewaarde gebruikt en wordt er 
luchtdicht gebouwd rond gevel-
openingen en dak- en aansluitin-
gen. Daarnaast is gestreefd naar 
een zo efficiënt mogelijk grond-
gebruik door de realisatie van een 
gebouwde parkeervoorziening.
Laatste kavel
Met de levering aan Durfort Vast-
goed is de laatste kavel op Schip-
hol Logistics Park uitgegeven. 
Logistieke partijen kunnen nog 
grond voor nieuwbouw verwer-
ven op het naastgelegen Schip-
hol Trade Park.

Hoogwaardig bedrijventerrein
Schiphol Logistics Park Schiphol 
Logistics Park is een hoogwaar-
dig logistiek bedrijventerrein, ge-
legen op een van de meest stra-
tegische logistieke locaties van 

Europa ten zuiden van Schiphol. 
Gevestigd zijn daar onder ande-
re Kuehne+Nagel (WDP), Expedi-
tors, Rapid Logistics (WDP), data-
center interxion (Somerset), SE-
KO Benelux (Somerset) en CTS 
GROUP (Somerset). Op deelge-
bied West hebben Montea en 
Durfort Vastgoed een logistiek 
centrum ontwikkeld met Thom-
sen Select en Milestone Logistics 
als eerste huurders. Het naastge-
legen AMS Cargo Center van Built 
to Build en Proptimize (multi-ten-
tant warehouse) is inmiddels voor 
80% verhuurd. Onlangs tekenden
Montea en SADC de koopover-
eenkomst voor een kavel van 
21.521 m2. Schiphol Logistics 
Park is een ontwikkeling van re-
gionale gebiedsontwikkelaar 
SADC, Schiphol Real Estate en 
KLM.

Tinto Quintet neemt deel 
aan festival in Innsbrück
Amstelland - Het Tinto Quintet 
uit Amstelveen, bestaande uit 
Geertje Vrolijk, Carola Jongkind, 
Yvon Meijerink, Marcel Theebe en 
Rina van Houten, doet mee met 
het International Accordeon Fes-
tival in Innsbrück op 30 en 31 mei 
2019. De spelers, die tevens lid 
zijn van Concertina’s Accordeon-
orkesten, vormen sinds 2015 een 
kwintet. Ze krijgen muzikale ad-
viezen van Elly Meekel. De eerste 
drie jaar van hun bestaan hebben 
ze gewerkt aan het leren samen-
spelen zonder dirigent. Ook is het 
repertoire opgebouwd. Dat re-
pertoire is ondertussen zeer ge-
varieerd. Zowel (bewerkingen 
van) klassieke werken als origine-
le, meer moderne accordeonmu-
ziek wordt gespeeld. Ook heb-

ben ze pop, musical- en filmklas-
siekers in het programma opge-
nomen.
In Innsbrück spelen ze in de cate-
gorie ‘Kamermuziek klassiek’ met 
vijf uit Duitsland afkomstige en-
sembles. Er worden twee stuk-
ken gespeeld: Lars Hollmers mu-
sik (componist Lars Holmmer, arr. 
H. Seifert) en Tango 2 (componist 
A. Nebl, arr. S. Hippe). De compo-
nist van het laatste stuk is tevens 
voorzitter van de jury.
Als opmaat voor Innsbrück is met 
vijf andere Nederlandse deelne-
mers op 18 mei in Hoofddorp een 
presentatie gegeven. Deze gene-
rale uitvoering is prima gegaan. 
Met veel vertrouwen reist het 
kwintet op 28 mei af naar Oos-
tenrijk.

Extra weide met fruitbomen
Nieuwe entree voor de 
kinderboerderij
Aalsmeer - Het zal menigeen niet 
ontgaan zijn dat er afgelopen 
maanden veel werkzaamheden 
op en rond het terrein van kin-
derboerderij Boerenvreugd heb-
ben plaatsgevonden. De renova-
tiewerkzaamheden in het park 
rondom de boerderij beginnen 
vorm te krijgen. Voor de kinder-
boerderij zijn enkele grote veran-
deringen doorgevoerd. Zo is de 
eendenvijver onder handen ge-
nomen. De vijver staat nu in ver-
binding met de parkvijver en over 
het water is een mooie vlonder-
brug aangelegd. Het pad aan de 
vijverzijde is opgeknapt en ver-
legd waardoor Boerenvreugd er 

100 vierkante meter weide bij 
heeft gekregen. 
De grootste verandering is het 
verplaatsen van de ingang. De 
entree is nu aan de speeltuinzij-
de te vinden. Vele bezoekers heb-
ben de weg naar de nieuwe en-
tree al gevonden. De vrijwilligers 
van Boerenvreugd zijn druk bezig 
met het inrichten van de nieuwe 
entree. Zo krijgen Ronijntje, de 
vlaggen en het club van honderd 
bord nog een nieuw plekje. Naast 
de nieuwe ingang komt ook een 
extra weide met fruitbomen. Het 
bestuur van Boerenvreugd ver-
wacht dat alle werkzaamheden 
voor de zomer zijn afgerond.

Creatieve taalcursisten
Amstelveen - De taalcursisten 
NT1 van het ROC schreven on-
langs in de Bibliotheek Stads-
plein een gedicht met als thema 
‘Vrijheid’. Daarna bezochten zij 
het Cobra Museum om daar een 
schilderij te maken dat bij het ge-
dicht hoort: zo ontstonden unie-
ke tweeluiken. Gertrude Hoogen-
doorn, manager Educatie en Pro-
grammering bij de Bibliotheek 
Amstelland vertelt: “Het achterlig-
gende idee van de workshops bij 
de bieb en het Cobra is, dat crea-
tieve werkvormen helpen om de 
taal beter te leren beheersen. En 
dat het een plezierige, inspireren-
de aanvulling op de cursus NT1 is. 
De bibliotheek is één van de orga-
nisaties achter Het Taalhuis. Het 
Taalhuis is er voor alle volwasse-
nen die moeite hebben met de 
Nederlandse taal. Er is een aan-
bod gericht op ieders situatie. Bij-
voorbeeld oefenen met een taal-
maatje in de bibliotheek of taal-
lessen volgen bij het ROC.”
Nederlands als eerste taal (NT1) 
betekent Nederlands als moeder-
taal. De term verwijst naar de di-
dactische aanpak van het school-
vak Nederlands voor leerlingen 
van wie de moedertaal het Ne-
derlands is. Deelnemers van de 

betreffende ROC cursus hebben 
ofwel Nederlands als moedertaal, 
of wonen reeds meerdere jaren in 
Nederland. Docente Ank Ridder-
beks heeft beide middagen met 
haar cursisten voorbereid en ver-
telt over de verhalen die hierbij 
los kwamen: ”Het dichten in de 
bieb was ontzettend leuk. Geen 
van de cursisten was ooit in het 
Cobramuseum geweest; voor 
sommigen was het überhaupt de 
eerste keer in een museum. Ze 
hadden ook nog nooit een boek 
voor zichzelf geleend. Iedereen 
ging hup aan de slag – wat een 
energie! Er kwamen persoonlijke 
verhalen los en veel vrije dingen 
op het doek.” Elke Kuiper, educatie 
en activiteiten van het Cobra mu-
seum vult aan: “Het was bijzonder 
leuk om de cursisten zo enthousi-
ast bezig te zien. Geweldig dat de 
werken van Cobra nog altijd in-
spireren. Het is absoluut de moei-
te waard om de gemaakte kunst-
werken te bekijken!” Benieuwd 
naar de tweeluiken van de cursis-
ten? Deze zijn van zaterdag 1 tot 
en met zondag 30 juni te bekijken 
in de bibliotheek Amstelland aan 
het Stadsplein in Amstelveen. Kijk 
voor openingstijden op www.de-
bibliotheekamstelland.nl
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Toerrit Aalsmeer Roest Niet vol!
Racesimulator van Max 
Verstappen in Aalsmeer
Aalsmeer - Op het laatste mo-
ment heeft de organisatie van 
Aalsmeer Roest Niet de racesimu-
lator van Max Verstappen kunnen 
regelen voor zondag 2 juni. Dat 
belooft een spektakel te worden.
Naar aanleiding van het bericht 
van vorige week, dat ARN be-
scheiden begint met een ten-
toonstelling van Aalsmeer Toen, 
volgden vele leuke en spontane 
reacties. De Beach heeft hal 3 ge-
heel gereserveerd voor deze ten-
toonstelling vol met Aalsmeers 
nostalgie. De toerrit is vol ge-

boekt met 200 voertuigen die 
zondagmiddag ‘landen’ aan de 
Oosteinderweg. Eén van de deel-
nemers is Gert Jan de Wit, die 
met zijn NSU RO 80 van bouwjaar 
1969 aan de start staat. De NSU 
was een limousine uit de hoge-
re klasse van automerk NSU, die 
in 1967 een revolutionair aërody-
namisch koetswerk presenteer-
de dat zijn tijd ver vooruit was. De 
hoge achtersteven en de ronde 
vormen werden in de jaren tach-
tig de regel. De wankelmotor van 
115 pk was ook ongewoon.

Gert Jan de Wit bij zijn NSU RO80 uit 1969.

Radio Aalsmeer beleeft 
een sportieve week
Aalsmeer - Waar vorige week 
muziek en de samenleving de bo-
ventoon voerden staan komen-
de week sport en coaching op de 
agenda, al wordt de muziek na-
tuurlijk niet overgeslagen. Esther 
Sparnaaij heeft het over verande-
ringen in leefstijl op donderdag, 
een verslag van de eerste ronde 
van de Kinderburgemeesterver-
kiezing hoor je bij ‘Let’s Go’, net 
als karttalent Max (8) op vrijdag 
tussen 18.00 en 19.00 uur. Verder 
G-Sport bij ‘DownTown Radio’ op 
zaterdag tussen 14.00 en 15.00 
uur en Sem van Hest zorgt voor 
de muzikale slag met verschillen-
de musici in zijn beide program-
ma’s op zaterdag van 10.00 tot 
12.00 uur en maandag van 21.00 
tot 23.00 uur. 

DownTown op sportieve toer
Zaterdag tussen 14.00 en 15.00 
uur hebben Dennis, Rinus en Il-
se het over sporten voor men-
sen met een lichamelijke of ver-
standelijke beperking. De drie 
gaan in gesprek met Sportser-
vice Haarlemmermeer die sport-
clubs ondersteunt en veel clinics 
organiseert. De Mike Multi Foun-
dation komt uitleggen waarom 
ze G-sporters steunen en Tamara 
Kwint van de Loopgroep Samen 
Fit vertelt waarom bewegen juist 
bij deze doelgroep zo belangrijk 
is. Het wordt ook gezellig, want 
Rick mag zijn top 3 presenteren. 

Harmonie in ‘Door de Mangel’
Afgelopen maandag nam Ap Ei-
genhuis als 255e gast plaats ach-
ter de microfoon bij ‘Door de 
Mangel’. De ras-Aalsmeerder 
noemde zichzelf sociaalvoelend, 
ambitieus, energiek en positief. 
De HR-man woonde vijf jaar in 
het buitenland, maar keerde uit-
eindelijk weer terug in Aalsmeer. 
Eigenhuis is onder andere be-
kend van ‘Vuur en Licht op het 
Water’, de Stichting Bovenlan-
den, maar wilde vooral praten 
over Oostoogst. Ook zijn voor-

zitterschap van het Crown Thea-
ter kwam aan bod en dit ontlok-
te hem de uitspraak dat er 50% 
kans is op een terugkeer van het 
theater in Aalsmeer. “Ik zou willen 
dat de gemeente Aalsmeer een 
iets actievere rol hierbij gaat spe-
len en in zijn budgetten daar ook 
ietsje meer rekening mee gaat 
houden”, beëindigde Ap Eigen-
huis de uitzending. 
Ook Ap heeft een nieuwe gast 
aangedragen. Komende maan-
dag ontvangen presentatoren 
Mylène en Elbert om 19.00 uur 
Wilma van Drunen als 256e gast. 
Wilma is al 25 jaar directiesecreta-
resse en voorzitter van Aalsmeers 
Harmonie. De harmonie bestaat 
al meer dan 100 jaar. Eigenhuis 
wil van haar weten hoe zij erin 
slaagt om in deze tijd de harmo-
nie bij elkaar te houden en mu-
ziek van hoge kwaliteit te leveren. 
Als luisteraar ook een vraag voor 
Van Drunen? Mail deze dan naar: 
info@radioaalsmeer.nl of bel tij-
dens de uitzending naar de stu-
dio: 0297-325858.

