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Kat aangereden!
Aalsmeer - Om één uur ‘s 
nachts vrijdag 4 april is op de 
Oosteinderweg ter hoogte van 
nummer 200 een kat aangere-
den door een onbekend geble-
ven automobilist. De politie is 
gealarmeerd. Agenten troffen 
een groepje mensen aan op 
de rijbaan. De aangereden kat 
bleek in shock. Het dier heeft 
een zwarte met bruine en grijze 
vacht. De kat is meegenomen 
door de Dierenambulance. De 
eigenaar kan contact opnemen 
via de dierenbescherming.

uitzenden • werving & selectie • payrolling

Aalsmeer
Nieuw-Vennep

Alphen a/d Rijn
Amsterdam

Woerden

www.antennagroep.nl

Vacature van de week:
Logistiek administratief 

medewerker

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-341900
✆	06-54216222
✉	 VERkoopAALSmEER@
 mEERboDE.NL

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

Voor zowel onderhoud als aanleg van uw cv,
airconditioning en ventilatie systeem

Bel 0297 325629 of mail naar info@wtbndeniet.nl.

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Zijdstraat 38, Aalsmeer T: 0297 792 002

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

2e Paasdag OPEN! 1e Paasdag  
gesloten

WASPROGRAMMA 1 € 14,50
Turfstekerstraat 13 - Aalsmeer. Open 2e Paasdag: 10.00-16.00 uur

€ 9,50

14 april: inloopbijeenkomst aanleg 
‘natuurspeeltuin bernardstraat’ en uitleg 
over uitvoeringsplan speeltuinen in oost 

in februari 2014 is het college akkoord gegaan met het 
uitvoeringsplan spelen 2014-2017. voorafgaand hieraan is in 
2012 door de gemeente een analyse en evaluatie uitgevoerd van 
de aanwezige speelvoorzieningen in heel aalsmeer. deze analyse 
en evaluatie is in 2013 uitgebreid besproken met alle dorps- en 
wijkbeheren, de opmerkingen zijn verwerkt in het uitvoeringsplan 
spelen 2014-2017. 

Om ook aan alle inwoners de plannen te laten zien organiseert 
de gemeente enkele informatieve inloopbijeenkomsten. De 
laatste bijeenkomst voor de wijk Oost vindt nu plaats. Tijdens de 
inloopbijeenkomst leggen wij u de plannen uit en kunnen de bewoners, 
maar zeker ook kinderen, input leveren en ervaringen delen uit hun 
(speel)omgeving. Wij nemen deze informatie zo mogelijk nog mee in het 
uitvoeringstraject. 

Hiernaast wordt dit jaar een ‘natuurspeeltuin bernardstraat’ 
aangelegd. Het Ontwerpbureau Donkergroen heeft voor het ontwerp en 
de uitvoering opdracht gekregen. We nodigen bewoners en kinderen van 
harte uit om zich op deze inloopavond aan te melden bij de ontwerpers!  

Wat? Inloopbijeenkomst  Ontwerp ‘natuurspeeltuin Bernardstraat’ 
  en herinrichting speeltuinen in Oost
Datum 14 april van 17.00 uur tot 19.00 uur
Waar? De Mikado - Brede School Oosteinde Aalsmeer

U bent met uw (klein)kinderen van harte welkom op deze 
inloopbijeenkomst!

 

De bijeenkomst voor de wijk Oost zal plaatsvinden op 14 april.

Draai en win!
Zaterdag 12 april staat het rad van fortuin in onze 
winkel aan de Aalsmeerderweg. Draai bij iedere 
besteding van Ð 15,00 aan boodschappen 
één keer aan het rad.

Altijd 
 prijs!
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Aalsmeerderweg 207  -  1432 CL Aalsmeer

Gratis en onafhankelijk advies over 
woningisolatie en zonnepanelen

Energieloket
Iedere woensdag van 18.00 tot 20.00 uur 

in het Gemeentehuis Aalsmeer.
In samenwerking met Gemeente Aalsmeer.

Deleukstemeubels.nl
dé webshop zonder 

verzendkosten 
in nederland

amstelkade 36
amstehoek

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

BEZORGER/STER
voor Kudelstaartseweg en Herenweg (235 kranten)
Heb je op donderdagmiddag even tijd en wil 
je wat bijverdienen? Bel tijdens kantooruren 
naar Rogier of Marco: 0251-674433.GE

VR
AA

GD Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

VVD heeft voorkeur voor andere samenstelling college

Coalitievorming van start: 
CDA en AB met wie?
Aalsmeer - De strijd om het plu-
che om de wethouderszetels is be-
gonnen. Afgelopen donderdag 3 
april vond de eerste openbare bij-
eenkomst met informateur Ko West-
strate plaats. Strijd is overigens een 
groot woord, de bijeenkomst verliep 
heel gemoedelijk en was na een half 
uur alweer ten einde. Maar, het tij 
kan keren, zo bleek enkele dagen 
later...

Verantwoordelijkheid dragen
Het meest aan het woord was tijdens 
het eerste samenzijn informateur Ko 
Weststrate, een conclusie van twee 
velletjes A4 las hij voor. Op donder-
dag 27 maart heeft hij verkennende 
gesprekken gevoerd met AB, PACT 
en VVD en op maandag 31 maart 
met HAC en het CDA. Zijn eerste 
belangrijke conclusie: “Elk van de 
fracties is bereid verantwoordelijk-
heid te dragen voor de totstandko-
ming van een coalitieakkoord.” Het 
meest relevant zei hij de uitslag van 
de verkiezingen te vinden, de weer-
spiegeling van de kiezers. Tijdens 
de gesprekken is ook de vraag aan 
de orde geweest hoeveel wethou-
ders naast de burgemeester moe-
ten gaan plaatsnemen, twee of 
weer drie? “Overwegend wordt ge-
opteerd voor drie wethouders. Dit 
aantal is gebaseerd op de werkbe-
lasting. Daarenboven biedt dit ge-
tal de mogelijkheid een college sa-
men te stellen dat steunt op een rui-
me meerderheid”, aldus Weststrate. 
HAC noemde de formateur met één 
zetel van minimaal belang voor de 
coalitievorming. “Gezien de verkie-
zingsuitslag is naar mijn oordeel de 
VVD de meest gerede partij om uit 
te nodigen voor het maken van een 

Informateur Ko Weststrate en voorzitter van het coalitie-overleg, Robbert-Jan van Duijn (achter), met rondom hen de 
fracties, links AB en vooraan Robert van Rijn, lijsttrekker van de VVD.

coalitieakkoord samen met het CDA 
en AB.” Weststrate benadrukte dat 
deze benadering niet een keuze te-
gen PACT is. “Het impliceert zeker 
geen oordeel over het werk dat de 
wethouders van PACT in de afgelo-
pen jaren hebben verricht.” Gertjan 
van der Hoeven van AB en Robbert-
Jan van Duijn van het CDA konden 
zich (uiteraard) vinden in het advies 
van Ko Weststrate. 

VVD niet aan tafel
De reactie van de VVD was best 
verrassend. Robert van Rijn zei deze 
voorkeur te kunnen begrijpen, maar 
gaf gelijk aan eerst ruggespraak te 
willen houden binnen de partij. “Het 
verrast ons, ondanks dat het voor de 
hand ligt.” Ronald Fransen van PACT 
gaf aan liever een andere samen-
stelling te zien dan de nu gekozen 
getalmatige verhouding. Ko West-
strate hamerde er tot slot bij de VVD 
nog op tot zaken te willen komen. 
“Het is wenselijk om de onderhan-
delingen in april af te ronden.” Af-
gelopen zaterdag 5 april is de twee-
de, nu besloten, bespreking ge-
weest. Het was nog even de vraag 
of de VVD wel of niet zou aanschui-
ven, maar zo beloofde Van Rijn don-
derdag: “U zal hier zaterdag niet 
voor niets zitten.” En de VVD heeft 

plaatsgenomen, maar met een an-
dere intentie. “De VVD schuift niet 
aan om een college te kunnen vor-
men met het CDA en AB”, zo deel-
de de partij mede. De VVD heeft 
een andere voorkeur wat de sa-
menstelling van het college betreft 
en houdt vast aan deze voorkeur. In 
de wandelgangen wordt beweerd 
dat de VVD liever in het pluche wil 
met het CDA en PACT. Het aanvul-
lende overleg zaterdag tussen het 
CDA en de VVD van zo’n anderhalf 
uur heeft geen verandering in de-
ze keuze kunnen brengen. De door 
de informateur voorgestelde variant 
is voor de VVD niet bespreekbaar! 

Jammer
Ko Weststrate: “Het is jammer dat 
de VVD in de openbare bijeenkomst 
inhoudelijk niet is ingegaan op de 
conclusie van de informateur en de 
uitnodiging voor de onderhandelin-
gen niet accepteert. Ik zie geen re-
den op wijziging aan te brengen in 
mijn conclusies. Ik zal me als infor-
mateur beraden op de vervolgstap-
pen. Ik hoop in de loop van de week 
meer informatie hierover te kunnen 
geven.” Coalitievorming: Wordt ver-
volgd!

Door Jacqueline Kristelijn

Hennepkwekerij, 
coke en zwaarden
Aalsmeer - Op dinsdag 1 april 
werd bij de politie gemeld dat 
er een verwarde man rondliep 
in de P.F. von Sieboldlaan. De 
38 jarige man bleek hier te wo-
nen en was volgens buurtbe-
woners wel vaker de weg kwijt. 
In de woning van de man trof-
fen agenten een kleine hen-
nepkwekerij van 13 planten 
aan, inclusief de benodigde 
apparatuur en verlichting. Te-
vens werden pakketjes wiet 
gevonden en wikkels met coke. 
En de 38 jarige had nog meer 
verrassingen voor de agen-
ten in petto. Er werd ook een 
groot aantal fi etsen aangetrof-
fen, waarvan 1 zeker gestolen 
is, evenals boksbeugels en een 
zwaard. De man is voor con-
trole naar het ziekenhuis ver-
voerd. Zij drugs en wapens zijn 
in beslag genomen. Er loopt 
een verder onderzoek. 
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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 Haarlem-
mermeer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel. 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel. 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel. 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel. 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en 
emotionele ondersteuning aan 
slachtoffers 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.slachtofferhulp.nl

DiereNArts
Weekendrooster:
Dierenartsenpraktijk 
uithoorn-Aalsmeer
Rameaulaantje 20 Aalsmeer, 
tel. 326734. Voor spoedgevallen 
buiten de openingstijden, 
tel. 560627. www.dierenartsen-
praktijkuithoorn-aalsmeer.nl
Dierenartsenpraktijk 
Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en 
Herenweg 9C Kudelstaart, 
tel. 324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

olGA
overleg lichamelijk 
Gehandicapten Amstelland
Uw partner in toegankelijkheid.
Secr.: Bertha von Suttnerlaan 98,
1187 SX Amstelveen, 
tel. 020-3453429, 
www.olga-amstelland.nl

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel. 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel. 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

brANDWeer & politie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel. 0900-8844. 

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Brigitte Wels
Mobiel 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke nummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

KERKDIENSTEN

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
GEBOREN
Ziva Vajèn Juno Bartels

AANGIFTE HUWELIJK
D.D. Leigh en S. Wildschut
M.G.M. Westerink en B.K. Birzina

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Zondag geen 
dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof. Tevens kin-
derkerk en tienerdienst.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst. Vg. ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woordcommunieviering met A. 
Blonk mmv kinderkoor.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 14 april 20u. bijeenkomst met 
drs. Gordon van Veelen.

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 22 april 20u. Thema: De profetie 
van Ezechiël met P.A. Slagter, Wijk 
bij Duurstede.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Zondag 10u. dienst met John Boek-
hout. Tevens crèche en peuter-
dienst. 

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. M. Hogenbirk en 16.30u. 
met ds. D. Visser.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet. Collec-
te voor Paasproject. Opvang aller-
kleinsten en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag 10u. dienst met ds. J. van 
Popering. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman. Organist: H. van Noord. 
Om 18.30u. Meeting Point met dhr. 
R. Hondsmerk uit Dordrecht.
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. J. 
Heack uit Zeist. Organist: Maarten 
Noordam.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten voor 
kinderen. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J. de Jonge uit Al-
phen a/d Rijn en 16.30u. met ds. 
C.J. van Rhijn uit Amstelveen. 

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof viering. 
Zondag 10.30u. in Karmelkerk vie-
ring. Om 14u. Poolse dienst met 
Christoff. 

Zondag 
13 april

Meeting Point 
in Dorpskerk
Aalsmeer - Zondagavond 13 april 
is het weer Meeting Point tijd. Rob 
Hondsmerk komt spreken over het 
thema: ‘Hoe kun je groeien in geloof 
zonder dat je God altijd voelt’. Mu-
zikale medewerking wordt verleend 
door de band Face tot Face uit de 
Lijnbaan kerk. Voel je welkom. De 
dienst begint om 18.30 uur en is in 
de Dorpskerk aan de Kanaalstraat. 
Na de dienst is er in Achterom in 
Irene weer gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten. 

Meer ontmoeting 
zondag in Irene
Aalsmeer - Komende zondag 13 
april is er weer de open Meer-ont-
moeting. Vanwege het Paasfeest is 
dit een week naar voren gehaald. 
De samenkomst is weer in wijkge-
bouw Irene in de Kanaalstraat. De 
opzet is om lekker met elkaar in ge-
zelligheid te genieten van een heer-
lijke maaltijd. Komt u ook? Absoluut 
iedereen is welkom. Inloop met kof-
fie en thee vanaf 16.30 uur, waarna 
rond de klok van 17.00 tot 17.15 uur 
het eten geserveerd zal worden. Het 
kost niets en aanmelden is niet no-
dig. De organisatie hoopt velen van 
0 tot 99 jaar weer te mogen verwel-
komen. En gasten meenemen, mag 
altijd. Voor vervoer kan gezorgd 
worden. Informatie te verkrijgen bij 
Hester Harting, Kathelijne Spaarga-
ren of Robert Heil via 0297-329538.
Om 20.00 uur zal er in Irene een 
mooie film gedraaid worden op 
groot scherm, ook daarbij bent u 
natuurlijk van harte welkom. En tus-
sendoor is er nog vanaf 18.30 uur 
Meeting-Point (liederen en spreker) 
voor iedereen in de Dorpskerk.

Voorjaars- en 
boekenmarkt
Leimuiden - Op zaterdag 12 april 
is er bij de Dorpskerk in Leimuiden 
een voorjaars- en boekenmarkt van 
10.00 tot 15.00 uur. Er wordt van alles 
verkocht waaronder speelgoed, klein 
huishoudelijke artikelen, meube-
len en elektronica. Tevens is er een 
tweedehands boekenmarkt met een 
ruim assortiment boeken voor jong 
en oud en worden er bloemstukjes 
verkocht. 
Ook voor de inwendige mens wordt 
gezorgd door verkoop van koffie, 
thee met wat lekkers zoals brood-
jes, slaatjes en vers gebakken vis en 
haring. De opbrengst van de markt 
is voor het onderhoud en instand-
houding van de kerk en kerkelijke 
gebouwen van de Protestantse ge-
meente te Leimuiden.

Informatie RPV 
over WMO wet 
Amstelland - Op dinsdag 15 april 
organiseert de Reumapatiënten-
vereniging Amstelland in de mid-
dag een bijeenkomst met informa-
tie over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, de WMO. De bij-
eenkomst wordt gehouden in Wijk-
centrum Westend op Westwijkplein 
3 in Amstelveen en begint om 14.00 
uur. Meer informatie wordt gege-
ven door Renate Zwarts, teamlei-
der WMO voorzieningen en WMO 
loket, en Mariska van Dooyeweerd, 
indicatie adviseur WMO voorzienin-
gen. De bijeenkomst duurt tot circa 
16.00 uur en aanmelden kan bij Ma-
rianne Kamstra via 023-5612675 of 
ReumaPVA@ziggo.nl. 

Zin in rondje rolstoelfietsen?
Aalsmeer - Al weken zaten de be-
woners van de zorgcentra naar bui-
ten te kijken of het nooit april wilde 
worden. Eindelijk was het dan toch 
1 april, het begin van het rolstoel-
fiets-seizoen. De fietsen zijn afge-
lopen winter opgeknapt en de vrij-
willigers stonden te popelen. Niets 
stond hen nog in de weg om lek-

ker naar buiten te gaan. De seni-
oren genieten van het fietsen en 
van buiten zijn met dit mooie weer. 
Heeft u tijd en zin om ook eens op 
de (elektrische) fiets met zo’n seni-
or een rondje te gaan maken? Bel 
voor informatie en opgave naar co-
ordinator Gerard de Vries, tel. 0297-
322205.

Kinderhulp zoekt collectanten
Aalsmeer - Steeds meer kinde-
ren worden de dupe van financië-
le problemen thuis, in de jeugdzorg 
en daarbuiten. Kinderhulp wil er zijn 
voor al deze kinderen en daarvoor is 
veel geld nodig. 

De landelijke collecte 2014 van het 
Nationaal Fonds Kinderhulp wordt 
gehouden van 13 tot en met 19 
april. Het fonds hoopt op gulle gif-
ten, maar heeft ook hulp nodig. Vrij-
wel overal in Nederland is nog drin-
gend behoefte aan extra collecte-

vrijwilligers. Helpt u ook mee om 
geluk mogelijk te maken voor kin-
deren met minder kansen? Heeft u 
een paar uurtjes tijd? Word dan col-
lectant voor Kinderhulp. Collecteren 
hoeft echt niet veel tijd te kosten. U 
bepaalt zelf hoeveel tijd u wilt beste-
den. Samen met de plaatselijke co-
ordinator in uw wijk of woonplaats 
overlegt u welke straat of straten u 
voor uw rekening wilt nemen. Aan-
melden kan bij: Stephanie Laros via 
010–2262356, 06–57418064 of per 
mail: s.laros@kinderhulp.nl. 

Vermist:
- Beatrixstraat: Langharige beige poes met blauwe ogen en chocolade 

kleurig snuitje. Heet Marley.

Gevonden:
- Bilderdammerweg: Zwart-witte gecastreerde kater.
- Geraniumstraat: Geelwang schildpad.
- Geerland: Zwarte kat.

Waar is Marley?
Aalsmeer - Als vermist opgegeven 
is Marley. Marley is een langharige 
beige kat met blauwe ogen en woont 
in de Beatrixstraat in Oosteinde. Wie 
het dier heeft gezien, wordt verzocht 
contact op te nemen met de Dieren-
bescherming afdeling Noord-Hol-
land Zuid via 0297-343618.Rijbewijskeuring 

senioren
Aalsmeer - Senioren, chauffeurs 
met rijbewijs C/D/E en overige au-
tomobilisten, die voor verlenging 
van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor terecht 
op de spreekuren van 18 april en 23 
mei in gebouw Seringenhorst aan 
de Parklaan 26. Voor meer informa-
tie over en het maken van een af-
spraak voor een rijbewijskeuringen 
kan gebeld worden naar 072- 572 
66 05 of stuur een mail naar: rijbe-
wijskeuring@outlook.com. Schikt de 
datum niet dan zijn er veelal ande-
re mogelijkheden elders in de regio. 

Aalsmeer - Zondagmiddag 13 april 
is er de maandelijkse Inloop in de 
Doopsgezinde kerk in de Zijdstraat 
55 van 15.00 uur tot 16.30 uur. Het 
thema voor de Inloop is ‘Aan de an-
dere kant van de heuvel’. Er klinkt 
een verhaal, er wordt een lied ge-
zongen en de aanwezigen gaan 
luisteren naar muziek waar het the-
ma ook in door zal klinken. De in-

Aalsmeer - Elke dinsdagmorgen 
staan vanaf 10.00 uur koffie en thee 
klaar tijdens het open huis in het Ba-
ken aan de Sportlaan 86. Het open 
huis bestaat al meer dan 30 jaar en 
tot ongeveer 11.30 uur kan koffie of 

Creatieve avond 
bij Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 16 april van 
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting, daarna 
is er van 12.00 tot 13.00 uur gele-
genheid om samen te lunchen en ’s 
avonds wordt van 19.30 tot 21.30 uur 
de Oost-Inn creatief gehouden. Het 
voorjaar geeft veel kleur en inspira-
tie! De kosten voor de avond zijn ook 
nu weer vijf euro. Iedereen is wel-
kom bij één of meer activiteiten in de 
Oost-Inn in de Mikado in de Catha-
rina-Amalialaan 66. Voor inlichtin-
gen: 0297-325636 of 0297-345413 of 
kijk op oosterkerk-aalsmeer.nl.

thee gedronken worden. De ‘bak-
kies’ worden geheel gratis verstrekt 
door de diaconie van de Open Hof 
Kerk. Het doel is een plaats te creëren 
waar mensen elkaar kunnen ontmoe-
ten en spreken over alledaagse din-
gen. Iedereen, van welke kerk of reli-
gie dan ook, is van harte welkom. Op 
dinsdag 15 april wordt er een Paas-
meditatie gehouden door dominee 
Teus Prins. Geen mogelijkheid om op 
eigen gelegenheid te komen? Neem 
dan contact op met Annie Vijfhui-
zen via 0297-322131, Annie Stoof via 
0297-328326 of Panc Eikelenboom via 
0297-327915. Op de dinsdag na Pa-
sen, 22 april, is er geen open huis. 

Collecte ViVaSahel in Niger
Aalsmeer - In de 40 dagen-tijd 
voor Pasen wordt in de Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer gecollec-
teerd voor ViVaSahel in Niger. Niger 
is één van de armste landen in de 
Sahel regio in Afrika. De oprukken-
de Sahara heeft als gevolg dat het 
moeizaam is om voedzame produc-
ten te verbouwen, maar al te vaak 
mislukt de oogst door droogte. De 
stichting ViVaSahel (de naam zegt 
het al: leven voor de Sahel) is al ja-
ren onvermoeibaar actief om het le-
ven van de inwoners van het dorp 
Tamaci op een structurele manier te 
verbeteren. 
De relatie met de Doopsgezinde 
Gemeente dateert al van een aan-
tal jaar geleden en met regelmaat 
is er financiële ondersteuning ge-
boden. Zoals bij de bouw van een 
graanschuur, de realisatie van een 
hek om een grote moestuin om de 
geiten te weren en de aanschaf van 
ezelskarren die voor allerhande ac-
tiviteiten gebruikt worden. Zelfs 
als transportmiddel om een zie-
ke naar het hospitaaltje te vervoe-
ren. Het project waar het dit keer 
om gaat is de bouw van een aan-
tal klaslokalen voor de basisschool. 
De huidige drie lokalen voldoen bij 
lange na niet meer voor de inmid-
dels 240 leerlingen, noodgedwon-
gen gaan de kinderen nu in deeltijd 
naar school. Vorig jaar zijn de twee 
stenen lokalen van een nieuw dak 
en nieuw schoolmeubilair voorzien. 
Nu moet het derde (lemen) lokaal-
tje vervangen worden en ook moe-
ten er enkele nieuwe lokalen bij ge-
bouwd worden. De overheid be-
taalt wel de salarissen van de lera-
ren, maar eist dan dat het schoolge-
bouw van steen is en veilig. 