Musici in ‘Intermezzo’
Maandagavond ontvangt Sem 
van Hest in het programma ‘Inter-
mezzo’ de tweede concertmees-
ter van het Koninklijk Concertge-
bouw Orkest, violiste Marijn Mijn-
ders en eerste klarinettist van het 
Nederlands Philharmonisch Or-
kest Rick Huls. Over functies in 
een orkest, hun samenwerking in 
het Uriel Ensemble en dat gelar-
deerd met enkele muziekstukken 
uit het repertoire. Zij zijn te gast 
van 21.00 tot 22.00 uur. Tot 23.00 
uur zal Sem doorgaan op de eer-
der ingeslagen muzikale weg.
Radio Aalsmeer is te beluiste-
ren via 105.9 FM in de ether, 99.0 
FM op de kabel, digitaal radioka-
naal 868 (Caiway) en via de web-
site www.radioaalsmeer.nl. Daar-
naast is Radio Aalsmeer te vinden 
op televisie met Tekst TV: kanaal 
12 van Caiway, of kanaal 1389 van 
KPN/XS4ALL/Telfort. 

Winst voor Els 
op OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos-
middag van de OVAK is op 
woensdag 29 mei vanaf 14.00 uur 

Stand ZABO-
zaalvoetbal

Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie werd afgelopen zater-
dag 18 mei voortgezet met de ze-
ventiende en voorlaatste speel-
ronde. De uitslagen in de Proos-
dijhal waren als volgt: Football 
Fanatics tegen Polonia Aalsmeer 
2-7. Woei tegen HFC Haarlem 5-0. 
International Smokers Team te-
gen Green Fingers Uitzendbu-
reau 5-4. LEMO tegen Joga Boni-

Fietstochten van 55 en 35 kilometer
42e Dorpentocht voor 
Bartiméus Fonds
Aalsmeer - Op zondag 2 juni or-
ganiseert de Stichting Dorpen-
tocht voor de 42e keer een re-
creatieve fietstocht, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor een 
goed doel. Dit jaar is Stichting 
Dorpentocht bijzonder blij om 
met de opbrengst van de fiets-
tocht het Bartiméus Fonds te 
kunnen helpen. 
“In ons land zijn duizenden blin-
de kinderen die ook gewoon wil-
len leren, spelen en sporten. Door 
hun visuele beperking is dat niet 
altijd vanzelfsprekend. Maar het 
kán, met onze hulp. Samen met 
u kan het Bartiméus Fonds voor 
deze kinderen het verschil ma-
ken. Met de opbrengst van de 
Dorpentocht maakt het Bartimé-
us Fonds belangrijke extra’s mo-
gelijk voor kinderen met een vi-
suele beperking. Denk aan sport-
projecten of veilige speeltoestel-
len. Dus met uw deelname aan 
de Dorpentocht geeft u deze kin-
deren een prachtige kans om ook 
in beweging te komen! Meer info: 
bartimeusfonds.nl.” De Dorpen-

tocht 2019 kent net als voorgaan-
de jaren weer twee afstanden; 
de traditionele afstand is natuur-
lijk de 55 kilometer; de korte rou-
te is circa 35 kilometer. Maar het 
maakt niet zoveel uit welke af-
stand u fietst, het is veel belang-
rijker dat u fietst. Want dan kunt u 
weer volop genieten van een ge-
zellige dag in een mooie omge-
ving tijdens een zorgvuldig voor-
bereide fietstocht, en dit alles ten 
behoeve van het goede doel.  De 
startposten liggen dit jaar in: Am-
stelveen, Uithoorn, Waverveen, 
Vinkeveen, Vreeland, Abcoude, 
Amsterdam en Ouderkerk aan 
de Amstel. Kijk op www.dorpen-
tocht.net voor de exacte adres-
sen en afstanden. Bij veel van de 
startplaatsen zijn voldoende par-
keerplaatsen voor het geval u er 
voor kiest met de auto naar de 
start te komen. De kosten van 
deelname zijn nog steeds 4,50 
euro (op de dag van de tocht) of 
4 euro als vooraf via de website 
www.dorpentocht.nl wordt be-
steld.

Zonnige opening van seizoen
Oosterbad-vlag voor de 
91ste keer gehesen!
Aalsmeer - Om precies 13.00 uur 
werd afgelopen zaterdag 18 mei 
traditiegetrouw en voor de 91ste 
keer de Oosterbadvlag gehesen 
en dat betekent dat er weer ge-
zwommen mag worden in het 
heerlijke en schone water van 
het natuurzwembad aan de Mr. 
Jac. Takkade. Daarna volgde een 
spectaculaire opening met dank 
aan de heren van Indoor Cliff Di-

ving. De trampolinespringers van 
SV Omnia verzorgden een prach-
tige clinic. Kinderen mochten ver-
kleed naar de opening komen en 
een groot aantal van hen kwam in 
prachtige en spannende verschij-
ningen. De winnares was Minnie 
Mouse,. de tweede prijs ging naar 
Spiderman en de derde prijs is 
uitgereikt aan de Oosterbadkwal.
Voor de eerste tien stoere zwem-
mers was er weer een heerlijk ge-
bakje. Met een watertemperatuur 
van 16,5 graden en een heerlijke 
zon was het prima vertoeven in 
Het Oosterbad.

Familie-estafette 
Op zaterdag 1 juni om 13.00 uur 
zullen de families uit Aalsmeer 
weer tegen elkaar strijden tijdens 
de familie-estafette. Wie is de 
snelste en behendigste familie in 
het water? Ook worden er indivi-
duele wedstrijden gezwommen. 
Opgeven kan bij de kassa van Het 
Oosterbad. Kijk voor meer infor-
matie en nieuws op de website: 
www.hetoosterbad.nl
Foto: www.kicksfotos.nl

to 0-5. Street Football Team tegen 
Amsec Piller 7-4.

Stand na ronde 17: Polonia 
Aalsmeer 17-41, Football Fanatics 
17-37, Green Fingers Uitzendbu-
reau 17-33, Joga Bonito 17-32,  In-
ternational Smokers Team 17-25, 
Amsec Piller 17-24, Street Foot-
ball Team 17-22, HFC Haarlem 17-
16, LEMO 17-16, Woei 17-3.
De 18e speelronde (slotronde) 
van de ZABO wordt gespeeld 
in sporthal de Waterlelie aan de 
Dreef op zaterdagavond 25 mei. 
Aanvang 19.00 uur.

in het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat. Het kaarten op 15 mei is 
gewonnen door Els Vergeer met 
5433 punten. Op twee is Ria Pie-
terse geëindigd met 5191 pun-
ten, op drie Riet Meijer met 5033 
punten en  plaats vier was voor 
Loek Pieterse met 4949 punten.

Wedstrijdzeilen
Klaas Tilstra winnaar in 
Flying Dutchman klasse 

Aalsmeer - Afgelopen weekend 
werd door Westeinder Zeilwed-
strijden de jaarlijkse Spring Re-
gatta georganiseerd in drie snel-
le zeilklassen. 
De Flying Dutchman staat nog 
steeds bekend als één van de 
snelste monohull 2-mans zeilers 
ter wereld. Een van oorsprong 
Nederlandse ontwerp en ex-
Olympische klasse, waarin zelfs 
aan-de-wind kan worden gepla-
neerd, waarbij de boot groten-
deels uit het water komt. De Mus-
to Skiff en de RSAero hebben bei-
de een extreem lichte romp en 
zijn bij alle windsterkten echte 
high performance zeilers. De ra-
ces werden verzeild met buiten-
gewoon aangenaam zeilweer. 
Weliswaar moest de wedstrijden 
op zaterdag eerst worden uitge-
steld wegens gebrek aan wind, 
maar ‘s middags kwam er aan-
vankelijk toch een licht briesje, 
waarbij de eerste race toch weer 

moest worden afgebroken toen 
de wind nog weer even wegviel. 
Daarna konden toch twee geldi-
ge races worden verzeild. Zondag 
werd een werkelijk perfecte zeil-
dag met wind uit Noord-Noord-
westelijke richtingen en een aan-
gename 12 tot 14 knopen onder 
een vriendelijke zon. De Flying 
Dutchman en de Musto kwamen 
tot vier races, de RSAero tot drie. 
Winnaar in de Flying Dutchman 
werd Klaas Tilstra (WVS De Bies-
bosch), die samen met Pieter 
Zandstra vijf van de zes races wist 
te winnen. Albert Vianen werd 
tweede, voor Fred Schaaf. Paul 
Dijkstra won in de Musto Skiff 4 
races en liet daarmee Jelmer Kui-
pers achter zich. In de RSAero 
won Floris Stapel voor Arvin Bos. 
Het evenement werd als gebrui-
kelijk afgesloten met een geani-
meerde prijsuitreiking bij de Wa-
tersport Vereniging Aalsmeer.
Theo van Mierlo

“Het was een zeer geslaagde dag”
Sport- en spelochtend 
Zuidooster en OTT

Aalsmeer - Op donderdagoch-
tend 16 mei vond er een spor-
tief evenement plaats in sporthal 
de Bloemhof. Tijdens een sport- 
en spelochtend deden kinderen 
uit groep acht van basisschool 
de Zuidooster en KDC de Lotus-
bloem van Ons Tweede Thuis al-
lerlei spelletjes. KDC de Lotus-
bloem is een dagcentrum voor 
kinderen met een achterstand in 
de ontwikkeling, zoals een ver-
standelijke of meervoudige be-
perking of autisme. 

Vijf onderdelen
De sport- en spelochtend werd 
geopend door sportwethouder 
Robbert-Jan Van Duijn en Mike 
van der Laarse van de Mike Mul-
ti Foundation. De organisatie was 
in handen van Team Sportservice 
Aalsmeer en Green Park Handbal. 
Voor deze ochtend waren vijf on-
derdelen bedacht: walking hand-
ball, rolstoelbasketbal, zitvolley-
bal, taekwondo en een onderdeel 
met minder actieve spellen, zoals 
vier op een rij en curling. 
De kinderen van de Zuidooster 
maakten kennis met aangepast 
sporten en werkten samen met 
kinderen met een beperking. Een 

mooi voorbeeld daarvan was dat 
met taekwondo de kinderen van 
de basisschool twee rijen hadden 
gemaakt met stootkussens en de 
kinderen van Ons Tweede Thuis 
daar zo hard mogelijk tegen aan 
mochten slaan. Je kon aan de 
glimlach op het gezicht zien dat 
iedereen plezier had. Aan het 
eind van de ochtend werden de 
kinderen en begeleiders van Ons 
Tweede Thuis getrakteerd op een 
lekkere lunch.

Integratie en acceptatie
Wout Werker, regioconsulent 
Aangepast Sporten bij Team 
Sportservice, vindt het mooi om 
te zien dat mensen zonder en 
met beperking leuk en gezellig 
kunnen samenwerken en plezier 
hebben in het sporten. “De ba-
sisschoolkinderen hebben niet 
alleen kennis gemaakt met de 
kinderen van Ons Tweede Thuis, 
maar ook met het aangepast 
sporten. Hiermee laten we zien 
dat sport voor iedereen mogelijk 
is, ook als je een beperking hebt.” 

Mooie eerste stap 
Alle partijen waren zeer enthou-
siast over de sportdag en ook de 
deelnemers hebben met elkaar 
veel plezier beleefd. Het plan is 
om deze sportdag de komende 
vijf jaar te laten plaatsvinden in 
Aalsmeer. Sponsor Celieplant wil 
zich hier voor inzetten om basis-
schoolleerlingen kennis te laten 
maken met aangepast sporten 
en kinderen met een beperking 
die zijn verbonden aan stichting 
Ons Tweede Thuis. Wethouder 
Van Duijn sloot de sport- en spe-
lochtend af: “Het was een zeer ge-
slaagde dag!”
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In een lange ‘sliert’ door het dorp...

Kunstplekjes ontdekken 
met Kinderkunstroute
Aalsmeer - Zaterdag 18 mei was 
de presentatie van de Kinderkun-
stroute door de ogen van leerlin-
gen van basisschool Samen Een. 
Het was een stralende zonni-
ge dag, prima weer om het dorp 
eens op een andere manier te 
ontdekken. Kinderen uit de groe-
pen zes en zeven (48 in totaal) 
hebben samen met De Kunst-
ploeg plekken die zij bijzonder en 
speciaal vinden in de wijk in kaart 
gebracht. Daar hebben ze ge-
dichten en tekeningen over ge-
maakt. Hier is een leuk bundeltje 
van gemaakt met de titel ‘De poë-
zie van het dorp’ en het maken en 
samenstellen hiervan vormde de 
basis voor de Kinderkunstroute.