Dat onderwijs belangrijk is voor de 
toekomst van de kinderen en één 
van de pijlers van armoedebestrij-
ding vindt men in Tamaci ook en er 
is dan ook genoeg (vak)mankracht 
om de school te bouwen. Met een 
aantal collecten hoopt de DGA het 
resterende bedrag dat nog nodig is 
voor met de bouw begonnen kan 
worden bij elkaar te brengen. 
Tevens is een aanvraag ingediend 
bij de OSA, de Stichting Ontwikke-
lingssamenwerking Aalsmeer voor 
verdubbeling van het ingezamelde 
bedrag. In de kerkdienst van 6 april 
was de voorzitter van de Stichting 
ViVaSahel, Marlies Sven te gast. Zij 
vertelde zeer inspirerend over het 
leven en de mensen in Tamaci en de 
ontwikkelingen die beetje bij beet-
je gestalte krijgen. Op deze manier 
wil ook de Doopsgezinde Gemeen-
te haar steentje letterlijk en figuur-
lijk bijdragen.

loop begint met een kopje koffie of 
thee en de ontmoeting met elkaar. 
Steeds vaker weten mensen de weg 
naar de ‘Inloop’ te vinden. Deze weg 
is voor alle 65 plussers uit Aalsmeer 
en omgeving. Er wordt een vrijwilli-
ge bijdrage van 2 euro per persoon 
gevraagd. U bent van harte welkom! 
Voor vragen: Ellen van Houten, ou-
derenpastor, tel. 06-14144344.

Zondag inloop voor 65+ers

Open huis en paasmeditatie



Muziek
Vrijdag 11 april:
* Finale Mijn Praam is Top met zan-
ger Danny Terp in café de Praam, 
Zijdstraat v/a 22u.
* Rock, pop en reggae van Mister 
Jones in N201, Zwarteweg, 20.30u.
Zaterdag 12 april:
* Estafettemiddag v/a 16.30u. en 
Party met dj Yoeri in de Praam, Zijd-
straat v/a 22u.
* Concert Trumpets of the Lord in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Concert ‘Helden van Flora’ in bur-
gerzaal, gemeentehuis v/a 20u.
Zondag 13 april:
* Moondogs jam in The Shack, 
Schipholdijk 253, Oude Meer,16u.
* Live Caroline Herring (USA) in De 
Oude Veiling, Marktstraat v/a 15u.
* Berlage Saxofoon Quartet in Oud 
Katholieke kerk, Oosteinderweg 394 
v/a 15.30u. 
* Voorstelling met koormuziek ‘Col-
gotha, het einde’ in Karmelkerk, 
Stommeerweg v/a 20u.
* Salsa-dansavond in The Beach, 
Oosteinderweg 247a v/a 19.30u.
Vrijdag 18 april:
* Jamsessie met Gus Genser in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer, 21 tot 01u.
Zaterdag 19 april:
* Live rockbluesband Black Top in 
The Shack, Schipholdijk 253, Oude 
Meer v/a 22u.
* High Definition 15+ feest in N201, 
Zwarteweg met dj’s v/a 22u.
* Guilty Pleasures night in De Oude 
Veiling, Marktstraat v/a 21.30u.
* Jazz met Jacco van Santen en El-
lister v/d Molen in Bacchus, Gerbe-
rastraat v/a 21u.

Theater en Toneel
Vrijdag 11 april:
* London Knights in Crown Thea-
ter Aalsmeer v/a 20u. met verkoop-
markt voor ladies. Ook toegang voor 
mannen!
11 en 12 april:
* Toneel De Rijzenspelers ‘Wachten 
op Godot’ in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout vrijdag en zaterdag v/a 
20.15u. Op donderdag 17 april in De 
Oude Veiling, Marktstraat.

Films
T/m 17 april:
* Dagelijks (behalve maandag) di-
verse films voor alle leeftijden in in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade. O.a. 
Hartenstraat, Kenau, 12 Years a Sla-
ve en nieuw: Toen was geluk heel 
gewoon. Voor jeugd: Rio 2, Mr. Pe-
abody & Sherman, K3 en het Die-
renhotel, Plop wordt kabouterko-
ning en Mees Kees op kamp. Nieuw 
vanaf zondag: Flits & het Magische 
huis. 
Zaterdag 12 april:
* Favo-film Frans Heijbregts in De 
Oude Veiling, Marktstraat, 20.30u.
* Filmavond in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u.

Exposities
10 t/m 12 april:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werken van Ri-
chard Smith, Shinkichi Tajiri, Riera 
Arayó en Eduardo Gruber. 
Vrijdag 11 april:
* Rondleiding door Janna van Zon 
langs expositie Cathy van der Meu-
len in gemeentehuis, Raadhuisplein 
om 16.30u. Expositie te zien tot en 
met 30 mei.
Zaterdag 12 april:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open 11-16u.
* Opening seizoen Historische Tuin 
met exposities en veiling om 15u. 
Open: za. En zo. 13.30-16.30u., di. 
T/m vr. 10-16.30u. Ingang Praam-
plein.
* Rietlandterras open, kunstproject 
Land Plaats. Bij vijver Kudelstaart, 
Centrum, 13-17u.
Tot en met 21 april:
* Tentoonstelling kerkuilen bij kin-
derboerderij Boerenvreugd.
Tot en met 4 mei:
* Aquarellistenkring presenteert 
Koppelingen in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 

Tot en met 13 mei:
* Expositie ‘Vrij glas’ en schilderijen 
in galerie Sous Terre, Kudelstaart-
seweg. Zaterdag en zondag 13-17u. 
Tot en met 30 mei:
* Aquarellen en pentekeningen van 
Marjon Woelders bij PACA, Laken-
blekerstraat 2.
Tot en met 22 juni:
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.
Tot en met eind juli:
* Expositie ‘Project Historische Tuin’ 
van Fotogroep Aalsmeer in Histori-
sche Tuin, ingang Praamplein. 

Diversen.
Donderdag 10 april:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u. 
* Paaskien Vogelvereniging in Wel-
lant College, Linnaeuslaan 2, 20u.
* Onderlinge kampioenschappen 
Omnia turnsters in gymzaal Bac-
cara, Baccarastraat. V/a 16u. Jong-
sten en v/a 18.15u. Jeugd, junioren 
en senioren.
* Speelavond buurtvereniging DES 
in dorpshuis De Reede, Rijsenhout 
v/a 19.30u.
* Praambingo in café de Praam, 
Zijdstraat v/a 20.30u.
Vrijdag 11 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* N201, Zwarteweg open voor dar-
ten, spellen en muziek v/a 20.30u.
* Paadrive bij ijsclub De Kleine Poel 
in Noorddamcentrum v/a 20u.
* Bierproeverij in cultureel café Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21.30u. 
* Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 20u.
Zaterdag 12 april:
* Bazaar in de Lijnbaankerk met 
rommelmarkt en spelletjes, 10-21u.
* Voorjaarsmarkt in De Ontmoeting, 
Dorpsstraat 49, Leimuiden, 10-15u.
* Boekpresentatie ‘Koken en bakken 
met Amish’ door Marry Maarsen in 
Boekhuis, Zijdstraat om 11u.
* High Definition beauty wake up 
voor jongeren in N201, Zwarteweg 
v/a 13u.
Zondag 13 april:
* Vogelbeurs De Rijsenvogel in club-
gebouw SCW, Konnetlaantje, 9.30 
tot 13.30u.
* Inloop voor 65+ers in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat 55 van 15 tot 
16.30u.
Maandag 14 april:
* Speelavond Allen Weerbaar in ‘t 
Middelpunt, Wihelminastraat, 20u.
* Afsluiting muziekproject basis-
scholen en Melomanie met concert 
in De Reede, Rijsenhout v/a 19.30u.
* Videoclub Zaanstreek te gast bij 
F&VA in ‘t Anker, Oosteinderweg 
273 v/a 20u.
Dinsdag 15 april:
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 
vanaf 10u. Iedere dinsdag.
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Lezing over Etty Hillesum in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55 in 
kader Zin-Inn v/a 20u.
* Paadrive BV Ons Genoegen in OTT 
Hortensialaan v/a 19.30u.
Woensdag 16 april:
* Koffie-inloop in Oost-Inn in Mika-
do, Catharina Amalialaan v/a 9.30u.
Donderdag 17 april:
* Sjoelcompetitie in dorpshuis De 
Reede, Rijsenhout v/a 20u.
* Televisieserie The Passion op 
scherm in Baken, Sportlaan 20.30u.

Vergaderingen
Maandag 14 april:
* Inloopbijeenkomst over natuur-
speeltuin in Oosteinde van 17-19u. 
in De Mikado, Cath. Amalialaan.
* Vergadering en speelavond BV De 
Pomp in ‘t Baken, Sportlaan,19.30u.
Woensdag 16 april:
* Vergadering Wmo-raad in kamer 
011, gemeentehuis v/a 15u.
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
* Eerste rondetafelgespek politiek 
met inwoners, o.a. over verplaatsing 
markt. In gemeentenhuis, 20-22u.
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STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

TIP:TIP:

Het adres voor alle
soorten kabels!

Western ‘Grimshaw’
(by Richwood) In zwart, 
naturel en sunburst    € 89,-

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:

KOOPJE:KOOPJE:KOOPJE:
Gitaarstatief
‘Stagg’ 
van € 15,95   voor € 10,95

Koptelefoon ATH-T200
‘Audio-technica’
                 € 32,90

NIEUW:NIEUW:

Aquarellisten van gevarieerd 
pluimage in Oude Raadhuis
Aalsmeer - De Hollandse Aquarel-
listenkring is opgericht in mei 1945 
in het atlelier van Kees Verweij en 
telt 60 leden. Van klassiek tot grens-
verleggend, van verhalend tot non-
figuratief, van realistisch tot mytho-
logisch en van klein tot grandioos: 
De Kring omvat alle stijlen, opvat-
tingen en materiaalbehandelingen. 
Wat de leden verbindt is hun liefde 
voor de lichtkracht, transparantie en 
directheid van de waterverf. Bezoe-
kers kunnen de expositie in het Ou-
de Raadhuis in alle rust bekijken, in 

de tuin onder de bloeiende Japan-
se kers zitten en de catalogus lezen. 
Kinderen werken tijdens de kunst-
kijklessen mee aan een aquarel van 
zeven meter kusntenares van Loes 
Groothuis uit Hoorn. 
‘Koppelingen’ is het thema van de 
gezamenlijke expositie van de kring 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9. De deur staat tot en met 4 
mei iedere donderdag tot en met 
zondag open tussen 14.00 en 17.00 
uur.
KCA, Annefie van Itterzon

Salsa-avond in The Beach
Aalsmeer - Elke tweede zon-
dag van de maand organiseert The 
Beach Salsa dansavonden. Komen-
de zondag 13 april staat de editie 
van deze maand op het programma. 
De avond begint om 19.30 uur en 
om 23.30 uur wordt de laatste dans 
ingezet. Eén van de redenen waar-
om deze avonden zo in trek zijn, is 
de workshop op de vooravond. Spe-
ciale voor de mensen die al wat lan-
ger salsa dansen, zal dit nu een Sal-
sa Advanced workshop zijn. Laat je 
meevoeren op de tropische ritmes, 
met swingende heupen, volop inter-
actie en vooral heel veel plezier. Na 

de workshop neemt DJ Jarzino de 
draaitafel over. Met zijn brede mu-
ziekkeus, van zwoele bachata, snel-
le merenque tot pittige salsa, belooft 
het een bruisende avond te worden. 
Hij zal de zaal trakteren op veel mu-
zikaal lekkers! Naarmate de avond 
vordert zal de muziek steeds meer 
up tempo nummers bevatten. Hier-
door komt iedere danser aan zijn of 
haar trekken. 
Iedereen is welkom en vrij parke-
ren voor de deur. Voor meer infor-
matie surf naar www.beach.nl. The 
Beach is te vinden aan de Oostein-
derweg 247a.