Zes locaties
De Kinderkunstroute bestond 
uit zes bijzondere locaties die in 
woord en beeld gebracht wer-
den. Over iedere locatie was een 
passend gedicht gemaakt en de-
ze werd door de makers voorge-
lezen. Met een belletje werden de 
aanwezigen geattendeerd dat er 
voorgelezen ging worden. Schip-
hol dacht hier anders over. Pas 
nadat het vliegtuig overgevlogen 
was kon aangevangen worden en 
dit gebeurde niet één keer... 
Gestart werd op het schoolplein 
van Samen Een. Nagenoeg alle 

deelnemende kinderen, hun ou-
ders en een groep belangstellen-
den waren op de presentatie af-
gekomen. 
Ook wethouder Wilma Alink, die 
het officiële startsein gaf. De por-
tefeuillehouder van milieu zei blij 
verrast te zijn dat de kinderen de 
natuur en groen een warm hart 
toedragen. Uit het project blijkt 
namelijk dat de leerlingen groen 
en water belangrijk vinden, zich 
thuis voelen op rustieke plekjes 
in het dorp en het schoolplein is 
de plaats waar zij zich veilig voe-
len, waar het voelt als thuis.

Magisch bankje 
Het eerste kunstwerk was een 
windvanger bij het bankje aan 
de Weteringtocht. Een magisch 
bankje volgens de jongens en 
meiden: “Als je er bent, dan voel 
je je er te gek.” Daarna door de 
school naar de andere kant van 
het speelplein. Nabij de tafelten-
nistafel zijn silhouetten van leer-
lingen met kalkverf vereeuwigd 
op het plein, waar je oneindig 
rondjes kan rennen. Het school-
plein vinden de kinderen fijn. 
“Voor mij voelt het als thuis.”

Slingerboom
De ‘sliert’ ging verder via de Hel-
ling naar het groen achter de 

Dorpskerk. Derde kunstwerk was 
de slingerboom. Hier werd niet 
alleen een gedicht voorgele-
zen, maar werd ook een act met 
planten door de leerlingen opge-
voerd. Bij aanvang liep de groep 
al met een plant in een rugtas en 
voor omstanders moet dit wel 
een grappig gezicht zijn geweest. 
“Ze hebben hun eigen zuurstof 
bij zich.” Bij de slingerboom ruikt 
het naar natuur, naar avontuur en 
naar buiten. Ook over het kunst-
bankje bij de Ringvaart is een ge-
dicht gemaakt, maar de kleurige 
bank is uiteindelijk niet in de Kin-
derkunstroute opgenomen.

Zorgcentrum en Nicobrug
Via de Kanaalstraat werd naar 
zorgcentrum Aelsmeer gelopen, 
naar de ouderen waarvan enke-
le bewoners voor het project zijn 
geïnterviewd. Aan onder andere 
is aan mevrouw Joore gevraagd 
naar haar favoriete plekjes vroe-
ger. Het waren de Poel en de tuin 
van de buren. “En nu 15 mooie 
jaren later, in het bejaardenhuis 
koffie drinken, elke ochtend. Ook 
mooi!” En weer verder naar de Ni-
cobrug (de ophaalbrug naar de 
Historische Tuin). Ook een plek 
die de kinderen kozen voor hun 
Kunstroute. “Je kan er lekker chil-
len, maar in de winter is het rillen.” 

Hier vond eveneens een extra act 
plaats. Allerlei spulletjes, onder 
andere een stroopwafel en een 
plant, moesten de kinderen en 
aanwezigen doorgeven.

Het Stokkeland
En nadat alle spulletjes weer ver-
zameld waren, werd de wande-
ling naar het Stokkeland inge-
zet, de meest favoriete plek van 
de jongens en meiden. “Je kan er 
rennen door de bosjes, klimmen 
in de bomen, over van alles dro-
men en er zijn geen regels.” En: 
“Het Stokkeland is net zo mooi als 
mijn echte huis. Het is het mooi-
ste plekje van mij.” Het Stokke-
land, dat opgefleurd werd met 
een kunstwerk en een boomhut, 
was het eindpunt van de Kinder-
kunstroute.

Geslaagd!
Te ver om in deze route op te ne-
men waren de manege in Oost, 
het recreatie-eiland en de Wa-
tertoren. Alledrie ook vaak geko-
zen door de leerlingen. Al met al 
een geweldig project waar zowel 
de leerlingen en de leerkrachten 
als de leden van de Kunstploeg 
(Karin Borgman, Diede Daalman, 
Femke Kemkes, Hannegijs Jonk-
ger en Jan Daalman) met veel 
plezier aan gewerkt hebben en 
deze zaterdag vol trots presen-
teerden. Het ligt in de bedoe-
ling om als herinnering aan deze 
Kunstroute een blijvend kunst-
werk te realiseren op één van de 
zes locaties. In ieder geval is er de 
bundel ter herinnering met wer-
kelijk prachtige gedichten. Pro-
ject geslaagd!

Door Jacqueline Kristelijn
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Wethouder Sport geeft startsein
Sponsorloop Jozefschool 
voor Roparun
Aalsmeer - Op woensdag 15 mei 
is de mini Roparun gehouden 
op de Jozefschool. Na een geza-
menlijke warming-up met de he-
le school heeft Robbert-Jan van 
Duijn, wethouder sport, het start-
sein gegeven voor de sponsor-
loop voor de Roparun. Samen 
met een schoolplein vol enthou-
siaste kinderen, ouders en ande-
re belangstellenden heeft hij af-
geteld totdat de groepen één en 
twee van start gingen. 

Stichting Haarwensen
Terwijl de leerlingen zoveel mo-
gelijk rondjes aan het rennen wa-
ren, gebeurde er op het school-
plein nog iets bijzonders. Yani, 
Emma en Ilse hebben ter plek-
ke hun lange haar afgeknipt en 
gedoneerd aan Stichting Haar-
wensen. Voorafgaand aan de mi-
ni Roparun hebben alle groepen 
in de klas voorlichting gekregen 
over de Roparun en de goede 
doelen waar het geld straks naar 
toe gaat. Een van die doelen is 
de Stichting Haarwensen en dat 
doel heeft zoveel indruk gemaakt 
dat een aantal leerlingen spon-
taan besloot om hun haar heel 
stoer te doneren. 

Hardloopclinic
In de meivakantie hebben alle 
leerlingen heel erg hun best ge-
daan om zoveel mogelijk spon-
sors te vinden. En na de meiva-
kantie heeft een aantal teamle-
den van Team Hollander tijdens 
de gymles een echte hardloop 
clinic gegeven om iedereen zo 

goed mogelijk voor te bereiden. 
Team Hollander doet dit jaar met 
Pinksteren voor de tweede keer 
mee aan de Roparun: een esta-
fetteloop van Hamburg en Parijs 
naar Rotterdam om zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen voor de 
palliatieve zorg voor mensen met 
kanker en hun families. De Jozef-
school wilde graag een steentje 
bijdragen aan dit mooie doel. En 
wat heeft iedereen zijn best ge-
daan! 
Sommige kinderen renden echt 
alsof hun leven ervan af hing. 
Na alle leerlingen waren de leer-
krachten aan de beurt. Verkleed 
als toeristen, wandelaars, heksen 
op bezems, in een rolstoel en met 
rollators liepen zij de laatste ron-
de. Zelfs de kampioensschaal van 
Ajax was in al Aalsmeer en onder 
luid gejoel en gejuich kregen de 
leerlingen en het publiek alvast 
een voorproe�e van de huldiging 
op het Museumplein van donder-
dagmiddag. 

Team Hollander
Na afloop van de sponsorloop 
was er water en fruit van Jogg 
Aalsmeer en kregen alle kinde-
ren een welverdiende medail-
le. Op woensdag 29 mei wordt 
de opbrengst van de mini Ropa-
run bekend gemaakt tijdens de 
sportdag en hoort Team Hollan-
der welk mooi bedrag zij namens 
de Jozefschool aan de Roparun 
kan gaan doneren. Maar iedereen 
kijkt nu al met heel veel plezier 
terug op een geweldige sportie-
ve dag. Het was een groot succes!

Triade Hornmeer meest 
succesvol op atletiekdag
Aalsmeer - Al weer ruim een 
maand geleden werd op de at-
letiekbaan van AV Aalsmeer de 
schoolatletiekdag 2019 gehou-
den. Een leuk en sportief evene-
ment met ieder jaar weer zo’n 
driehonderd enthousiaste deel-
nemers. Zo ook dit jaar en recen-
telijk werd door de organisatoren 
de beker uitgereikt voor de meest 
succesvolle school van deze dag. 
Dit jaar was het Triade Hornmeer/

de Wegwijzer die de meeste po-
diumplaatsen in de wacht wist te 
slepen. In het bijzijn van gymle-
raar Bart Griekspoor en een aan-
tal van de deelnemende leerlin-
gen werd de beker overhandigd! 
Ook volgend jaar hoopt Atletiek 
Vereniging Aalsmeer weer veel 
sportieve jeugd te mogen ver-
welkomen op hun nieuwe com-
plex aan de Sportlaan, bij de 
schoolatletiekdag 2020! 

Voetbal
Nederland wordt te klein 
voor meiden FC Aalsmeer
Aalsmeer - Het is geen geheim 
meer in de voetbalwereld dat FC 
Aalsmeer heel hard aan de weg 
aan het timmeren is met het 
vrouwen voetbal. De JO13-2007-
3M (Generation One) is het beste 
meisjesteam van Nederland. De 
JO11-6M speelt nu derde klasse 
bij de jongens, maar zal volgend 
seizoen ook hoofdklasse gaan 
spelen in de jongens competitie.
 Van 29 mei tot en met 1 juni zul-
len deze twee teams spelen op 
het grootste Euro Sporting toer-
nooi van Europa in Aalborg De-
nemarken.
Hier mogen de meiden laten 
zien waar ze staan tegenover de 
grootste clubs van Europa. De 
meiden van de JO13 spelen in 
de MO15 competitie en de JO11 
in de MO11 competitie. De ver-
wachtingen zijn hooggespannen 
en er zullen dan ook veel grote 
clubs kijken naar de meiden van 
FC Aalsmeer! In december vorig 
jaar kwam de uitnodiging binnen 
voor dit toernooi. Dat je voor zo 

een mooi toernooi sponsors no-
dig hebt werd snel duidelijk, dus 
ging er een team aan de gang om 
mogelijke sponsors te benade-
ren. Door de fantastische presta-
ties van de meiden liepen veel be-
drijven snel warm voor sponso-
ring. Naast de grote hoeveelheid 
bedrijven, die al een vaste steun 
zijn voor de teams, kwamen er 
ook fantastische (internationale) 
bedrijven bij die graag hun steen-
tje wilden bijdragen. Ook de busi-
nessclub van FC Aalsmeer heeft 
een mooie bijdrage gedaan. Al 
deze bedrijven staan trots op een 
grote banner die mee gaat naar 
Aalborg. Na afloop van het toer-
nooi zullen alle bedrijven nog 
worden verrast met een mooie 
gebaar vanuit beide teams.
Tijdens het toernooi zal via diver-
se multimediasites verslag ge-
daan worden van het toernooi.
Nog vragen of interesse in 
sponsoring? Neem dan con-
tact op met Jeroen Plug via:  
jplug@awgroep.nl.

Voetbalcompetitie jeugd
Beker is binnen voor 
RKDES meisjes MO9-2!
Kudelstaart - Zaterdag 18 mei, 
nog twee competitie wedstrij-
den te gaan maar na 8 gespeel-
de wedstrijden in de tweede sei-
zoenshelft kan wel geconclu-
deerd worden dat MO9-2 van RK-
DES een waar kampioensteam is. 
De jongste meiden van RKDES, 
die dit jaar voor het eerst hun offi-
ciële wedstrijdjes spelen, hadden 
het aan het begin van het seizoen 
moeilijk. Dit was toch wel even 
wat anders dan de mini’s en som-
mige hadden helemaal nog niet 
gevoetbald. Ze leden dan ook 
een paar grote nederlagen maar 
behielden elke wedstrijd weer 
het plezier en gingen stiekem 
steeds beter voetballen. Train-
sters Kimberly en Sophie wisten 
spelenderwijs de meiden pas-
sen, schieten en samenspelen te 
leren. Trainers Sander en Mariusz 
hebben de afgelopen maanden 
de puntjes op de i gezet waar-
door er nu een team staat wat 
nauwelijks te verslaan is. Het har-
de werken op de trainingen werd 
na de winterstop al snel beloond. 
Een nieuwe indeling en dus nieu-
we kansen op wat moois. In de 
eerste wedstrijd nog een 2-2 ge-
lijkspel tegen Swift maar daarna 
werden achtereenvolgens Wv-
Hedw, Amstelveen, AFC, Diemen 
en Legmeervogels met grote cij-
fers verslagen. De voorhoede met 
Roos, Amy en Bianca wist tot nu 
toe al 43 doelpunten te maken. 
Terwijl achterin Josephine, Neve 
en Liz de boel knap dicht hielden. 
Het keihard werkende midden-
veld met Esmee, Fenna, Benthe 
en Evi vormt het succesvolle ver-
bindingsstuk tussen voor en ach-
terhoede en pikt zo nu en dan zelf 
ook een doelpuntje mee. Voor de 
thuiswedstrijd van afgelopen za-
terdag tegen HFC louter gespan-
nen koppies en de grote vraag 
krijgen de meiden dé beker van-
daag? Zover was het echter nog 
lang niet, want HFC was niet zo-

maar van plan mee te werken aan 
het feestje. Of het de zenuwen 
waren of de plotselinge warmte 
is lastig te zeggen maar ondanks 
het harde werken en de gecre-
eerde kansen stonden de mei-
den van RKDES met de rust 0-2 
achter. De leiders beseften dat er 
iets moest gebeuren en stuurden 
de meiden na een donderspeech 
het veld weer in. Het hielp, RK-
DES kreeg meerdere kansen via 
Roos, Benthe en Bianca maar het 
ging helaas allemaal voorlangs. 
Gelukkig hield Esmee ondertus-
sen met Josephine de nul achter-
in door goed te verdedigen. Evi 
en Fenna werkten zich kapot om 
de ballen naar voren te krijgen 
maar steeds was er weer die laat-
ste ‘man’. Liz en Neve kwamen in 
het veld om de uitgebluste twee 
te vervangen. Eindelijk kregen de 
meiden loon naar werken, na een 
weergaloze loopactie van Roos 
op het middenveld wist ze de bal 
bij spits Amy te krijgen die de 1-2 
fantastisch binnen schoot. Gaat 
het dan toch nog lukken? De tijd 
tikte weg en HFC leek het feest-
je toch te gaan bederven maar 
toen, in de laatste minuut. Op het 
middenveld krijgt Benthe de bal 
en ze past de bal door naar rechts 
waar Amy staat, die gelijk besluit 
te schieten. Maar weer is het de 
keeper die de bal klem heeft, of 
toch niet? Nee, ze laat de bal los 
en hij valt zo achter de lijn: 2-2! 
De scheidsrechter fluit af en de 
RKDES meiden zijn natuurlijk he-
lemaal door het dolle heen en ne-
men trots hun verdiende beker in 
ontvangst van sponsoren Kevin 
en Derek. Het feest ging nog lang 
door in de kleedkamer en de kan-
tine met natuurlijk patat en limo-
nade. Al is er officieel geen kam-
pioenschap meer in deze jongste 
categorie, voor de leiders Joost 
en Erna en vele anderen zijn jullie 
allemaal ware kampioenen. Jullie 
mogen super trots zijn!

Atletiek
AVA-jeugd op dreef bij 
pupillencompetitie
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
18 mei was de tweede competi-
tiedag voor de pupillen bij AKU 
in Uithoorn. Het weer was fan-
tastisch en AV Aalsmeer was ver-
tegenwoordigd met een leuk 
groepje, waarvan een groot ge-
deelte voor de eerste keer mee-
deed. Bij de jongens pupillen A1 
deden Silvan Oud en Robin van 
Nimwegen mee bij de meerkamp 
en werden respectievelijk 4e en 
17e. AVA had bij de meisjes pupil-
len A1 een flink groepje met Pien 
de Vries, Julia Djordevic, Sterre 
Bartens en Linn Smithuis. Op de 
meerkamp werden zij respectie-
velijk 9e, 11e, 14e en 15e. Voor 
Sterre was het de eerste keer en 
zij en haar trainer zijn er erg tevre-
den over. Linn, Pien en Julia lie-
pen ook nog de 1000 meter.
Romy van Nimwegen deed mee 
bij de meisjes pupillen B en Ha-
sat van Haren bij de meisjes pu-
pillen C. Zij werden 17e en 19e op 
de meerkamp en haalden op bij-
na alle onderdelen een persoon-
lijk record. Toen kwam het AVA-
geweld bij de meisjes mini-pu-
pillen, Kaat de Vries en de zusjes 
Linne en Lotte Vis lieten hele goe-

de prestaties zien. Linne werd 4e 
op de meerkamp, waar Kaat 8e 
werd en Lotte 12e. En uiteindelijk 
waren er ook nog podiumplaat-
sen. Linne won gewoon haar eer-
ste wedstrijd ooit en zette de 600 
meter op haar naam. Kaat werd 
heel knap derde en ook Lotte liep 
een knappe wedstrijd en werd op 
haar eerste wedstrijd negende. 
Dat belooft nog wat! Er wordt uit-
gekeken naar weer veel nieuwe 
persoonlijke records bij de laatste 
meerkamp in het Olympisch Sta-
dion in Amsterdam

Podiumplaatsen voor Linne Vis en 
Kaat de Vries van AV Aalsmeer.

Kudelstaarter mag naar WK
Karter Max Sadurski toont 
klasse in Mariembourg
Kudelstaart - Het deelnemers-
veld was groot, de concurrentie 
was hevig en Max Sadurski was 
de jongste deelnemer van ieder-
een in de klasse voor de jongste 
deelnemers. De pas achtjarige 
karter uit Kudelstaart won zon-
dag op het circuit van Mariem-
bourg de derde ronde van het 
Nederlands kampioenschap in de 
Rotax Max Micromax-klasse. Wat 
zijn weekend nóg mooier maak-
te was het feit dat hij met de dag-
zege een ticket voor het WK in Le 
Mans had gewonnen. 

Heel blij
Na de prefinale zei hij trots en on-
gevraagd: “Ik heb gewonnen!” 
Een paar uur later herhaalde hij 
die uitspraak toen hij de finale 
had gereden. Hij mocht zich bo-
vendien winnaar van het dag-
klassement noemen. Het bete-
kende opnieuw een fraai week-
einde voor de talentvolle Noord-
Hollander. “Ik ben heel blij”, zei 
hij glunderend na de huldigings-
ceremonie. “Ik had wel verwacht 
dat ik in de top vijf zou eindigen, 
maar ik had niet verwacht dat ik 
dit weekend een ticket voor het 
WK zou winnen. Ik ben er heel 
trots op.” In augustus mag hij dus 
meedoen aan de eerste editie van 
het nieuwe evenement dat wordt 

gehouden op Circuit Alain Prost 
in Le Mans. Max: “Ik vind het leuk 
dat ik naar Frankrijk mag. Ik heb 
nog nooit in Le Mans gereden. Ik 
heb ook nog geen filmpje van de 
baan bekeken. Wel heb ik al een 
plattegrond van de baan gezien, 
dus ik weet hoe die eruit ziet. Ik 
ben heel benieuwd hoe het is er-
op te rijden.”

Hoog niveau
Als Max zo doorgaat dit seizoen, 
kan hij op het WK weleens hoog 
eindigen. Het Nederlands kam-
pioenschap Rotax Max heeft tra-
ditioneel een hoog niveau. Dat 
hij zondag in Mariembourg bei-
de races won in een groot deel-
nemersveld zei dus wat over zijn 
potentie. Tijdens de trainingen 
op de Zuid-Belgische piste liet 
hij al zien over een goede snel-
heid te beschikken. Hij noteer-
de consequent top vijf-tijden en 
dat op een baan waarop hij nog 
niet vaak had gereden. Daarna 
snelde hij in de kwalificatie naar 
de vijfde tijd. In de prefinale liet 
Max vervolgens zien hoe snel hij 
in race-omstandigheden is. Hij 
haalde de ene na de andere rij-
der in om uiteindelijk de koppo-
sitie te claimen. “Daarna was het 
wel moeilijk om weg te rijden van 
de rest. Dat is jammer genoeg 

niet gelukt.” Het deerde niet, want 
Max kwam als eerste voorbij het 
zwartwitgeblokt. 

Ticket voor WK
Het leverde hem niet alleen pun-
ten op voor het WK-ticket, maar 
ook de poleposition voor de fi-
nale. En dat was een mijpaal voor 
Max. “Het was de eerste keer 
in het NK dat ik van polepositi-
on mocht starten”, zei hij triom-
fantelijk. Daar maakte hij dank-
baar gebruik van: “De start ging 
goed. Ik wilde eigenlijk wegrij-
den, maar dat lukte me niet.” Na 
gevecht voorin met Tommie van 
der Struijs en Kasper Schormans 
reed hij niettemin gedecideerd 

naar zijn tweede overwinning 
van de dag. Dat het opnieuw een 
pittige strijd was geweest, deer-
de hem niet. Hij was niet zenuw-
achtig geweest, zei Max. “Ik kijk 
nooit achterom. Ik hoor ze toch 
wel achter me rijden. En als ze me 
willen inhalen, dan blokkeer ik ze 
gewoon.”
Max’ volgende race is de vierde 
ronde van het NK. Die wordt ge-
houden op het circuit van Venray. 
Het is voor het eerst dat de NK-
organisatie daar een race houdt. 
Ook voor Max betekent het zijn 
eerste race op dat circuit. “Ik heb 
er wel een keertje getraind. Ik 
vond de baan een beetje leuk.”
Foto: Gijs Kaligis/RaceXpress.nl
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Doe ook mee aan de 
12e Buitenspeeldag

Cursus ‘handletteren’ voor 
kinderen bij Werkschuit
Aalsmeer - Voor kinderen van 6 
tot 12 jaar wordt een korte cur-
sus ‘handletteren’ gegeven bij De 
Werkschuit aan de Oosteinder-
weg. Docente is Anne�e van It-
terzon. De cursus bestaat uit drie 
lessen op zaterdagochtend van 
11.00 tot 12.30 uur. De start is op 

25 mei. Er wordt geoefend op hip-
pe krul- en lint-letters met brush-
pen en de cursisten gaan een die-
renalfabet maken! Nog drie deel-
nemers zijn nodig om de cursus 
doorgang te laten vinden. Doe jij 
mee? Opgeven kan per mail via: 
anne�e87@hotmail.com

Iedere woensdagmiddag in juni
Workshops voor jeugd 
in het Pop Up Atelier 
Aalsmeer - Het is alweer bijna ju-
ni, en dat betekent dat het weer 
tijd is voor de IkToon maand, de 
maand waarin amateurkunst en 
amateurkunstenaars centraal 
staan. In Aalsmeer vinden deze 
maand diverse culturele activi-
teiten plaats. Eén van deze acti-
viteiten is het Pop Up Atelier. Bij 
het Pop Up Atelier krijgen kinde-
ren bij Cultuurpunt Aalsmeer ie-
dere woensdagmiddag de kans 
om een to�e, beeldende work-
shop van een echte kunstenaar 
te volgen.
Woensdag 5 juni kun je een work-
shop zeefdrukken volgen van 
kunstkijk-docent Tobias Rothe 
van Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer. Met eenvoudige ma-
terialen en veel kleuren maak je 
meerdere kunstwerkjes waarmee 
je uiteindelijk je grotere eind-
kunstwerk maakt. Woensdag 12 
juni kun je een workshop gra�ti 
spuiten volgen van gra�ti artiest 
Sander Bosman van Lak aan Alles. 
Op een groot doek ga je aan de 
slag met spuitbussen om er een 

mooie gra�ti-wand van te ma-
ken. Woensdag 19 juni is er een 
workshop boetseren. Met Stich-
ting de Werkschuit Aalsmeer 
maak je een eigen beeld. Een 
speelgoedbeestje dient als voor-
beeld. Woensdag 26 juni is alweer 
het laatste Pop Up Atelier. Je kunt 
dan kennismaken met de nieuw-
ste aanwinst van Cultuurpunt 
Aalsmeer: de 3D printer. Met be-
hulp van een tekenprogramma 
op de iPad maak je een persoon-
lijk ontwerp dat vervolgens daad-
werkelijk geprint wordt. Denk bij-
voorbeeld aan het maken van je 
eigen sleutelhanger of Legoblok-
je, super gaaf! 