Rio2 en Flits & het magische huis
Film ‘Toen was geluk heel 
gewoon’ in Crown Cinema
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 
9 april, is de animatiefilm ‘Rio 2’ in 
première gegaan in Crown Cine-
ma, vandaag donderdag 10 april 
kan voor het eerst genoten worden 
van de film ’Toen was geluk heel ge-
woon’ en zondag 13 april nieuw: 
“Flits & het Magische huis’. 
Het is 1974. Het Nederlandse voet-
balelftal heeft zojuist de heroïsche 
WK-finale verloren van aartsrivaal 
West Duitsland. Het hele land is in 
rouw en Jaap Kooiman gooit uit pu-
re frustratie zijn televisie het raam 
uit. Deze gebeurtenis is de opmaat 
voor de komische, spannende en 
ontroerende familiefilm ‘Toen was 
geluk heel gewoon’. 
‘Flits & het Magische huis’ gaat 
over de jonge kat Flits die een ge-
heimzinnig huis binnen wandelt 
dat bewoond wordt door de ge-
pensioneerde goochelaar Laurens. 
Hij deelt zijn huis met verschillen-
de huisdieren en speelgoedfiguren. 

Al snel zorgt hij ervoor dat Flits zich 
welkom voelt, maar konijn Jack en 
muis Maggie spannen samen om 
te zorgen dat Flits eruit geschopt 
wordt. Gaan kijken kan zondag van-
af 16.30 uur. ‘Rio 2’ draait even-
eens op zondag, eerder in de mid-
dag om 14.30 uur. Ook nog te zien 
in Crown Cinema: ‘K3 en het Die-
renhotel’, ‘Mr. Peabody & Sherman’ 
en in de kleine zaal ‘Plop wordt ka-
bouterkoning’, ‘Mees Kees op kamp’ 
en ‘K3 Bengeltjes’. Voor de film ‘Toen 
was geluk heel gewoon’ gaat van-
avond en zondag vanaf 19.00 uur 
het licht in. Ook in de bioscoop aan 
de Van Cleefkade 15: ‘Hartenstraat’, 
‘12 Years a Slave’, ‘Captain America: 
The Winter Soldier 3’ en in de kleine 
zaal: ‘About Time’, ‘Last Vegas’, ‘In-
site Llewyn Davis’ en ‘The Butler’. 
Kijk voor meer informatie op www.
crowncinema.nl. Kaarten kunnen 
besteld worden via 0297-753700 of 
info@crowncinema.nl.

Mystieke en muzikale liefdesverhalen

Concert Caroline Herring 
zondag in Oude Veiling
Aalsmeer - Door critici en collega-
muzikanten wordt de in Mississip-
pi geboren en nu in Atlanta woon-
achtige singer-songwriter Caroli-
ne Herring geplaatst als één van de 
meest unieke en eigenzinnige sin-
ger-songwriter van haar genera-
tie. Dit vanwege haar eigenzinnige 
teksten en geheel eigen benadering 
van muziek. Als opname kunstenaar 
ontpopt ze zich als een frisse muzi-
kale wind in akoestische America-
na gelederen. Sinds haar debuut CD 
in 2002 werd Caroline onderschei-
den met de prestigieuze Austin Mu-
sic Award. Eveneens trad zij regel-
matig op in de onvolprezen ‘A Prairie 
Home Companion’ shows van Garri-
son Keillor en selecteerde men haar 
als enige US deelnemen als mede-
werker aan het gerenommeerde Ce-
cil Sharp Project in Engeland. Deze 
select groep musici legde zich toe 
op het bestuderen en creëren van 
aanvullend materiaal over het le-
ven en het werk van de Engelsman 
Cecil Sharp, eind 19de begin 20ste 
eeuw, Sharp legde voor een aan-
zienlijk deel de basis voor de Wes-
terse muziek van vandaag. Caroli-
ne’s repertoire reflecteert werelds 
lief en leed. Haar werk bestaat voor 
een groot deel uit mystieke, boeien-
de en hoopgevende muzikale lief-
desverhalen. ‘Camilla’, haar meest 
recente CD, bevat tien van haar 

mooiste composities. In recenties 
komen vergelijkingen met Lucinda 
Williams, Joan Baez, en zelfs Mozart 
regelmatig voor. Aanstaande zon-
dag 13 april komt Caroline Herring 
optreden in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Het concert begint om 
15.00 uur.

Favofilm Frans Huijbregts
Zaterdagavond 12 april is de favo-
riete film van Frans Huijbregts te 
zien in De Oude Veiling. Frans Huij-
bregts is als opbouwwerker inge-
huurd door de gemeente en is er 
voor álle inwoners van Aalsmeer 
en Kudelstaart, dus zowel voor de 
jeugd als voor de volwassenen, voor 
het bedrijfsleven en de instellingen 
en verenigingen. Kortom: voor ie-
dereen die leefbaarheid en verbin-
ding wenst. De film, die hij uitge-
kozen heeft, gaat over een staal-
tje van mensenliefde. In tegenstel-
ling tot de dagelijkse realiteit wordt 
in de meeste films aan een verhaal-
lijn een mooi en lief einde gebreid. 
In de film van Frans is dat abso-
luut niet het geval. Het is het ver-
haal van een sterk schuldgevoel dat 
alles overheerst. Eigenlijk komt de 
waarheid in de film pas aan het ein-
de aan het licht. En hoe! De ontkno-
ping is even onverwacht als verbijs-
terend. De film begint om 20.30 uur 
en duurt tot 23.00 uur.

Vanavond bingo en vrijdag:
Finale Mijn Praam is Top 
met zanger Danny Terp
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag was 
het alweer de laatste avond van 
Mijn Praam is Top. Het team White 
Chicks heeft zich prima verweerd 
met hun themafeest Praamsation 
White. Een aangeklede avond waar 
veel oog was voor detail! Vanavond, 
donderdag 10 april, wordt de een 
na laatste Praambingo georgani-
seerd door Erna van den Heuvel. De 
avond met geweldige prijzen start 
vanaf 20.00 uur voor een ieder die 
zin heeft in een gezellige spelletje. 
Mocht je hier aan mee willen doen, 
graag even een berichtje via face-
book naar Erna van den Heuvel of 
naar café de Praam of laat het we-
ten via info@cafedepraam.nl.
Als afsluiter van Mijn Praam is Top 
2014 met vier geweldige avonden is 
morgen, vrijdag 11 april, vanaf 22.00 
uur de finale. Alle teams hebben vrij-
kaarten gekregen om zoveel moge-
lijk mensen te werven wat de laatste 
punten op kan leveren en eventu-
eel een team tot winnaar kan te ma-
ken bij een klein verschil aan pun-
tenscore. Wie hier graag bij aanwe-
zig wil zijn kan bij zijn/haar favoriete 
team terecht voor vrijkaarten. Mocht 
je geen vrijkaart weten te bemachti-
gen geen enkel punt. Stemmen kan 
ook bij binnenkomst. En voor ieder-
een is het gratis entree. De jury zal 
deze avond het winnende team be-
kend maken van Mijn Praam is Top 
2014. De teams zijn op diverse items 
gejureerd, zoals: publiciteit, origina-
liteit en creativiteit, gastvrijheid, re-
presentatie, sfeer overall, hante-

ren van horeca etiquetten, schoon-
maak werkzaamheden na afloop 
van het feest en onder andere het 
aantal aanwezige gasten. Het team 
dat wint ontvangt een reischeque 
ter waarde van 2.000 euro. Zanger 
Danny Terp en DJ Henkie zullen ie-
dereen entertainen met hun zangta-
lent en feestmuziek om er een swin-
gende feestavond van te maken!
Verder wordt onder de bezoekers 
vrijdag een Flügel Boom Box ver-
loot. Wees op tijd om hier kans op 
te maken! 

Party met dj Yoeri
De Praam’s Partynight is op zater-
dag 12 april weer in handen van DJ 
Yoeri. Na zijn gezellige en sfeervol-
le avond van vorige week, krijgt de 
party een vervolg! Deze avond is na-
tuurlijk ook weer toegankelijk voor 
16+ers, voor wie alcoholvrije drank 
achter de bar verkrijgbaar is. Van-
wege de strenge controle wordt de 
bezoekers gevraagd een legitimatie 
mee te brengen. 

Piano & Co.
Op eerste Paasdag zondag 20 april 
organiseren Koen van der Zwaard 
en Thomas Hoogervorst in samen-
werking met danscafé de Praam 
vanaf 20.30 uur Piano & Co. Een ge-
weldige live band met zangers en 
zangeressen. Elk verzoeknummer 
kan deze avond worden gespeeld 
en gezongen. Een heerlijke muzika-
le en swingende avond! Voor kaar-
ten: www.crazypianosaalsmeer.nl.

Poolbiljart, airhockey en darten
Reggae en pop van Mister 
Jones vrijdag in N201
Aalsmeer - Op vrijdag 11 april ver-
welkomt N201 wederom een leuke 
jonge band op het podium: Mister 
Jones. Deze band speelt een aan-
stekelijke mix van rock, pop en reg-
gae en zorgt overal voor blije ge-
zichten! Elke vrijdag zijn er leuke 
dingen te zien op het N201 podium 
en uiteraard kun je bovendien in het 
café terecht om gezellig bij te pra-
ten of een drankje te doen. Ook kun 
je in N201 poolbiljarten op één van 

de drie tafels, airhockey spelen, dar-
ten of andere spelletjes doen als je 
dat wil. Tijdens de optredens kun je 
daar overigens gewoon mee door-
gaan, want in tegenstelling tot vroe-
ger is N201 vrijdags niet meer voor-
namelijk gericht op band optredens, 
maar veel meer op gezelligheid en 
muziek voor iedereen. N201 is vrij-
dags open vanaf 20.30 uur en de 
entree is gratis! Meer over het pro-
gramma op www.n201.nl.

Zaterdag in de burgerzaal
Concert Helden van Flora
Aalsmeer - Zaterdag 12 april geeft 
muziekvereniging Flora haar jaar-
lijkse donateursconcert in de bur-
gerzaal van het gemeenthuis. Het 
concert heeft dit jaar het thema 
‘Helden van Flora’, een eerbetoon 
aan muzikale en niet muzikale hel-
den. Het jeugdorkest speelt onder 
andere The best of Michael Jack-
so , Julia van Nick en Simon en het 
brengt een muzikale ode aan de PC. 
De fanfare laat onder andere ridder 
Floris herleven en speelt muziek uit 

‘Soldaat van Oranje’. Oerend Hard 
komt de muziek van popgroep Nor-
maal voor het voetlicht, evenals Ga-
briella’s Song, waarin een mooie so-
lo op bugel te beluisteren valt.Jaap 
van Leeuwen zal de helden aan de 
bezoekers voorstellen. 
Het concert is voor donateurs en 
kinderen tot 12 jaar gratis toegan-
kelijk, niet donateurs betalen 7,50 
euro. Het concert zaterdag begint 
om 20.00 uur en de zaal is open van-
af 19.30 uur. 