Ben jij tussen de 6 en 12 jaar oud? 
Dan ben je van harte welkom! 
Aan de workshops mag je gratis 
meedoen. Wel graag even aan-
melden van tevoren in verband 
met het aantal beschikbare plaat-
sen. Aanmelden kan door een 
mail met jouw naam en leeftijd te 
sturen naar wdoornebosch@cul-
tuurpuntaalsmeer.nl

Wethouder: “Belangrijk voor kinderen”

Verkeersexamen voor 
leerlingen basisscholen
Aalsmeer - In samenwerking met 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) 
heeft de gemeente ook dit jaar 
het verkeersexamen voor de oud-
ste leerlingen van de basisscho-
len in Aalsmeer georganiseerd. 
Doel hiervan is de jongens en 
meiden, die volgend jaar naar het 
voortgezet onderwijs in veelal 
omliggende gemeenten gaan, te 
leren zich op een veilige manier 
door het verkeer te bewegen.
Op dinsdag 14 mei is dit verkeers-
examen afgenomen in Aalsmeer 
en op donderdag 16 mei in Ku-
delstaart. Wethouder Robert van 
Rijn gaf beide dagen het start-
schot en wenste de leerlingen 
veel succes. Voor de jongens en 
meiden was een route uitgezet 

met speciaal geplaatste verkeers-
borden. Op verschillende punten 
in het parcours werd door ouders 
en leerkrachten in de gaten ge-
houden of de �etsers zich aan de 
verkeersregels hielden. In totaal 
hebben zo’n 450 leerlingen uit 
Aalsmeer en Kudelstaart het ver-
keersexamen afgelegd.
Wethouder Robert van Rijn van 
verkeer: “Het is heel belangrijk 
dat kinderen weten hoe ze vei-
lig zijn in het verkeer. Zeker voor 
de leerlingen die volgend jaar 
naar het voortgezet onderwijs 
gaan is dit belangrijk. De veilig-
heid van kinderen in het verkeer 
staat voorop. Dit verkeersexamen 
draagt daar aan bij.”
Foto: Gemeente Aalsmeer

Amstelland - Jantje Beton en 
Nickelodeon willen van Neder-
land één grote speelplek maken. 
Op woensdag 12 juni staat de 
twaalfde Buitenspeeldag voor de 
deur. In het hele land hebben al 
meer dan 548 speeltuinen, buur-
ten, ouders, scholen, clubs, be-
drijven en gemeenten een activi-
teit aangemeld. 
Ook in Noord-Holland wordt op 
12 juni volop buiten gespeeld! In 
de provincie zijn al 68 activitei-
ten. Maar dat moeten er nog veel 
meer worden! Help mee deze 12e 
editie tot een nog groter succes 
te maken. Meld je speelactiviteit 
aan op www.buitenspeeldag.nl.
 
Gratis spandoek
In Noord-Holland worden al 68 
activiteiten georganiseerd. De 
Buitenspeeldag in Hoorn staat 
heeft als thema de Boerderij met 
bijpassende spelletjes zoals ga-
tenkaas-spel, kikker slaan, appels 
happen, tractor-race, koe melken, 
slootjes springen en bloembak-
jes versieren. Daarnaast gaan kin-
deren in Haarlem gekke Mona Li-
sa’s schilderen tijdens een schil-
derworkshop. Dat zijn maar twee 
van de vele leuke activiteiten die 
georganiseerd worden in Noord-

Holland. Op de Buitenspeeldag is 
alles mogelijk! Organiseer jij ook 
een activiteit? Meld nu snel je Bui-
tenspeeldag aan en ontvang een 
gratis ‘Hier spelen wij!’ spandoek! 
Aanmelden kan tot 12 juni via 
www.buitenspeeldag.nl
 

Superbelangrijk
Nickelodeon en Jantje Beton wil-
len dat kinderen meer buiten 
gaan spelen en organiseren daar-
om gezamenlijk de Nationale Bui-
tenspeeldag en roepen speeltui-
nen, buurten, ouders, scholen, 
clubs, bedrijven, gemeenten en 
iedereen die spelen leuk en be-
langrijk vindt op om een Buiten-
speeldag activiteit te organise-
ren. Doe je dit jaar ook mee?

Op zwart
Wie vindt buitenspelen nou niet 
leuk?! Nickelodeon en Jantje Be-
ton bieden ieder op hun eigen 
manier een helpende hand bij 
het creëren van spellen, speel-
plekken en het organiseren van 
speelactiviteiten. 
Daarnaast gaat Nickelodeon ie-
der jaar op zwart tijdens de Bui-
tenspeeldag om het buitenspe-
len te stimuleren.

Voor kinderen 6 tot 12 jaar
Wapens uit de Oertijd in 
het Amsterdamse Bos
Amstelland - Wie werpt of schiet 
het verst op zondagmiddag 2 juni 
om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 
uur? In de Oertijd hadden men-
sen pijl en boog, speren en kata-
pulten. Doe mee met deze stoe-
re activiteit en maak je eigen oer-
boswapens. Deze activiteit is voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar en ou-

ders of begeleiders. Start is bij de 
balie in de Boswinkel. Duur: 1 uur
buiten. Kosten: 5 euro per kind en 
2,50 euro per ouder. Aanmelden 
kan via www.amsterdamsebos.
nl, via 020-5456100 of in De Bos-
winkel aan de Bosbaanweg 5, ie-
dere dinsdag tot en met zondag 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Heb jij zang- en danstalent?
OVA zoekt kinderen 
voor musical ‘Big Fish’
Amstelland - Musicalvereniging 
OVA uit Amstelveen is voor de 
musical Big Fish op zoek naar di-
verse kinderen in de leeftijd van 
10 tot en met 16 jaar. ‘Big Fish’ is 
de jubileumproductie van Musi-
calvereniging OVA en zal op 27 
en 28 maart 2020 drie keer op-
gevoerd worden in Schouw-
burg Amstelveen. Big Fish is een 
hartverwarmende familiemusi-
cal over de onvoorwaardelijke 
liefde tussen vader en zoon. De 
musical gaat over het bijzonde-
re leven van Edward Bloom, een 
man die volgens zijn eigen ver-
halen een buitengewoon leven 
leidt. Hij vertelt zijn zoon Will de 
meest fantasierijke en spectacu-
laire avonturen met heksen, reu-
zen, circusartiesten en over wa-
re liefde die de tijd doet stilstaan. 
Als Will op het punt staat zelf va-
der te worden, besluit hij om voor 
eens en altijd het ‘ware’ levens-
verhaal van zijn vader te achter-
halen.

Rolbeschrijving
OVA is op zoek naar: ‘Kleine Will’, 
een jongen van ongeveer 12 jaar, 
die in een aantal scènes tekst 
heeft, meezingt met het volwas-
sen ensemble en �gureert in de 
voorstelling. ‘Zoon van Will’, een 
jongen van ongeveer 10 jaar, die 
in de laatste scene van de voor-
stelling tekst heeft en �gureert 
in de voorstelling. Diverse jon-
gens en meisjes die �gureren in 
de voorstelling, meezingen met 
het ensemble en meespelen in 
de scene ‘Het slaapfeestje’ van 
‘Kleine Will’

Repetities
De repetities vinden op plaats op 
donderdagavond, tussen 19.00 
en 23.00 uur aan de Keizer Ka-
relweg 94B. De repetities zul-
len eens per maand plaats vin-
den vanaf september. Precie-
ze planning wordt later bekend 
gemaakt. In januari, februari en 
maart kan het voorkomen dat 
er twee keer per maand gerepe-
teerd wordt. Daarnaast is aanwe-
zigheid tijdens het werkweekend 
op 14 en 15 maart 2020.

Auditie
De auditie bestaat uit twee ron-
des. In de eerste ronde stuur je 
een video toe van maximaal 1 
minuut waarin je een van je fa-
voriete musicalnummers zingt 
en je zo goed mogelijk inleeft in 
je rol. Naar aanleiding van de vi-
deo’s zullen een aantal auditan-
ten uitgenodigd worden voor 
een (groeps)auditie op donder-
dag 13 juni van 19.00 tot 20.00 
uur. Eind juni zal de uitslag be-
kend gemaakt worden. 

Aanmelden
Lijkt het jou leuk om een rol te 
spelen, te �gureren in een gro-
te musical, drie voorstellingen 
te spelen in de grote zaal van 
Schouwburg Amstelveen en vol-
doe je aan de rolbeschrijving? 
Mail dan een video waarin jij je 
favoriete musicalnummer zingt 
met een motivatie naar: ovabe-
stuur@gmail.com. Aanmelden 
kan tot zaterdag 1 juni 12.00 uur. 
Op zondag 2 juni hoor je of je uit-
genodigd wordt voor de auditie.

Hockey jeugd
Qui Vive JD2 kampioen 
in voorjaarscompetitie
De Kwakel - Zaterdag 18 mei 
stond wedstrijd nummer negen 
van de voorjaarscompetitie op 
het programma voor de JD2 van 
hockeyvereniging Qui Vive. Het 
team kon deze dag thuis kam-
pioen worden, maar dan moest 
eerst HBS uit Bloemendaal versla-
gen worden. Daar waar de ande-
re teams onderling punten ver-
speelden reeg Qui Vive de over-
winningen aaneen. De laatste 
vijf wedstrijden werden zelfs al-
lemaal gewonnen en met 17 
doelpunten voor en 2 tegen. Het 
team van Coach Niels, Robert en 
Mascha stond als een huis.
Het team, dat moest wennen aan 
elkaar in het begin van het sei-
zoen, is nu erg goed op elkaar in-
gespeeld en weet iedereen wat 
de taken zijn en helpen ze elkaar.
De toppers van de JD2 mochten 
tijdens hun kampioenswedstrijd 
aantreden op het hoofdveld, wat 
natuurlijk een bijzondere eer was 
voor iedereen. Niet iedereen had 
een goede nachtrust gehad, want 
er waren toch wel wat jongens 
die wat zenuwachtig waren voor 
deze wedstrijd tegen HBS. Dat re-
sulteerde ook dat HBS de eerste 
10 minuten toch de iets betere 
kansen had, maar na een mooie 
uitgespeelde aanval en een straf-

corner, stond er zowaar 2-0 op 
het scorebord voor Qui Vive. 
Toen was de spanning wel weg 
bij de meeste en gingen de top-
pers hockeyen. Balletjes breed of 
goed in de diepte. Iedereen deed 
zijn best. HBS kwam er niet meer 
uit en was blij dat het maar met 
4-0 ging rusten. Na de rust ging 
Qui VIve ‘gewoon’ door. Onder-
tussen was ook de uitslag door 
gekomen dat mede concurrent 
Bennebroek met 4-2 verloren had 
van Hisalis, dus een gelijkspel zou 
nu genoeg zijn voor het kampi-
oenschap. De toppers van Qui 
Vive JD2, lieten zich niet van de 
wijs brengen en wilde het op ei-
gen kracht doen. Ze liepen in de 
tweede helft de moegestreden, 
hardwerkende spelers van HBS 
voorbij en tilde de score op naar 
9-0. Na het laatste �uitsignaal, 
van de goed leidende scheids-
rechters, vielen de spelers elkaar 
van geluk in de armen. Het feest 
kon beginnen. Met nog één wed-
strijd te gaan, zijn de toppers niet 
meer in te halen. Het kampioen-
schap is binnen en de traditione-
le ereronde werd onder luid ap-
plaus door de toeschouwers ge-
maakt. Hierna werden de bekers, 
taart en champagne op het terras 
uitgedeeld voor deze toppers. 

Hockeytraining voor beginners
Stokstaartjes van Qui 
Vive krijgen diploma
De Kwakel - Zondagochtend 19 
mei stonden er weer een heleboel 
stokstaartjes klaar voor hun laat-
ste hockeytraining van dit blok. 
De groep was deze keer niet com-
pleet, maar degenen die er waren 
hadden er weer veel zin in. De af-
gelopen weken hebben de kinde-
ren (weer) op allerlei verschillen-
de manieren kennis gemaakt met 
het hockeyspelletje. Zondag wer-
den er wedstrijdjes gespeeld als 
afsluiting van dit blok. Na de ge-
zamenlijke warming up werden 
er door de jeugdtrainers wat re-
gels doorgesproken, werd er een 
yel ingestudeerd om vervolgens 
lekker aan de gang te gaan.
Voor de één was een wedstrijd-
je spelen best nog even wennen 
terwijl de ander het spelletje al 
best serieus nam, maar de kin-
deren stonden allemaal weer vol 
enthousiasme op het veld en dat 
was leuk om te zien. Er werden in 
kleine groepjes en in een grote 
groep wedstrijdjes gespeeld en 

daarnaast was er ook nog ruimte 
voor knotshockey wat altijd een 
favoriet onderdeel is bij deze leef-
tijd. Aan het einde van de training 
stond er nog een verrassing voor 
de kinderen te wachten, want na 
acht weken trainen heb je natuur-
lijk wel een diploma verdiend. 
Dus na de limonade werden alle 
kinderen één voor één naar voren 
gehaald om hun welverdiende 
diploma in ontvangst te nemen. 
Ook de jeugdtrainers Britt, Aimée, 
Esmee, Madeleine, Julia, Hannah, 
Marten, Timo en Lucas en hoofd-
trainer Mark werden nog even in 
het zonnetje gezet voor hun inzet 
van de afgelopen weken op de 
zondagochtend. Qui Vive hoopt 
alle stokstaartjes in september 
weer terug te zien op de hockey-
velden.
Lijkt hockeyen jullie ook leuk en 
wil je een keer een proe�es mee-
doen? Stuur een mailtje naar 
proe�es@quivive.nl of kijk op 
www.quivive.nl
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Voetbal, laatste thuiswedstrijd
FCA boys 17-2 geven winst op 
laatste moment uit handen
Aalsmeer - Zaterdag 18 mei 
speelden de FCA boys 17-2 al-
weer hun laatste thuiswedstrijd 
van het seizoen tegen de boys 
van Muiderberg 17-1 uit Mui-
den. In een warme zon begonnen 
de FCA boys gretig aan de wed-
strijd en werd de Muiderberg de-
fensie gelijk onder druk gezet. In 
de vijfde minuut resulteerde dit 
al in een FCA voorsprong. In een 
mooie aanval was het FCA aan-
valler Jafeth die met een fraaie 
knal de Muiderberg keeper liet 
vissen: 1-0. Na dit doelpunt ging 
de wedstrijd gelijk op met goede 
en gevaarlijke aanvallen van bei-
de teams. Toch was het FCA die 
in de 18e minuut opnieuw wist te 
scoren. Nu was het FCA aanvaller 
Justin die met een pegel het Mui-
derberg doelnet liet bollen: 2-0. 
Tot de rust golfde het spel heen 
en weer, maar beide defensies 
sloegen alle aanvallen af. Het was 
vooral keeper Brendan die er voor 
zorgde dat FCA de rust met een 
2-0 voorsprong inging.
Na de rust een feller Muider-
berg waar de FCA defensie even 
geen antwoord op had. In de 5e 
minuut na rust werd FCA kee-
per Brendan verschalkt met een 

enorm hard afstandschot: 2-1. 
FCA begon slordig te spelen met 
veel foutieve passes en er vielen 
grote gaten in de FCA defensie.
Met kunst en vliegwerk werd er 
lang een Muiderberg doelpunt 
voorkomen. FCA was niet vaak 
meer in de aanval, maar de enke-
le aanvallen waren toch nog wel 
gevaarlijk. Het moet gezegd wor-
den dat de Muiderberg grens-
rechter tweemaal voor buiten-
spel vlagde wat beslist geen bui-
tenspel was. Hij ontnam hiermee 
twee gevaarlijke FCA aanvallen. 
Ook werd er in het Muiderberg 
doelgebied hands gemaakt door 
een Muiderberg speler maar de 
scheidsrechter zag dit niet, dub-
bele pech voor de FCA boys. En 
zoals zo vaak gebeurd was het 
vier minuten voor tijd Muider-
berg die wederom met een af-
standschot gelijk maakte: 2-2. 
Het schot ging onder FCA keeper 
Brendan door en was misschien 
wel houdbaar geweest. Toch valt 
dit keeper Brendan niet aan te re-
kenen, want Brendan heeft in de-
ze wedstrijd met veel fantastische 
reddingen behoorlijk wat Mui-
derberg tre�ers voorkomen.
Verslag en foto: Ruud Meijer 

FCA spelers Veron en Daan (7) blokken samen een Muiderberg speler.

Voetbal nacompetitie
FC Aalsmeer zondag toch 
niet gelijk tegen Cabauw
Aalsmeer - Op een ongeloo�ijk 
hard veld vond afgelopen zon-
dag 19 mei de uitwedstrijd plaats 
voor FC Aalsmeer tegen Cabauw 
uit Lopik. Cabauw had haar elf-
tal na een dramatische start aan 
de tweede competitie behoor-
lijk gewijzigd. Gestart met een 
jong elftal, maar al gauw bleek 
dat het te licht was en daarom 
weer enkele routiniers terugge-
haald. Dat heeft de club goed ge-
daan, helaas voor FC Aalsmeer. 
Toch was het FC Aalsmeer dat de 
eerste 15 minuten drie opgeleg-
de kansen kreeg met wind mee, 
maar om onverklaarbare reden 
lukte het scoren niet. Achtereen 
volgers Remi Pasternack en Pa-
wel Kocon die de mooiste kan-
sen niet wisten te verzilveren. Pas 
in de 35e minuut loste Cabauw 
een schot op doel van Bart Koop-
stra, maar de bal ging over. Ver-
der gebeurde er echt heel wei-
nig in de eerste helft. De twee-
de helft ongewijzigde teams en 
in de 10e minuut maakte in de 
ogen van scheidsrechter De Jong, 
Bart Koopstra een fout door de 
bal te lang vast te houden. Vrije 
trap rand strafschopgebied, werd 
tot corner gewerkt, wederom 
tot corner gewerkt en daar was 
Nick van Kats die van dichtbij de 
bal achter Bart Koopstra inkop-
te: 0-1. Het spel werd nu leven-
diger en FC Aalsmeer ging meer 
combineren totdat in buiten-
spel positie Tom van Dijk van Ca-
bauw van scheidsrechter de Jong 
mocht doorgaan en de 2-0 mocht 
inschieten. Ondanks protesten 
werd het doelpunt goedgekeurd. 
Trainer Bragonje moest nu ingrij-
pen. Tim Millenaar voor Sten Piet 
erin en Nick Sluijs naar voren voor 
de broodnodige druk op de ach-
terhoede van Cabauw. Even later 

een vrije trap voor de FC aan de 
rechterkant. De bal komt voor en 
in een woud van benen was her 
Remi Pasternack die weer hoop 
bracht aan de meegereisde sup-
porters: 2-1. Even later werd Remi 
Pasternack prima aangespeeld 
en tikte de 2-2 binnen, maar he-
laas grensrechter van Cabauw 
vlagde voor buitenspel en dat 
werd gehonoreerd door scheids-
rechter de Jong, waarom nu wel? 
Nog geen 2 minuten later was 
het weer Rem Pasternack die pri-
ma werd aangespeeld door Joery 
v/d Schraaf. Keeper gepasseerd, 
maar tot ontsteltenis van alle 
Aalsmeerders verdween de bal 
naast het doel. Danny Leegwa-
ter eruit en Richard Melman er-
in als back en Karel Mirowski naar 
voren .Vlak voor tijd  zat het we-
derom niet mee. Een bal van Pa-
wel Kocon via lat over doel. Eind-
stand: 2-1. Door de ongeloo�ijke 
uitslag van ESDO uit dat met 0-14 
won bij HDV is FC Aalsmeer ge-
dwongen nacompetitie te spelen. 
Op die wedstrijd tegen HDV is al-
les op aan te merken, men was 
waarschijnlijk van HDV nog niet 
vergeten wat er in die thuiswed-
strijd bij FC Aalsmeer allemaal 
gebeurd was, twee rode kaar-
ten voor heel veel overtredin-
gen. FC Aalsmeer heeft aangaan-
de die wedstrijd brieven naar de 
bond gestuurd, maar daar is nooit 
een antwoord op gekomen, ook 
vreemd was het dat de beelden 
van die wedstrijd heel snel waren 
verwijderd van Voetbal.nl. 
Op zondag 2 juni speelt FC 
Aalsmeer thuis tegen VCS uit Den 
Haag, om te proberen een ronde 
verder te komen in dit krankzinni-
ge  voetbaljaar. Hopelijk lukt het 
FC Aalsmeer om in de 3e klasse te 
kunnen blijven voetballen.

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 25 MEI:
F.C.AALSMEER
De Zuidvogels 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
De Zuidvogels 2 - F.C.A. 2 12.00 u 
F.C.A. 3 - V.E.W. 5 14.30 u
F.C.A. 4 - Roda’23  5 14.30 u
V & V 5 -  F.C.A. 6 12.00 u
FCA 35+1 - Bloemendaal  12.00 u
FCA 45+1 - Diemen 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 - Kennemers V1 12.00 u
F.C.A. V2 - IJmuiden V2 14.30 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 - Stormvogels 1 14.30 u
S.C.W. 2 -  W.V.-H.E.D.W. 6 12.00 u
Zandvoort 6 - S.C.W. 3 13.15 u 

SCW 4 - Haarl.kennemerl. 14.30 u
Zandvoort 6 - S.C.W. 5 14.30 u 
Wartburgia - S.C.W. 35+1 17.00 u
Martinus - S.C.W. 45 +1 15.00 u

ZONDAG 26 MEI:
F.C.AALSMEER.
F.C.A. 3 – Portugal 3 12.00 u
F.C.A. 4 - H.Y.S. 6 14.00 u

R.K.D.E.S.
A.S.C. 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
S.J.Z. 2 - R.K.D.E.S. 2 11.00 u 
R.K.D.E.S. 3 – Roda’23 3 12.00 u
Eendracht 2 - R.K.D.E.S. 4 12.00 u
R.K.D.E.S. 5 -  H.E.D.W. 12 12.00 u

FCA zaterdag speelde thuis een belangrijke wedstrijd tegen Argon uit 
Mijdrecht. Er is gevochten voor de winst, maar helaas wist alleen Argon te 
scoren, 1-0 verlies dus voor Aalsmeer. Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbalcompetitie
RKDES JO15-1 kampioen!
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
19 mei moest het dan gebeuren. 
Na acht wedstrijden ongeslagen 
te zijn geweest kon de kroon op 
een tot dan toe fantastisch sei-
zoen gezet worden. Eén punt zou 
genoeg zijn om de felbegeerde ti-
tel in de wacht te slepen. Naaste 
belager Zeeburgia en de tegen-
stander van zondag, zou alleen 
bij winst in theorie nog een kans 
maken om de rode brigade van 
RKDES van de titel af te houden. 
Na een wat onrustig begin, waar-
in de jongens toch wat nerveus 
waren, begon de 15-1 er steeds 
beter in te komen. Zeeburgia 
goed onder druk zettend via vlot 
combinatievoetbal. De tegen-
stander wenste zich echter niet 
zonder slag of stoot gewonnen te 
geven en had een ware muur van 
acht verdedigers rond de eigen 
doelman opgetrokken en hoop-
te in de counter gevaarlijk te zijn. 
Vier à vijf goede doelkansen wer-
den door de Kudelstaartse boys 
niet verzilverd waardoor met een 
0-0 de rust ingegaan werd.
Direct na rust toch even paniek 
in de tent. De snelle counter van 
Zeeburgia leverde dan toch bijna 
een voorsprong op voor de Am-
sterdammers ware het niet dat 
de RKDES keeper een geweldi-

ge redding verrichtte. Oppassen 
dus. Zeeburgia rook zijn kans en 
DES werd steeds meer onder druk 
gezet. Een onverzettelijk midden-
veld en achterhoede verhinderde 
dat er groter gevaar dreigde. DES 
nam het heft weer stevig in han-
den. Uit een lange bal van ach-
ter was het de spits die met een 
Van Persie-achtige kopbal de ver-
der uitstekend keeper van Zee-
burgia wist te verschalken. Goal! 
Toeschouwers op de banken, 
maar een VAR-momentje zorgde 
ervoor dat deze werd afgekeurd 
vanwege buitenspel, jammer! Na 
nog wat kansjes over en weer 
was het de verder goed leidende 
scheidsrechter die �oot voor het 
einde. Kampioen! De champagne 
kon uit de koeler en uit handen 
van de sponsors kregen de jon-
gens een mooi shirt met spelers-
namen er op en een heuse kam-
pioensschaal. 
Een mooie beloning voor een 
prachtig seizoen waarin de jon-
gens samen met trainer en coa-
ches een hecht team zijn gewor-
den. Voor elkaar knokken en niet 
opgeven staan bij dit team hoog 
in het vaandel. Daarbij opgeteld 
de vooruitgang in het voetbal-
spel zelf maakt dat het kampioen-
schap meer dan verdiend is!