KCA zondag in Oudkatholieke kerk
Berlage Saxophone Quartet
Aalsmeer - Zondag 13 april pre-
senteert KCA het Berlage Saxo-
phone Quartet met het programma 
‘Muziek achter prikkeldraad’ in de 
Oudkatholieke kerk. In het Berlage 
Blok, een studentenwoning van het 
Conservatorium van Amsterdam, 
werd in september 2008 door vier 
bevlogen saxofonisten het Berlage 
Saxophone Quartet opgericht. Ge-
roemd om zijn ‘muzikale speelple-
zier, natuurlijke flair, loepzuivere en 
ambachtelijke spel, waarin ze zoe-
ken naar het uiterste’, toont het Ber-
lage Saxophone Quartet graag zijn 
veelzijdigheid aan een breed pu-
bliek. Zondagmiddag wordt de in-
tieme ruimte van de Oudkatholie-
ke kerk gevuld door het warme ge-
luid van vier saxofoons die in het 

programma ‘Muziek achter prikkel-
draad’ op zoek gaan naar muzikale 
troost en vrijheid. In een tijd van po-
litieke onderdrukking werden com-
ponisten als Eisler, Ligeti, Schulhoff, 
en Weill vaak het zwijgen opge-
legd. Toch wisten zij in hun compo-
sities verpakte kritiek op het regiem 
tot uitdrukking te brengen. ‘Muziek 
achter prikkeldraad’ is een selec-
tie van dergelijke composities. Het 
Berlage Saxophone Quartet is Lars 
Niederstrasser op sopraansax, Peter 
Vigh op altsax, Kirstin Niederstras-
ser op tenorsax en Eva van Grinsven 
op baritonsax. Het KCA concert be-
gint zondagmiddag 13 april om half 
vier in de Oudkatholieke kerk, Oos-
teinderweg 394. Losse kaarten kos-
ten 15 euro en te koop aan de zaal.
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Ontwerp beschikking Omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan schinkel-
dijkje, aalsmeerderweg 509 (uitgebreide 
prOcedure) en een OntheffingsverzOek 
hOgere grenswaarden wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het herbouwen van een woning op het adres Aalsmeerderweg 
509. Het perceel is gelegen in het noordoostelijk puntje van 
Aalsmeer, op de grens met Amstelveen. De woning is gelegen 
aan de Aalmeerderweg 509, welke parallel loopt aan de Leg-
meerdijk, op de hoek van het Schinkeldijkje

De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan Schinkeldijkje aangezien de woning buiten 
het bouwvlak wordt gerealiseerd. Voor dit voornemen dient 
door middel van een uitgebreide procedure voor de omge-
vingsvergunning afgeweken te worden van het geldende be-
stemmingsplan. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal wor-
den. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde 
ontwikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van 
de grenswaarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de 
Legmeerdijk, de Bosrandweg, het Schinkeldijkje en de Be-
neluxbaan. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is 
het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing 
te kunnen verlenen. Ook is er een overschrijding van het in-
dustrieterrein Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de Wet 
Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting 
een ontheffing te kunnen verlenen

ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit 
hogere grenswaarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van 11 april 2014 voor 6 
weken op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een ge-
sprek binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar 
via tel. 0297-387575; 

- Via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestem-
mingsplan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via 
deze site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te 
dienen;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 
15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 
8:30 en 12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVH-
B02xA-OW01

zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 
indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de 
behandelend ambtenaar.

wet algemene bepalingen Omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Mr. Jac Takkade 28 (Z-2014/021778). het wijzigen van 

een bestemmingsplan ten behoeve van wonen;
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/022056), het oprichten van 

een woonhuis;
- Touwslagerlaan 38 (Z-2014/022275), het realiseren van 

een dakterras, wijzigen van een raamkozijn door deurko-
zijn, plaatsen hekwerk ten behoeve van dakterras;

- Uiterweg 329 ws 5 (Z-2014/022055), het wijzigen van 
een aanlegsteiger;

- Uiterweg 406 (Z-2014/021749), het plaatsen van een 
erfafscheiding met toegangspoort.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Kudelstaartseweg 22 (Z-2014/022540), het melden van 

brandveilig gebruik;
- Legmeerdijk 313 (Z-2014/021808), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen;
- Oosteinderweg 515 (Z-2014/022054), het slopen van een 

woonhuis;
- Schoolstraat 4 (Z-2014/022034), het melden van brand-

veilig gebruik ten behoeve van kinderdagverblijf De Be-
renboot;

- Schoolstraat 4 (Z-2014/022274), het melden van brand-
veilig gebruik ten behoeve van kinderdagverblijf De Be-
renboot;

- Weteringstraat 15 (Z-2014/022284), het slopen van een 
garage.

verlenging beslistermijn aanvraag 
Omgevingsvergunning, reguliere prOcedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Oosteinderweg 168 (Z-2014/008781), het wijzigen van 

een brug (ontvangen 4 februari 2014).

vOOr meer infOrmatie: www.aalsmeer.nl

gemeenteraad Organiseert 16 april 
rOndetafelgesprek

Op woensdag 16 april om 20.00 uur wordt er in de raad-
zaal van het gemeentehuis het eerste rondetafelgesprek 
gevoerd. tijdens dit gesprek kunnen belangstellenden 
zich uiten over onderwerpen die op de raadsvergadering 
van 15 mei besproken worden.
Rondetafelgesprekken worden door de gemeenteraad georga-
niseerd om inwoners, instellingen en ondernemers actiever 
te betrekken bij de voorbereiding van besluitvorming. Ieder-
een is van harte welkom. Er worden tijdens deze bijeenkom-
sten geen besluiten genomen. De gesprekken hebben een 
verkennend karakter, raadsleden kunnen meningen en ideeën 
verzamelen van betrokkenen. Op die manier kunnen raadsle-
den een goede afweging maken bij besluitvorming over dit 
onderwerp. U kunt als belangstellende deelnemen aan het 
gesprek of nieuwe onderwerpen aandragen. In beide geval-
len kunt u zich hiervoor aanmelden tot 12.00 op de dag van 
het geplande rondetafelgesprek. Wilt u alleen als toehoorder 
aanwezig zijn, dan is aanmelden niet nodig. Niet alle raads-
voorstellen zullen worden geagendeerd voor een rondetafel-
gesprek. Als een onderwerp niet is geagendeerd dan blijft de 
mogelijkheid bestaan om tijdens een raadsvergadering in te 
spreken.

  raadzaal

tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 Rtg-1. 1. Opening van en toelichting over het 
   Rondetafelgesprek door de voorzitter, 
   de heer J. Kluis
  2.  Vaststelling van de agenda 

20.05- Rtg-2. procedure afgeven verklaring van geen
20.35  bedenkingen (toestemming van de 
  raad) voor een grote afwijking van 
  bestemmingsplan
  Casus: Startnotitie Oosteinderweg 232 
  (een aanvraag om wijziging van het 
  bestemmingsplan)

  doel gesprek: 
  Er zal een toelichting worden gegeven 
  door de ambtelijke organisatie op de 
  nieuwe procedure waardoor de doorloop
  tijd verkort word. Hierna is er de 
  gelegenheid om verdiepende vragen te 
  stellen over de procedures van 
  omgevingsvergunningen in afwijking op 
  het bestemmingsplan.

20.40- Rtg-3. verplaatsing weekmarkt naar het
21.10  praamplein
  doel gesprek:
  Gesprek over de consequenties van de 
  verplaatsing van de markt. Er wordt 
  gelegenheid gegeven om vragen te 
  stellen en een reactie te geven.

21.15- Rtg-4. rapportage rekenkamer aalsmeer: met
21.45  elkaar bouwen, onderzoek naar sturing 
  in beheersing (woningbouw) projecten
  doel gesprek:
  Er zal een presentatie door de
  Rekenkamer worden gegeven over dit 
  onderzoek. Er wordt gelegenheid gegeven 
  om vragen te stellen en een reactie te 
  geven.

21.50- Rtg-5 niet geagendeerde
22.00   onderwerpen
  doel gesprek:
  Voorgaande agendapunten betreffen 
  voorstellen waarover de raad binnenkort 
  een besluit moet gaan nemen en staan 
  geagendeerd voor de oordeelsvormende 
  raad van 15 mei a.s. Indien er andere 
  onderwerpen zijn aangemeld worden deze 
  nu besproken. Onderwerpen kunnen tot 
  12.00 uur op de dag van het geplande RTG 
  (woensdag 16 april) opgegeven worden 
  door belangstellenden aan de griffie van 
  Aalsmeer via: 0297-387516 of 
  griffie@aalsmeer.nl. De voorzitter van de 
  RTG besluit uiteindelijk of aangedragen 
  onderwerpen worden geagendeerd.

22.00  Sluiting

Meer informatie kunt u vinden in de achterliggende stukken 
op de website van de gemeente Aalsmeer onder het kopje 
“Raad en Ronde Tafel Gesprekken”, “Agenda’s en vergader-
stukken”.

eurOpese verkiezingen 22 mei

iemand anders laten stemmen: 
stemmen met een volmacht
Op 22 mei zijn de Europese Verkiezingen. Als u zelf niet in de 
gelegenheid bent om te stemmen - bijvoorbeeld door werk, 
ziekte of vakantie- dan kunt u een andere kiezer machti-
gen dit voor u te doen. Alleen als u allebei in aalsmeer 
woont, kunt u dit zelf regelen. U gebruikt het gedeelte van 
de stempas (achterzijde) dat hiervoor is bestemd. U en uw 
gemachtigde moeten beiden tekenen. De stempas verandert 
daarmee in een volmachtbewijs. Bij het stemmen moet uw 
gemachtigde (een kopie van) uw geldig identiteitsbewijs to-
nen. Dit heet een onderhandse volmacht. U kunt dit tot op 
de stemdag doen. 

wilt u een kiezer van een andere gemeente machtigen? 
Dit regelt u schriftelijk met het formulier “Verzoek om bij 
volmacht te mogen stemmen”. U kunt dit formulier ophalen 
bij het gemeentehuis. U kunt het ook telefonisch aanvragen 
of via de website downloaden. Uw aanvraag moet wettelijk 
maandag 19 mei in ons bezit zijn. 
Wilt u dat uw gemachtigde het volmachtbewijs vóór de 
stemdag per post ontvangt? Dan moet uw gemeente het 
formulier uiterlijk vrijdag 16 mei hebben ontvangen! Een 
gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. De 
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gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag is de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30–20.00 
uur. Tussen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open 
voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

Openingstijden balie bOuwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 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
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wijkinfOrmatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer infor-
matie over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl 
onder de button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website 
van de wijkoverleggen www.wijkraden-aalsmeer.nl.

gemeente-infO Op website
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervolgens 
‘gemeente-info’. Tevens kunt u daar de gemeente-info’s van 
de afgelopen maanden raadplegen.

afspraken burgemeester en wethOuders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. Voor een afspraak met de burgemeester kunt u 
bellen naar tel. 387511. Voor een afspraak met een van de 
wethouders: tel. 387512. Raadpleeg voor de portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

inspreken in het beraad Over een geagendeerd 
Onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

Overige lOketten en infOrmatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma, di., do. 08.30-12.00 uur, vrije inloop
ma t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

servicelijn
Voor al uw klachten en meldingen. Servicelijn: 0297-387575 
of mail naar: servicelijn@aalsmeer.nl. Alle klachten en/of 
meldingen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

calamiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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.

verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscou-
rant. U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.
officielebekendmakingen.nl.

volmachtstem(men) moet(en) tegelijkertijd met de eigen 
stem worden uitgebracht. De schriftelijke volmachtstemmen 
kunnen in heel Nederland worden uitgebracht.

Heeft u geen geldig identiteitsbewijs? Dan is er maar één 
manier om uw stem uit te brengen: regel een schriftelijke 
volmacht met het formulier “Verzoek om bij volmacht te mo-
gen stemmen”.

stemmen in een andere gemeente 
wilt u stemmen in een andere gemeente?
Vraag dan een kiezerspas aan bij uw gemeente. Dit kan op 
drie manieren.
- U kunt t/m 21 mei 12.00 uur persoonlijk langs komen 

met uw stempas en uw geldige identiteitsbewijs om uw 
stempas om te laten zetten in een kiezerspas;

- U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen. 
Deze gemachtigde moet zich zelf identificeren en naast 
uw stempas en uw machtiging ook een kopie van uw 
geldige identiteitsbewijs overleggen. Dit kan t/m 21 mei 
12.00 uur;

- U kunt t/m 19 mei schriftelijk een kiezerspas aanvragen. 
Bij het verzoek voegt u een kopie van uw geldig identi-
teitsbewijs en als u uw stempas al heeft ontvangen ook 
uw stempas. Wilt u uw kiezerspas vóór de stemdag per 
post ontvangen? Dan moet uw gemeente het formulier 
uiterlijk vrijdag 16 mei hebben ontvangen! Ophalen is 
veiliger: een kiezerspas wordt namelijk maar één keer ver-
strekt!

identificatieplicht
Bij de Europese Parlementsverkiezingen mag u een identi-
teitsbewijs gebruiken dat op 22 mei 2014 (de dag van de 
stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een Euro-
pees paspoort, identiteitskaart of rijbewijs of een Nederlands 
verblijfsdocument gebruiken waar op staat “geldig tot 23 mei 
2009” of elke latere datum. 

weigering verzOek vaststelling 
bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend dat 
de gemeenteraad van Aalsmeer in haar vergadering van 3 
april 2014 het verzoek het bestemmingsplan ter plaatse van 
Lakenblekerstraat 41 te Aalsmeer wijzigen heeft geweigerd. 
Het verzoek voorzag in het wijzigen van de bestemming ‘Be-
drijventerrein’ naar ‘ Maatschappelijk’.  
procedure
Het weigeringsbesluit ligt met de bijbehorende stukken ge-
durende 6 weken voor een ieder ter inzage van vrijdag 11 
april t/m donderdag 15 mei 2014. Gedurende de inzageter-
mijn kunnen belanghebbenden t/m 15 mei 2014 op grond 
van artikel 3.9 van de Wet ruimtelijke ordening een bezwaar-
schrift indienen bij de gemeenteraad van Aalsmeer, Postbus 
253, 1430 AG Aalsmeer. 

Het weigeringsbesluit is in te zien bij de balie Burgerzaken 
op het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De ope-
ningstijden van deze balie zijn: maandag t/m vrijdag van 
8.30-14.00 uur (vrije inloop). Op woensdag is de balie open 
van 8.30 uur tot 20.00 uur. Het plan is tevens in te zien bij de 
Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van Amstel-
veen, Laan Nieuwer Amstel 1; aanmelden via centrale balie 
(openingstijden balie: maandag t/m woensdag 8.30–15.30 
uur, donderdag 8.30-16.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur). 

betreft: beschikkingen Omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan green park 
aalsmeer deelgebieden 9 en 10, thailandlaan 
(uitgebreide prOcedure) 

Burgemeester en wethouders van Amstelveen maken bekend 
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
een omgevingsvergunning hebben verleend voor het reali-
seren van een bedrijfsgebouw, een bakkerij, op Green Park 
Aalsmeer op de hoek Thailandlaan/Japanlaan. 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 3 april 2014 
de verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunningen, de beschikking, 
de ruimtelijke onderbouwing, de verklaring van geen beden-
kingen en de overige daarop betrekking hebbende stukken 
liggen met ingang van 11 april 2014 t/m 22 mei 2014 (6 
weken) op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden 
balie: dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30, alleen 
op afspraak). U kunt een afspraak maken voor een ge-
sprek binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar 
via tel. 0297-387575;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8:30 en 
15:30, donderdag tussen 8:30 en 16:30 en vrijdag tussen 
8:30 en 12:30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruim-
telijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIA-
VHB05DxA-VG01

- Via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: 
wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, 
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digi-
tale bestemmingsplannen).

beroep
Tijdens de termijn van terinzageligging kan door een belang-
hebbende die ten aanzien van het ontwerp van de omge-
vingsvergunning tijdig bij het college van burgemeester en 
wethouders een zienswijze heeft kenbaar gemaakt en door 
de belanghebbende die kan aantonen daartoe redelijkerwijs 
niet in staat te zijn geweest, beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht (Postbus 75850, 
1070 AW Amsterdam). Tevens kan hierbij een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend. Het is voor bur-
gers ook mogelijk om digitaal beroep in te dienen via de link: 
https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20
overheidsorganisatie/33.

inwerkingtreding
Het besluit tot het verlenen van de omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. vervolg op volgende blz.
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verleende Omgevingsvergunningen, 
reguliere prOcedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Beethovenlaan 12 (Z-2014/010472), het verwijderen van 

een draagmuur en het aanbrengen van een stalen ligger, 
(verzonden  07 april 2014);

- Romeijnstraat 6 (Z-2014/009039),  het plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achterzijde (verzonden op 03 
april 2014);

- Stommeerweg 48 (Z-2014/009009),  het aanleggen van 
een in- en uitrit (verzonden op 03 april 2014);

- Valeriaanhof 9 (Z-2014/009736), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde (verzonden 04 april 2014).

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8:30 en 11:30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis 
te Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 
0297-387 575. Op grond van artikel 7:1 Algemene wet be-
stuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken, na 
de dag van verzending van het besluit, schriftelijk een ge-
motiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde bestuurs-
orgaan.

verleende Omgevingsvergunning, 
uitgebreide prOcedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor 
het brandveilig gebruik tbv woon- en dagcentrum aan de 
vuurdoornstraat 11, jasmijnlaan 16/27 – 31/35-37 (z-
2013/047491)te aalsmeer (verzonden 2 april 2014).

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend 
voor het vestigen van detailhandel (Dorcas) aan de Turfste-
kerstraat 15 te aalsmeer (verzonden 2 april 2014).

De omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende 
stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling vergunningen, handhaving en dienstverlening, 
balie 7, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8:30 en 14:00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank van 
Amsterdam.

Ontwerp beschikking Omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan n201-zOne, 
OOsteinderweg 232 (z-2013/054413)(uitgebreide 
prOcedure) en een OntheffingsverzOek hOgere 
grenswaarden wet geluidhinderr

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het herbouwen van een woning op het adres Oosteinderweg 
232. 
De gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende be-
stemmingsplan N201-zone aangezien de woning binnen de be-
stemming uit te werken bedrijfsdoeleinden wordt gerealiseerd. 
Voor dit voornemen dient door middel van een uitgebreide 
procedure voor de omgevingsvergunning afgeweken te worden 
van het geldende bestemmingsplan. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
Tevens is er een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden 
Wet geluidhinder voor de woning die gerealiseerd zal worden. 
Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de beoogde ont-
wikkeling en heeft betrekking op het overschrijden van de 
grenswaarden als gevolg van wegverkeerslawaai van de Oost-
einderweg. Ingevolge artikel 76a van de Wet Geluidhinder is 
het mogelijk om voor deze geluidsbelasting een ontheffing 
te kunnen verlenen. Ook is er een overschrijding van het in-
dustrieterrein Schiphol-Oost. Ingevolge artikel 45 van de Wet 
Geluidhinder is het mogelijk om voor deze geluidsbelasting 
een ontheffing te kunnen verlenen

ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp besluit hogere 
grenswaarde en de overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen met ingang van 11 april 2014 voor 6 weken op de 
volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeente-

huis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden ba-
lie: dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30, alleen op 
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek 
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 
0297-387575;

- Via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder: wo-
nen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies, hoe 
raadpleegt u een bestemmingsplan u een bestemmings-
plan, bekijk de digitale bestemmingsplannen), via deze 
site is het mogelijk een zienswijze digitaal in te dienen;

- Bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, 
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden 
balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30, 
donderdag tussen 8.30-16.30 en vrijdag tussen 8.30-
12.30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruimte-
lijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.OIAVHB-
05BxA-OW01

zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het 
college van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 
AG Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar 
keuze ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het 

indienen van een mondelinge zienswijze dient u via het cen-
trale nummer 0297-387575 een afspraak te maken met de be-
handelend ambtenaar.

Aalsmeer, 10 april 2014

ingetrOkken aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Mr. Jac Takkade 28 (Z-2014/021778). het wijzigen van een 

bestemmingsplan ten behoeve van wonen.

geaccepteerde (slOOp)melding(en)

- Hornweg 316A (Z-2014/016857), het slopen van een be-
drijfspand en asbesthoudende materialen (verzonden 04 
april 2014).

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

de snOeibOOt vaart weer uit

Op de zaterdagen 12 april, 25 oktober en 8 november 2014 
vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de West-
einderplas de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en 
op een verantwoorde manier af te voeren. 

De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:
- 09.00-12.00 uur: 
 Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
- 13.00-16.00 uur: 
 Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 

de snoeiboot is inmiddels een begrip op de 
aalsmeerse wateren
Particuliere eilandeigenaren zijn verplicht hun overhangend 
groen boven het water van de sloten en vaarwegen te snoeien. 
Om hen daarbij van dienst te zijn biedt de gemeente de moge-
lijkheid aan om op zaterdag 12 april hun snoeiafval gratis af 
te voeren. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en kluiten, wordt 
echter niet geaccepteerd.

Als de boot op de aangegeven tijd niet aanwezig is, dan is 
deze waarschijnlijk even aan het lossen, maar komt weer te-
rug. 

Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoei-
boot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstelveen/
Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel. 020–
5404911

cOmmissie ruimtelijke kwaliteit 
(vOOrheen welstandscOmmissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de ge-
meente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert op 
de woensdagmiddagen in de even weken. Op de agenda staan 
o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergun-
ning en de aanvragen voor een vooroverleg.

evenementen

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

evenementenvergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de vergunning verleend voor:
- Geraniummarkt, Raadhuisplein, Zijdstraat, Molenplein op 

10 mei 2014 (Z-2014/012175).
Datum verzending vergunning 7 april 2014

cOllectes

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

Als u het formulier niet kunt downloaden, is deze aan te vra-
gen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen van 
de gemeente Aalsmeer, cluster horeca, tel. 020-5404873.

ter inzage

t/m 11042014 Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brand-
veilig in gebruik nemen van een school.

t/m 17042014 Concept Groenvisie ‘Groen en blauw voor jou’.
t/m 18042014 Het Besluit financiële tegemoetkomingen 

maatschappelijke ondersteuning 2014 (versie 
2).

t/m 01052014 Beschikking omgevingsvergunning (uitgebrei-
de procedure), en besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder m.b.t. reconstructie van de Mid-
denweg (Z-2013/036904). (reconstructie van 
het wegvlak dat is gelegen ter hoogte van de 
fietsbrug nabij de woning aan Middenweg 55).

t/m 01052014 Het ontwerp bestemmingsplan “Landelijk Ge-
bied Oost” met de daarop betrekking hebben-
de stukken. 

t/m 15052014: Begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-
2018 en de Financiële eindrapportage over 
2013 van de Omgevingsdienst NZKG.

t/m 16052014: Overeenkomst tot kostenverhaal voor Aals-
meerderweg 509 en naast Aalsmeerderweg 
509, de Mr. Jac. Takkade tegenover nummer 8 
en naast nummer 9, Aalsmeerderweg 45A-49.

t/m 16052014 Nota paracommercieel beleid gemeente Aals-
meer.

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken voor Aalsmeerderweg 509.

t/m 23052014 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerp-beschikking, de ruimtelijke onder-
bouwing, het ontwerp besluit hogere grens-
waarde en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen voor Oosteinderweg 
232.

vervolg van vorige blz.

vOOr meer infOrmatie: www.aalsmeer.nl

En weer: “Dat verklaar en beloof ik”

Ook fractieassistenten in 
vergadering beëdigd!
Aalsmeer - En weer klonk “Dat ver-
klaar en beloof ik” in de raadszaal 
van het gemeentehuis afgelopen 
donderdag 3 april. Tijdens de eer-
ste vergadering van de nieuwe ge-
meenteraad zijn van vier partijen de 
fractieassistenten beëdigd. Iedere 
fractie mag bij de raad twee perso-
nen van de verkiezingslijst voordra-
gen als fractieassistent. 
Dit ter ondersteuning, zodat de 
raadsleden optimaal hun werk kun-
nen doen. Fractieassistenten mogen 
deelnemen aan het Ronde tafelge-
sprek en krijgen toegang tot alle be-
schikbare informatie over geagen-
deerde onderwerpen. 
De werkdruk van raadsleden wordt 
hierdoor verlicht en de experti-
se in de fractie verhoogd. Voor AB 
zijn Frans Nisters en Danny Tol be-

edigd, voor het CDA zijn Ines van 
der Boon-Hulsbos en Tom Verlaan 
benoemd tot fractieassistenten, 
voor de VVD hebben Jason Pijn-
aker en Erik Abbenhuës de eed af-
gelegd en de eenmansfractie HAC 
kan rekenen op assistentie van Ma-
rijn Schoo en Yasemin Aydin. Wie de 
PACT fractie gaat ondersteunen is 
nog niet bekend. 
De twee assistenten worden later 
bekend gemaakt en dus in een la-
tere vergadering beëdigd. Met een 
college van burgemeester en wet-
houders bestaande uit eventueel 
het CDA, AB en VVD kunnen resp. 
Ines van der Boon, Danny Tol en Ja-
son Pijnaker ‘promoveren’ tot raads-
leden en mogen de drie fracties elk 
weer een nieuwe assistent voordra-
gen. HAC: Yasemin Aydin en Marijn Schoo.