Bovenste rij: Thijmen, trainer Lennart Kok, Rutger, Kas, Coach Robert, Sou-
laimane, Luuk, Arman, Wessel, Lars en Coach Michel. Onderste rij: Don, Ri-
ley, Vigo, Nova, Job, Dean en Jestin.

Voetbal: Gelijkspel tegen Donk
RKDES heeft promotie 
in eigen hand
Kudelstaart - Als RKDES volgen-
de week uit bij ASC wint dan pro-
moveren de Kudelstaartse voet-
ballers rechtstreeks naar de twee-
de klasse bij verlies promoveert 
ASC bij gelijkspel gaat Donk bij 
winst zowel over ASC als over RK-
DES heen en zijn de Kudelstaar-
ters verbannen tot de nacompe-
titie. Bij gelijk spel van RKDES en 
Donk verliest of speelt gelijk dan 
gaat ook RKDES promoveren. IJs-
selmonde is na de 4-1 winst op 
ASC al gepromoveerd
Het zal allemaal moeilijk zat wor-
den voor RKDES, want ook ko-
mende week mist het team weer 
een vracht basisspelers, net als af-
gelopen zondag maar liefs vijf of 
zes. Arnaud van Leeuwen, Maar-
ten van Putten, Troy Zwanen-
berg en Tommy Blokzijl zijn ge-
blesseerd, Indy van Koert is nog 
op vakantie en na de rode kaart 
van afgelopen zondag zal naar al-
le waarschijnlijkheid ook Mano 
van Veen op de tribune moeten 

zitten. Met een weer eens door 
elkaar geschu�eld team begon 
RKDES tegen de laatste weken in 
bloedvorm verkerende Donk aan 
deze wedstrijd. Al na 2 minuten 
had de bal in het verkeerde doel 
kunnen liggen, maar gelukkig 
ging deze inzet nog naast. Maar 2 
minuten later kreeg de Afas/Nieu-
wendijk brigade al de eerste tik 
te verwerken. Dennis Pronk tik-
te een speler van Donk licht aan 
in de zestien en de scheidsrech-
ter wees naar de stip: 0-1 na 4 mi-
nuten. Dat komt wel � aan, maar 
RKDES bleef toch manmoedig 
de aanval zoeken. Kansen waren 
er voor Mano van Veen en Rut-
ger Spaargaren, maar hun pogin-
gen tro�en geen doel. Donk had 
een licht veldoverwicht en RKDES 
probeerde zich onder de druk uit 
te voetballen, maar dat viel niet 
mee. Na een kleine 20 minuten 
kwam Kudelstaart goed weg toen 
een inzet van Donk van dicht-
bij knoerthard op de lat werd ge-

Foto: www.kicksfotos.nl

ramd. Vlak voor rust kwam RKDES 
eigenlijk uit het niets op 1-1, een 
hoge bal werd niet goed verwerkt 
door een verdediger van Donk en 
het was voetbal opa Roald Pot-
huizen die beheerst de 1-1 liet 
aantekenen. Omdat Wilbert Klij-
mij een laag vliegend schot met 
zijn been kon keren ging RKDES 
ook met die stand de rust in. De 
tweede helft was meer span-
nend als goed. Ondanks dat Donk 
moest winnen om promotie in 
eigen hand te kunnen houden, 
werd de plaatselijke FC wel licht 
onder druk gezet, maar echt ge-
vaarlijk werd Donk niet. De ver-
dediging van RKDES gaf gewoon 

niets weg. Ook de Kudelstaarters 
konden geen vuist meer maken 
en zo kabbelde de wedstrijd naar 
het einde. 
Een grote kater heeft RKDES nog 
wel te verwerken: Mano van Veen 
kreeg voor een overtreding rood 
waar geel meer op zijn plaats zou 
zijn geweest. De speler in kwestie 
van Donk stortte schreeuwend 
ten aarde, maar werd niet eens 
geraakt. Komende zondag 26 mei 
moet RKDES dus winnen bij ASC. 
Ga mee naar Oegstgeest om de 
jongens aan te moedigen? Infor-
matie is verkrijgbaar in de kanti-
ne.
Eppo

Zaalvoetbal in sporthal de Waterlelie
Slotronde ZABO zaterdag
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie wordt zaterdagavond 
25 mei afgesloten met de acht-
tiende en laatste speelronde van 
het seizoen 2018/2019. De loca-
tie voor de slotronde is gewijzigd, 
er wordt namelijk gezaalvoetbald 
in sporthal De Waterlelie aan de 
Dreef 7. 
Dit is bijzonder te noemen, want 
nooit eerder heeft er een ZA-
BO competitieronde plaatsge-
vonden in deze sporthal. De re-
den van het verplaatsen heeft al-
les te maken met het feit dat de 
Aalsmeerse handballers gaan 
strijden om de landstitel waar-
door sporthal de Bloemhof niet 
beschikbaar is. Het program-

ma van de seizoen-afsluiten-
de avond ziet er als volgt uit: om 
19.00 uur begint International 
Smokers Team tegen Joga Bo-
nito. Om 19.45 uur speelt Polo-
nia Aalsmeer tegen het team van 
Woei. Om 20.30 uur Amsec Pil-
ler tegen Green Fingers Uitzend-
bureau en om 21.15 uur Football 
Fanatics tegen de ploeg van LE-
MO. De wedstrijd Street Football 
Team tegen HFC Haarlem gaat 
op voorhand niet door. Na a�oop 
vindt in de kantine de prijsuitrei-
king plaats. Supporters en overi-
ge sportliefhebbers zijn van harte 
welkom om langs te komen. Meer 
informatie is te vinden op: www.
zaboaalsmeer.nl.

Bets wint op de 
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma en de heren en dames 
vaste kaarters hopen nieuwe spe-
lers welkom te mogen heten. Op 
donderdag 16 mei is het jokeren 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 24 mei is er 
weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer. Het gewone 
klaverjassen is afgelopen. Komen-
de weken is er elke vrijdag kop-
pelkaarten in het buurthuis aan 
de Dreef 1. Zaal open vanaf 19.30 

gewonnen door Bets Teunen met 
122 punten, gevolgd door Trudy 
Knol met 560 punten. Bij het kla-
verjassen was Huub Bouwmeester 
met 5964 punten onverslaanbaar. 
Nico de Ron volgde met 5272 
punten en Marry Akse met 5124 
punten. De poedelprijs is deze 
week uitgereikt aan Tini Buwalda 
met 3442 punten. Belangstelling 
voor de kaartmiddag? Ook tijdens 
de vakantie wordt er ‘gewoon’ ge-
kaart. Voor inlichtingen: Mevr. R. 
Pothuizen, tel: 0297-340776.

uur voor ko�e, thee en inschrijven, 
waarna om 20.00 uur de kaarten 
ter hand genomen worden. Het 
koppelkaarten op 17 mei is gewon-
nen door  Gerard Presser en Jan 
Meijer met 5408 punten. Op twee 
Ria Muller en Arie Brouwer met 
5040 punten en plaats drie voor Co 
Eikelenboom en Ans Doeswijk met 
4975 punten. De poedelprijs was 
voor het koppel Joke Kievit en Mia 
Huijkman met 3832 punten. 
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Eerste plaats Oceanus 2e divisie dames

Start triatloncompetitie
Aalsmeer - Zaterdag 18 mei was 
de aftrap van de triatloncom-
petitie voor de 2e divisie dames 
noord. Aan de start Birgit Berk, 
Diana Gorter, Michelle Fangmann 
en Annika Fangmann. Het doel 
van dit team is voornamelijk mee-
draaien in een gezellige competi-
tie waarin meedoen belangrijker 
is dan winnen. De teamwedstrijd 
bestond uit 750 meter zwemmen, 
20 kilometer �etsen en 5 kilome-
ter lopen, dit geheel met zijn vie-
ren starten en met minimaal drie 
tegelijk �nishen. In het koude wa-
ter (ongeveer 14 graden) wer-
den drie teams door de Oceanus 
dames ingehaald. Na een snelle 
wissel de �ets op waar ze verrast 
werden door wat regen. Diana 
deed veel kopwerk en hierdoor 
wisselden ze met zijn vieren naar 
het lopen. Birgit nam het initiatief 
met lopen en de andere konden 
goed volgen. 
Na een tijd van 1.12.43 kwa-
men zij gezamenlijk over de �-
nish. Vanaf dat moment was het 
wachten tot het laatste team bin-
nen was en kijken wat de tijd zou 
doen. Uiteindelijk werd er een 
mooie eerste plaats behaald en 
mochten de dames met Cham-
pagne en al op het podium.

Mannen eredivisie
Zondag 19 mei was de start van 
de Mannen eredivisie, de toppers 
van Oceanus waren aanwezig bij 
deze opening in Almere.Sander 
Berk, Daaf Plomp, Mitch Kolkman 
Hidde Mollee en Justin Heijsteeg 
werden in het midden van de an-
dere teams per 10 seconde weg-
gezonden voor de individuele 
opgave 200 meter zwemmen, 5 
kilometer �etsen en 1,5 kilome-
ter lopen. 
De opdracht: strijden om een 
goede positie veilig te stellen. En 
dat lukte de mannen bemachtig-
ten een 11e plek voor de middag 
Team Time Trail. Tijdens de rust-
pauze werd het race plan bespro-
ken en gaf Sander zijn visie. De 
doelstelling: het team bij elkaar 
houden. Om 14.45 uur mochten 

de teams in een jaagstart los voor 
750 meter zwemmen, 20 kilome-
ter �etsen en 5 kilometer lopen. 
Justin moest helaas het team na 
500 meter laten gaan. De 4 ande-
re atleten kwamen na het zwem-
men langs met een “Sorry John” 
omdat de missie net niet ge-
slaagd was. Niet te lang treuren 
maar doorgaan en dat deden de 
mannen. Tot aan de �nish ble-
ven ze strijden met hier en daar 
een duwtje tijdens het lopen. Een 
geldige 13e plek voor het oplei-
dingsteam.

Dames eredivisie
De ochtend kwali�catie serie 
voor de Dames eredivisie was 
voor iedereen zwaarder dan 
vooraf gedacht, echt warm wor-
den deden de ‘diesels’ van Ocea-
nus niet naar eigen zeggen. Na 
even chillen kwam de middag 
team sprint eraan. Vooraf was de 
opdracht samen zwemmen Nel-
leke Baldé af en toe opduwen in-
dien nodig en samen op de �ets. 
Taak 1 volbracht en samen weg 
op de �ets waar Nelleke weg ka-
pitein was en de groep goed bij 
elkaar hield. Noa Oldenhof vond 
de bochten op haar debuut in de 
eredivisie best heftig op snelheid 
maar Kim Groeneveld bracht haar 
iedere bocht weer naar de groep 
toe. Tijdens de wissel naar het lo-
pen was Noa leeg en liet de ande-
re drie gaan. Voor Thara Kleijberg 
werd het nu er op of eronder. Tha-
ra werd goed geholpen door Nel-
leke en Kim door een duwtje in 
de rug. Noa heeft haar eigen race 
gelopen en hem gewoon afge-
maakt! Uiteindelijk opdracht vol-
tooid en een tevreden resultaat 
met het gehele team, een 14e 
plek.

Mannen 3e divisie Noord
In de schaduw van de eredivisie 
mocht de 3e divisie hun triatlon 
over 750 meter zwemmen, 20 ki-
lometer �etsen en 5 kilometer lo-
pen. Ook hier een zware strijd 
waarbij de mannen van Oceanus 
een 20e plek wisten te behalen.

Bas Stiger pakt 2e plek in 
halve marathon Salzburg
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
19 mei heeft Bas Stigter in het 
Oostenrijkse Salzburg op knappe 
wijze de tweede plek veroverd in 
de halve marathon. 
Hij hoefde alleen de sterke Zwit-
ser Marco Kern voor zich te dul-
den. In de laatste kilometers liep 
Stigter weg uit de groep waar-
in hij veel kopwerk had verricht 
en soleerde zo naar de �nish. 

De Oostenrijker Alex Knoblech-
ner completeerde het internati-
onale podium. Stigter kwam uit 
op een tijd van 1:09:39 en vestig-
de hier tevens een persoonlijk re-
cord mee. 
De atleet uit Kudelstaart richt zich 
komende periode weer meer op 
lokale wedstrijden om daarna de 
focus te leggen op de NK mara-
thon in Amsterdam later dit jaar.

De winnaars van de halve marathon in Salzburg. Links Bas Stigter.