CDA: Tom Verlaan en Ines van der Boon-Hulsbos.

VVD: Jason Pijnaker en Erik Abbenhuës.

AB: Frans Nisters en Danny Tol.

Spreuken in Seringenpark
Aalsmeer - Sinds een paar weken 
is ook het derde bankje in het Se-
ringenpark voorzien van een spreuk. 
De gemeente en het Wijkover-
leg Stommeer hebben de kosten 
voor hun rekening genomen nadat 
de Werkgroep Behoud Seringen-
park e.o. met het initiatief kwam. Nu 
wordt nog gezocht naar een spon-

sor die ook het laatste bankje aan 
een spreuk helpt. 
Dankzij het vroege voorjaar staan 
de eerste seringen al in bloei. Tijd 
dus om het nu weer goed onder-
houden park te bezoeken en van-
af een bankje met de spreuk in ge-
dachten te genieten van de kleurige 
en geurende seringen.

Gedeputeerde Jaap Bond 
plant beuk op Boomplantdag 
Aalsmeer - Zaterdag 5 april is door 
de Stichting de Bovenlanden een 
boomplantdag georganiseerd. Een 
voormalige akker bij de Stommeer-
kade, die niet meer voor de tuin-
bouw geschikt is, wordt hierdoor 
op termijn omgetoverd naar een na-
tuurgebied. De akker is gekocht met 
financiële ondersteuning van de 
Provincie Noord-Holland. De pro-
vincie compenseert natuur die ver-
loren is gegaan bij een uitbreiding 
van de N207 in de Haarlemmer-
meer. De compensatie wordt uitge-
voerd door de Stichting de Boven-
landen door aankoop en aanleg van 
natuur in de bovenlanden langs de 
Ringvaart. In totaal zal op deze ma-
nier 1.7 hectare nieuwe natuur wor-
den aangelegd. De Voorzitter van de 
Bovenlanden, Nico Borgman en ge-

deputeerde Jaap Bond van de Pro-
vincie met onder andere Natuur 
en Landelijk Gebied in portefeuille, 
openden de dag met een toespraak. 
Jaap Bond ging tijdens zijn toe-
spraak in op demografische ontwik-
kelingen in de Randstad die op ter-
mijn nog kunnen leiden tot een toe-
name met 500.000 inwoners. 
“We zullen er voor moeten zorgen 
dat ook in de toekomst voor deze in-
woners voldoende natuur aanwezig 
zal zijn voor een aangenaam woon- 
en werkklimaat. Met name de aan-
wezigheid van natuur nu in de 
Randstad maakt dit gebied zo uniek 
in vergelijking met andere verstede-
lijkte gebieden.” Bij deze bijzonde-
re gebeurtenis is door Jaap Bond, 
weliswaar met wat hulp van ande-
ren, een mooie beuk geplant. Hier-

na is door de vrijwilligers de rest van 
de akker onder handen genomen. 
Hierbij is gebruik gemaakt van een 
biologisch afbreekbaar doek als bo-
dembedekker die de groei van on-
kruiden moet remmen. Onkruiden 
willen de jonge aanplant nog wel 
eens overwoekeren, waardoor er 
weer extra gemaaid moet worden. 

Dit zou dan tegengegaan moeten 
worden door dit doek wat na 5 jaar 
verteerd is. Een leuk experiment! In 
totaal zijn er ongeveer 680 bomen 
geplant op deze akker die heel goed 
zichtbaar is vanaf de Stommeerka-
de. Dit is gedaan door ongeveer 20 
vrijwilligers. Het mooie weer hielp 
zeker mee.
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Afsluiting project met 
concert Melomanie
Rijsenhout - Drumfanfare Melo-
manie heeft in samenwerking met 
Stichting Meerwaarde een na-
schools muziek project georgani-
seerd voor leerlingen van groep 5 
en 6 van basisschool CBS Immanuel 
en de Zevensprong. 

Enthousiaste leerlingen hebben 5 
workshops gevolgd om kennis te 
maken met muziek en de eerste be-
ginselen te leren voor het bespelen 

van een muziekinstrument. Als af-
sluiting van het project is er een op-
treden met Drumfanfare Meloma-
nie onder leiding van Elwin Smit. Dit 
optreden, een miniconcert, waar-
bij ook de leerlingen meespelen die 
al les hebben via de vereniging, is 
maandag 14 april vanaf 19.30 uur in 
dorpshuis de Reede in de Schouw-
straat. Het is tevens een open avond. 
Belangstellenden zijn van harte uit-
genodigd om te komen luisteren.

Hoog neuriegehalte, handgeklap 
en heel veel pret bij Bob & Gon
Aalsmeer - Telkens weer weten Bob 
& Gon het voor elkaar te krijgen om 
in hun theater bijna on-Nederland-
se taferelen te scheppen. Tenslotte 
staan wij als kaaskoppen nu niet di-
rect bekend als dansende vlotterik-
ken, behalve dan wanneer het om de 
polonaise gaat. Maar zondag 6 april 
was het weer een groot feest in ‘Ex-
clusief bij Gon & Bob’ en dat kwam 
allemaal door zangeres Laura Fygi en 
de band van Danny Malando, Ernó 
Olah en Gert Wartenaar. Behalve dat 
deze mannen geweldig spelen is het 
ook hun meeslepende enthousias-
me dat je buiten jezelf doet treden 
en er niet tegen opziet om de heu-
pen en schouders eens goed aan het 
werk te zetten. En dan de zangeres. 
Net geland op Schiphol na een optre-
den in Stockholm, dronk zij nog even 
een kopje koffie en kwam toen op en 
deed dat op een verpletterende wijze, 
verleidelijk en met opmerkingen die 
zij alleen kan maken zonder dat het 
te plat wordt. “Ach was mijn moeder 
hier nog maar bij”, werd er verzucht. 
En een andere opmerking: “Dit zou 
iets voor Maxima zijn.” De populai-
re koningin had zeker weg geweten 
met de prachtige klanken van de tan-
go en met het klimaat dat letterlijk zo 
hoog opliep dat de gastvrouwen met 
handdoeken kwamen om de muzi-

kanten van al het zweet te kunnen 
ontdoen. 23 jaar zit Fygi in dit vak, ze 
heeft inmiddels een wereldwijde sta-
tus opgebouwd en vertelde over deze 
ervaringen. Veel gezien van de wereld 
en het dan toch zo heerlijk vinden om 
in dit kleine theater te kunnen zingen. 
Hetzelfde telde voor de muzikanten, 
Malando, Olah en Wartenaar. Wat zij 
klaar speelden op de zingende zaag, 
de bandoleon, accordeon, mondhar-
monica, basgitaar en contrabas was 
klasse. Er werd spontaan mee geneu-
ried, geklapt, gezwijmeld en gedanst, 
kortom: heel veel pret. 

Extra Moederdagconcert
Mariska van Kolck is één van de 
hoofdrolspeelster in de Musical ‘Wim 
Sonneveld’. Zij trad eerder op in een 
totaal uitverkochte grote zaal van het 
Crown Theater. Toen zij na afloop van 
de voorstelling het intieme theater-
tje zag, verklaarde zij spontaan hier 
graag ook eens te willen optreden. 
Voor zondag 11 mei is een bijzonder 
Moederdag concert gepland, waarin 
zij begeleid wordt door pianist Bernd 
van den Bos beroemde musical- en 
filmhits zal zingen. Opnieuw een we-
reldster bij Bob & Gon! Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Espago in de Opheli-
alaan 105. Janna van Zon
Foto: www.kicksfotos.nl. 

recensie

Buitenspeelvakantie kinderen uit 
Fukushima
Kledingbeurs levert ruim 
2.700 euro op 
Aalsmeer - Zaterdag 5 april werd in 
de Doopsgezinde Kerk een kleding- 
en speelgoedbeurs gehouden. Toen 
om 10.30 uur de deur open ging, 
stond er al een hele rij kopers voor 
de deur. Op de bar stond de koffie, 
thee en limonade klaar voor het win-
kelend publiek. Het was gezellig druk 
en er werd veel gepast en gelukkig 
ook gekocht! Dat leverde uiteinde-
lijk het mooie bedrag op van 2720,90 
euro dat geheel ten goede komt aan 
een buitenspeelvakantie voor door 
straling bedreigde Japanse kinderen 
in Fukushima. De Tsunami in 2010 
beschadigde de aldaar werkende 
kerncentrales zodanig dat een groot 
gebied in Fukushima radioactief be-
smet raakte. De gevolgen zijn ingrij-
pend: Ook nu nog mogen de kinde-
ren daar maximaal 1 uur per dag bui-

tenspelen! De overheid komt nauwe-
lijks te hulp, eigenlijk ontkent de cen-
trale overheid dat er nog een gevaar-
lijk probleem actief is: De straling. 
Een groep Japanse jongeren met vi-
sie organiseert eens per jaar een va-
kantiereis voor zoveel mogelijk kin-
deren uit Fukushima naar de bergen 
bij Osaka; 750 kilometer weg van het 
ongezonde gebied. De kledingbeurs-
organisatie is blij dat ze deze Japan-
se jongeren een financieel steuntje in 
de rug kan geven en bedankt de ve-
le inbrengers en kopers hartelijk voor 
hun belangstelling! Na afloop is de 
niet verkochte kinderkleding opge-
haald door Stichting Hoop voor Alba-
nië en de overige kleding, schoenen 
en speelgoed zijn verdeeld over ver-
schillende organisaties.
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Foute en leuke nummers: Guilty 
pleasures night op Paaszaterdag
Aalsmeer - Op de zaterdag voor het 
Paasweekend, 19 april, vindt voor veel 
muzikanten weer het muziekfeestje 
van het jaar plaats: Een foute avond 
waar nummers gespeeld en gezongen 
worden die eigenlijk ‘fout’ zijn. “Num-
mers waarvoor mensen zich schamen 
ze goed te vinden”, legt initiatiefnemer 
Joran van Liempt uit. Het is alweer het 
derde jaar van dit evenement, dat hij 
tot nu toe altijd rond Pasen organi-

seert. Na de Glamour rock night en de 
Duet night, dit keer een Guilty pleasu-
res night. De naam is overgenomen 
van het idee in De Wereld Draait Door. 
“Maar“, zo zegt Joran: “Vroeger heet-
te het gewoon ‘Alle 13 fout’ en ‘Hoe 
fouter, hoe beter’, het is hetzelfde ge-
geven.” Een avond dus met nummers, 
die eigenlijk niet (meer) kunnen, 
maar toch eigenlijk heerlijke meezin-
gers zijn of die prachtige herinnerin-

gen oproepen. Het is populair onder 
de muzikanten in Aalsmeer, want di-
rect na de lancering in december had 
Joran liefst 28 aanmeldingen binnen. 
Eerst dacht hij hieruit een selectie te 
maken, maar omdat ze allemaal “zo 
leuk” waren, is het programma uitein-
delijk ontstaan via loting. 

Rick Ashley en Whamm
Vijftien acts krijgen de bezoekers te 

zien en te horen. Naar aanleiding van 
de opgegeven liedjes is het program-
ma samengesteld. Wat het podium in 
De Oude Veiling gaat ‘vullen’, houdt 
Joran als een verrassing. In ieder ge-
val kan genoten worden van num-
mers van Rick Ashley, Frank Sinatra, 
Bonny Tyler en Whamm. Allemaal so-
lo-optredens en een trio dat de mei-
den Roos, Linda en Jessica uit Goe-
de Tijden weer eens in de schijnwer-
pers gaat zetten. Al met al een gemê-
leerd gezelschap, waarvan sommige 
echte podiumbeesten zijn en enkele 
voor het eerst in het openbaar en/of 
solo achter de microfoon plaats gaan 
nemen. Joran gaat zelf de menigte 
waarschijnlijk ook verbazen: Hij gaat 
voor het eerst zelf eveneens een ’fout 
lied’ ten gehore brengen. 