Handen uit de mouwen 
bij HBV Target
Kudelstaart - Zaterdag 18 mei 
was het bij handboogvereniging 
Target weer een drukte van be-
lang. Een tiental vrijwilligers was 
bezig met allerlei klussen in en 
om de handboogaccommodatie 
op sportpark Calslagen. Deze zo-
genaamde klusdag is een jaarlijks 
terugkerend evenement waarbij 
door de leden verschillende za-
ken worden opgeknapt of gere-
pareerd. Door dit intern te doen 
is er sprake van een behoorlijke 
besparing en het grote voordeel 
is dat de accommodatie er tiptop 
bij blijft liggen. Een ander groot 
voordeel is dat het de onderlin-
ge band tussen de deelnemende 
leden versterkt. Dit jaar waren er 

voornamelijk kleine klussen die 
voortvarend en met groot en-
thousiasme werden aangepakt. 
HBV Target is een vereniging 
waarbij de inzet van vrijwilligers 
heel belangrijk is zeker omdat het 
een relatief kleine vereniging is. 
Ieder nieuw lid wordt bij Target 
geïnformeerd over het feit dat je 
alleen maar  vereniging kunt zijn 
en blijven als je bereid bent om 
naast de lusten ook de lasten te 
dragen. 
En dat dit niet alleen in de vorm 
van contributie is, was op zater-
dag 18 mei duidelijk merkbaar! 
Kijk voor meer informatie over 
handboogschieten in de regio 
op: www.hbvtarget.nl

Dartcompetitie in het Dorpshuis
Martin één, Tim twee en 
Tibor drie bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Afgelopen vrij-
dag 17 mei was de laatste speel-
avond van de dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis van Kudelstaart, 
de opkomst was met 42 deelne-
mers prima. De gemiddelde op-
komst dit seizoen (36) was iets 
hoger dan vorig seizoen (34). 
De speelavond werd gewonnen 
door Christopher Brouwer, het 
was zijn tiende overwinning ooit. 
Bak bereikte voor het eerst sinds 
ruim twee seizoenen weer eens 
de �nale. Tibor Hogervorst won 
de �nale van het tweede niveau 
van Floor van Zanten. Het derde 
niveau werd gewonnen door Pe-
ter van de Laarse, Raymond van 
de Weiden bereikte voor alweer 
de achtste keer dit seizoen een 
�nale. Het vierde niveau werd 
tenslotte knap gewonnen door 
een nieuwkomer; Roland Ploe-
ger, Rob Braam was hier de �na-
list. De hoogste uitgooi van de 
avond kwam met een zeer mooie 
150 �nish op naam van Rick Fran-
sen, terwijl Erik Jan Geelkerken 
de winnaar van de vijfde, laatste, 
periode bleek te zijn geworden. 
Toen alle stofwolken waren op-
getrokken bleek Sander ter Schu-
re het grootste slachto�er van de 
avond te zijn, hij viel op de val-
reep uit de Top Tien. Huib Gootjes 
eindigde er, na twee jaar als elfde 
te zijn geëindigd, op het nipper-
tje juist wel in. Het was zijn der-
de Top Tien notering ooit na in to-
taal twaalf keer tussen de tien-
de en vijftiende plek te zijn ge-
eindigd. Ook Ilona van Emden en 
Raymond bekroonden hun ijzer-
sterke inhaalrace. Ilona �ikte dit 
vorig seizoen ook al (twee halve 
�nale plaatsen op rij) en nu scoor-
de ze zes keer op rij (minimaal) 
twaalf punten, terwijl Raymond 

grossierde in �nales. Raymond 
was uiteindelijk de enige debu-
tant in de Top Tien, een uitste-
kende prestatie. De enige overige 
verandering in de Top Tien was 
dat Erik Jan over Rene Verhoeven 
sprong richting de zesde plaats. 
Voor Rene was het zijn tweede 
Top Tien notering ooit, zijn eer-
ste was maar liefst 16 seizoenen 
geleden, dat was het allereerste 
seizoen van de Poel’s Eye. Ook 
Ronald Baars en Huib eindigden 
toen in de Top Tien. Nu eindigde 
Ronald als vierde, het was alweer 
zijn negende notering ooit. John 
Guldemond eindigde knap als 
vijfde. Tibor (derde) en Tim van de 
Poel (tweede) eindigden beiden 
knap voor de tweede keer ooit op 
het podium, beiden zijn nu een 
keertje tweede, derde en vier-
de geëindigd. Maar uiteindelijk 
bleek Martin Bax de meer dan te-
rechte kampioen. Martin was dit 
seizoen uiterst constant, van de 
vijftien speelavonden haalde hij 
maar liefst dertien keer minimaal 
de kwart�nale, een uitsteken-
de prestatie. Om nog maar eens 
aan te geven hoe constant Martin 
was; hij won drie van de vijf ge-
speelde periode kampioenschap-
pen. Hulde! Aan het eind van de 
avond kregen alle speelavond �-
nalisten, Top Tien spelers én vrij-
willigers hun verdiende belonin-
gen. 
Op de website www.poelseye.nl 
zijn alle wapenfeiten van dit sei-
zoen, en alle eerdere gebeurte-
nissen ooit, terug te vinden.  Ook 
staat hier binnenkort de agen-
da van het nieuwe seizoen. No-
teer wel alvast zaterdag 15 juni, 
dan is er een Blind Koppel Toer-
nooi tijdens de Feestweek van 
Kudelstaart. 

De Top Tien van het seizoen: Huib, Ronald, Tim, John, Martin, Raymond, 
Tibor, Erik Jan en Ilona. Rene Verhoeven ontbreekt op de foto.

Schaakcompetitie
Ook AAS 2 handhaaft 
zich in de Hoofdklase
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
was de degradatiekraker Leithen 
1 versus AAS 2 te Leiden. Leithen 
moest winnen voor behoud, AAS 
mocht deze schaakpartij niet ver-
liezen. Beide team waren tot de 
tanden bewapend, waardoor Lei-
then op 4 borden sterker was en 
AAS op 3 borden. Een hevig ge-
vecht ontspon zich. Peter Pon-
cin, helemaal uit Hoorn geko-
men, stelde na een uur spelen re-
mise voor, maar zijn tegenstan-
der kreeg de opdracht om  door 
te spelen. B
oudewijn op 8 kreeg met zwart 
een mooie aanval tegen de al-
tijd gevaarlijke Wil Turk. Maar wit 
kon het tij niet keren en Boude-
wijn scoorde een even verdiend 
als nodig punt. Leithen speelde 
in een tactische opstelling waar-
door Ben de Leur het op moest 
nemen tegen de hoogst gerate 
Leiten speler. Ornett Stork speel-
de een erg vreemd systeem te-
gen het Engels van Ben met veel 
pionzetten. Dat leverde ruimte 
op en verplichtingen. Lang werd 
er gemanoeuvreerd en zwart ge-
bruikte heel veel tijd. Zoveel tijd 
dat het in de overgang naar het 
eindspel verkeerd ging en zwart 
moest opgeven. AAS op 2-0! Henk 

kwam met zwart dubieus uit de 
opening en werd weggespeeld, 
2-1 Peter Poncin stelde weder-
om remise voor en wit accepteer-
de het. In de analyse bleek, met 
computerhulp, dat wit had kun-
nen winnen! Paul speelde tegen 
de woeste hakker Frans Vreug-
denhil een bewust zeer positio-
nele partij, kreeg groot voordeel 
en speelde het mooi uit, Azen op 
3.5-1.5 en nog een half punt no-
dig. FM Je� van Vliet speelde te-
gen de tactisch opgestelde van 
Heijgen, een taaie tegenstander, 
maar het niveauverschil was te 
groot en Je� haalde de match-
punten binnen. Willem Hensber-
gen was een aantal dagen zo ziek 
als een hond geweest, maar dat 
verhinderde hem niet om Mar-
co Anink van het bord te schui-
ven. Tenslotte had Simon Groot 
een lastig eindspel tegen Thomas 
Beuman die aan een erg goed 
seizoen bezig is. De 2 lopers van 
zwart waren te sterk voor de to-
ren van Simon, die uiteindelijk 
moest opgeven. 
Dus, 5.5 - 2.5 voor AAS en hand-
having in de Hoofdklasse van de 
LeiSB. Meer gedetailleerde infor-
matie op: www.aas.leisb.nl
Door Ben de Leur

Handbal best-of-three
Verlies voor Greenpark, 
toch zaterdag finale!
Aalsmeer - De handbal heren van 
Greenpark Aalsmeer moesten 
zondag 19 mei weer ‘aan de bak’. 
Voor de best-of-three stond de 
wedstrijd tegen en in Volendam 
op het programma. Aalsmeer 
staat in deze strijd om de lands-
titel op één en is zelfs bij verlies 
verzekerd van een �naleplaats. 
Voor Volendam stond meer op 
het spel. Bij winst zouden de con-
currenten Bevo en OCI Lions uit-
geschakeld worden voor de �na-
le. Aangemoedigd door vele fans 
wist Volendam te winnen met 24-
21 van Greenpark Aalsmeer. Dit 

betekent dat er geen handbal-
clubs uit Limburg in de �nale zul-
len staan, ondanks dat Bevo met 
29-28 van OCI Lions wist te win-
nen.

In De Bloemhof
De �nale gaat tussen Aalsmeer 
en Volendam en deze wedstrijd 
wordt aanstaande zaterdag 25 
mei thuis in De Bloemhof aan 
de Hornweg gespeeld. De aan-
vang is 20.00 uur en de handbal-
lers van Greenpark Aalsmeer ho-
pen op veel publiek ter aanmoe-
diging!

Dinsdag 28 mei laatste van seizoen!
Winst voor Raymond en 
Vincent bij dartavond
Aalsmeer - Dinsdagavond 7 mei 
kwamen Raymond van der Wei-
den en Victor van Schie het Mid-
delpunt binnenlopen, dit omdat 
voor hen de competitie was afge-
lopen. Zij maakten gelijk van de 
gelegenheid gebruik om respec-
tievelijk als eerste en tweede te 
eindigen. In de eerste ronde wist 
Raymond al een 112 score uit te 
gooien en in de tweede ronde 
deed Victor dit bij een 104 score. 
Jacco Piet wist nog aardig bij de 
beste twee in de buurt te blijven 
en werd uiteindelijk knap derde.
Op 14 mei was Raymond er niet, 
maar Victor wel en zowaar kwam 
Vincent Beukman ook weer opda-

gen. Er werden twee rondes ge-
speeld en Victor en Vincent won-
nen al hun partijen en moesten in 
de grote �nale uitmaken wie de 
langste adem had. Dat bleek Vin-
cent te zijn. Vincent gooit mooie 
strakke pijlen, terwijl Victor door-
lopend in is voor een dolletje. Al-
le overige darters waren ook blij 
dat er weer een goeie opkomst 
was en streden voor het beste re-
sultaat. Ben van Dam en Kees de 
Lange winnen afwisselend van el-
kaar en dat houdt ze alert.
Dinsdagavond 28 mei is de laat-
ste avond voor de grote zomer-
vakantie. Het darten begint daar-
na weer op de eerste dinsdag van 
september. 
Iedereen vanaf 16 jaar kan zich 
per avond inschrijven voor een 
paar potjes darten à 2,50 euro 
per avond. De laatste dartavond 
van het seizoen begint om 20.00 
uur en is als vanouds in buurthuis 
Het Middelpunt in de  Wilhelmi-
nastraat 55. De organisatie hoopt 
op een grote opkomst!

Fietsdagtocht 
met OVAK

Aalsmeer - Als de banden zijn 
opgepompt en de accu van de e-
bike en de �etsers zelf zijn opge-

Corrie wint bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels. Het hele 
jaar door wordt er op de woens-

laden kan dinsdag 25 juni deel-
genomen worden aan de dag-
�etstocht van de OVAK. Start om 
10.00 uur vanaf de parkeerplaats 
bij het zwembad aan de Dreef. De 
groep gaat richting Nieuwveen, 
de Brasem, Rijsenhout en komt 
tenslotte weer in Aalsmeer uit. 

dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 15 mei is het klaver-
jassen gewonnen door Corrie Du-
rieux met 5246 punten. Jan Ramp 
werd tweede met 5232 punten 
en Gerard Presser derde met 5052 
punten. De poedelprijs was deze 
week voor Ria van ‘t Schip met 
3704 punten

De tocht is ongeveer 40 kilome-
ter lang. De kosten van deze dag 
zijn 2 euro per persoon, contant 
te betalen bij de start. De rest van 
de dag komt voor eigen rekening, 
Opgeven tot 20 juni bij:  �etsen@
ovakaalsmeer.nl. Lidmaatschap 
van de OVAK is verplicht.