Zingen en presenteren
Gewerkt wordt met een vaste basis-
band, een zangtrio en een blazerssec-
tie. “Daarom lanceer ik in december 
al de datum van het feest. Dan zijn de 
meeste agenda’s voor april nog leeg. 
Je hebt uiteindelijk wel met 35 men-
sen, dus 35 agenda’s te maken”, ver-
volgt de creatieve duizendpoot, die 
naast organiseren saxofoon spelen 
als grote passie heeft. Met het idee 
van een foute avond heeft hij geruime 
tijd rond gelopen. 

“Er zijn zoveel muzikanten in 
Aalsmeer. Ze spelen in bandjes, soms 
ook met elkaar, maar in de Guilty 
pleasures night ontstaan helemaal 
leuke en nieuwe samenstellingen. En 
ik dacht, als niemand dit organiseert, 
ga ik het zelf wel doen.” Het wordt 
een drukke avond voor Joran, want 
naast zingen en deel uit maken van 

Bazaar in 
Lijnbaankerk

Aalsmeer - Op zaterdag 12 april or-
ganiseert de Lijnbaankerk haar jaar-
lijkse bazaar. Het belooft een super 
leuke dag te worden voor jong en 
oud met onder andere een spring-
kussen, rommelmarkt, rad van for-
tuin, lekker eten en diverse spellen! 
Iedereen is welkom van 10.00 tot 
21:00 uur. Adres is Lijnbaan 5.

De Rijzenspelers overtuigend 
in stuk ‘Wachten op Godot’
Rijsenhout - Knap, heel knap zelfs, 
was de wijze waarop de Rijzenspe-
lers op zaterdag 5 april het toneelstuk 
‘Wachten op Godot’ op de planken (en 
dit keer ook nog letterlijk) hebben ge-
bracht. In een prachtig decor, schitte-
rend belicht en met passende muziek 
wachten twee zwervers, Didi en Go-
go, op een kale plek bij een boom. Ze 
wachten op Godot en proberen zich in 
de tussentijd continu te entertainen. 

De twee zwervers hebben een ontroe-
rend hechte band en Remco Brandt 
en Peter Maarsen spelen dit zeer na-
tuurlijk en overtuigend.
Tijdens het wachten ontmoeten zij 
Pozzo en Lucky. Overdonderende en 
bizarre ontmoetingen, niet na te ver-
tellen, alleen te ondergaan. Jeroen 
Rinkel speelt een fantastische Poz-
zo, is dominant en manipulerend en 
roept afkeer op. Lucky, een prachtrol 

Voor culturele verenigingen en 
particuliere initiatieven
Aanvragen voor culturele 
subsidie weer mogelijk
Aalsmeer - De gemeente roept cul-
turele organisaties, verenigingen maar 
ook particulieren op om subsidie aan 
te vragen voor kleinschalige en ver-
nieuwende culturele activiteiten. Er is 
in totaal 15000 euro beschikbaar voor 
deze initiatieven. Deze stimulerings-
subsidies zijn een onderdeel van het 
nieuwe gemeentelijke cultuurbeleid 
en bleken ook vorig jaar al succesvol 
te zijn toen er maar liefst negen aan-
vragen zijn ingediend. De aanvragen 
varieerden van een gezamenlijk op-
treden van drie koren, het organiseren 
van vier bandavonden door een jon-
gerencentrum, tot het project gebrei-
de boomgaard. Wethouder Kunst en 
Cultuur Gertjan van der Hoeven: “Als 
gemeente streven we naar een rijk 
en gevarieerd cultuuraanbod voor ie-
dereen. Ik reken daarom weer op veel 
vernieuwende en inspirerende cul-

tuuraanvragen. Ik raad mensen ook 
van harte aan om met het Cultuurpunt 
te gaan praten als ze met ideeën voor 
culturele initiatieven rondlopen. Daar 
kunnen ze adviseren over het initiatief 
en praktische tips geven. De subsidie-
aanvragen voor nieuwe culturele initi-
atieven kunnen ter beoordeling wor-
den ingediend bij de gemeente.“ Bij 
het beoordelen van de subsidieaan-
vragen wordt gekeken in hoeverre de 
activiteit bijdraagt aan het vergroten 
van cultuurdeelname in Aalsmeer. Het 
wordt ook gewaardeerd als er sprake 
is van samenwerking door verschil-
lende verenigingen en/of organisa-
ties. De gemeente is vooral op zoek 
naar initiatieven die iets nieuws toe-
voegen aan het bestaande aanbod. 
Een nieuw initiatief dient ook zoveel 
mogelijk andere inkomsten te heb-
ben. Op de website www.aalsmeer.nl 

is meer informatie over de eenmalige 
culturele subsidies te vinden en een 
formulier te downloaden om een sub-
sidieverzoek in te dienen. De subsi-
dies moeten bij voorkeur vóór 1 mei 
voor de zomerperiode worden aange-
vraagd en vóór 1 november voor de 
winterperiode. Voor meer informatie 
over deze subsidieaanvraag kan con-
tact opgenomen worden met beleids-
medewerker kunst: Claudia de Roos. 
Dit kan via info@aalsmeer.nl of telefo-
nisch 0297-387575. Meer weten over 
het Cultuurpunt? Kijk op www.cul-
tuurpunt.nl.

van Robert Arendse, roept medeleven 
op en verdient een ‘open doekje’ voor 
zijn denkscène. 
Het wachten wordt ook onderbro-
ken door een jongen, een mooie be-
scheiden bijdrage van Arjo Lanser, die 
boodschappen brengt namens Godot. 
De tragikomedie ‘Wachten op Godot’ 
wordt gezien als één van de hoogte-
punten uit de naoorlogse toneelge-
schiedenis. Misschien is het ook wel 
één van de moeilijkste toneelstukken. 
De Rijzenspelers zijn deze uitdaging 
aangegaan en zijn er in geslaagd een 
indrukwekkende voorstelling neer te 
zetten. Complimenten voor de spelers, 
de decorploeg, het licht en het geluid. 
Een groot compliment ook voor de re-
gie van Ton Offerman die op bevlogen 
en betrokken wijze deze voorstelling 
heeft vormgegeven.

Vrijdag en zaterdag
De Rijzenspelers brengen ‘Wach-
ten op Godot ‘ ook nog op vrijdag 11 
en zaterdag 12 april om 20.15 uur in 
dorpshuis de Reede in Rijsenhout. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 0297-
327840, via www.rijzenspelers.nl of 
aan de kassa. Op donderdag 17 april 
wordt ‘Wachten op Godot’ ten tone-
le gebracht in De Oude Veiling in de 
Marktstraat. Kaarten voor deze voor-
stelling zijn verkrijgbaar via de Rij-
zenspelers en te bestellen bij De Ou-
de Veiling: info@deoudeveiling.nl of 
0297-368378.Foto: 
www.kicksfotos.nl.

Palmpasen bij 
Zin-Inn zondag

Aalsmeer - Behoefte aan verdie-
ping en verbinding? Kom dan naar 
de Zin-Inn op zondag 13 april van 
12.30 tot 14.00 uur (inloop vanaf 
12.15 uur) in de Doopsgezinde kerk 
in de Zijdstraat 55. Deze keer staat 
de zondag in het teken van Palm-
pasen, ‘April met een eitje’. De kin-
deren zullen een palmpasenstok 
maken, terwijl de volwassenen be-
zig gaan rond het thema ‘verwel-
komen van nieuwe ideeën’. Hier-
voor wordt aan iedereen gevraagd 
na te denken over vijf dingen die 
nu het belangrijkst zijn in het leven. 
Dit kan alles zijn, waarden, dingen, 
doelen, bijvoorbeeld: Familie, werk, 
rust, zelfontplooiing, kunst, stu-
die, etc. Hiermee gaat gezamenlijk 
een opdracht uitgevoerd worden. 
Van te voren is er een lunch voor 
jong en oud. Meer informatie op  
www.dgaalsmeer.nl of mail naar  
zininn@dgaalsmeer.nl.

de blazerssectie neemt hij tevens de 
presentatie voor rekening. “Ik ben er 
slecht in, beetje houtje touwtje, maar 
vind het leuk om te doen.” 

Band en blazers
De basisband zit al enkele weken in 
de oefenruimte, ook de dames van 
het koor maken overuren met hun 
stemmen en de blazerssectie toetert 
er eveneens wekelijks met elkaar op 
los. Uiteraard wordt ook nog enke-
le malen met z’n allen gerepeteerd en 
de dag voor de Guilty pleasures night 
vindt de generale repetitie plaats met 
alle solo deelnemers. “Allemaal mo-
gen ze een half uur met de band oe-
fenen”, legt Joran uit. Afvallers qua 
deelnemers heeft de organisator de 
afgelopen drie jaar niet meegemaakt, 
wel bandwisselingen op het laatste 
moment. ‘ Twee weken geleden heb-
ben de tweede gitarist en een van de 
saxofonisten af moeten zeggen. De 

blazerssectie hebben we weer kun-
nen aanvullen, maar we houden het 
nu maar bij een gitarist in de band.” 
De basisband bestaat uit Peter Geleijn 
op drums, Ab Hansen op bas, Remco 
de Hundt op toetsen en Martijn Stui-
ver op gitaar. Voor de achtergrond-
zang dragen Maricke Ofman, Mie-
ke van Trigt en Ingrid Zonneveld zorg 
en de ‘toeteraars’ zijn Robbert Tuinhof 
op tenorsax, Jasper Aubel op trom-
pet, Danielle Burgman op baritonsax 
en Joran van Liempt op altsax en fluit. 
Zeker zaterdag 19 april rood kleuren 
in de agenda! 
Het wordt vast een heel gezellige 
en verrassende avond vol muzikale 
en foute meezingers, gebracht door 
waarschijnlijk ook onverwachte zan-
gers en zangeressen. Aanvang 21.30 
uur in de bovenzaal van De Oude Vei-
ling in de Marktstraat.

Door Jacqueline Kristelijn

The Passion in 
Het Baken

Aalsmeer - De Open Hof kerk nodigt 
belangstellenden uit om samen de 
televisie-uitzending van The Passion 
te beleven in het Baken in de Sport-
laan op donderdag 17 april. The Pas-
sion is de hedendaagse hervertelling 
van het leven van Jezus. De uitzen-
ding is aansluitend op de kerkdienst 
met een viering van de Maaltijd van 
Heer. De kerkdienst begint om 19.30 
uur en de uitzending van The Passion 
om 20.30 uur. Samen beleven is veel 
leuker dan thuis alleen op de bank. 
Na de voorstelling is het mogelijk na 
te praten. Boeiend voor jong en oud, 
gelovig of niet. Voor meer informatie 
kan contact opgenomen worden met 
de diaconie via 06-41700923.
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Vogelbeurs in Rijsenhout
Rijsenhout - Zondag 13 april orga-
niseert vogelvereniging De Rijsen-
vogel weer een vogelbeurs in het 
clubgebouw van voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje. Ook dit 
keer zijn diverse handelaren uitge-
nodigd met een uitgebreide collec-
tie aan vogels, waaronder kanaries, 
agaporniden, grote en kleine par-
kieten en diverse tropische vogels. 
Er zijn ook leden aanwezig die ei-
gen gekweekte vogels aanbieden. 
En wilt u zelf vogels verkopen? Ook 

dat is mogelijk en u hoeft hiervoor 
geen staangeld te betalen. Ook is er 
een handelaar met diverse soorten 
vogelvoer, zoals zaden, zaadmen-
gels, meelwormen, zachtvoer en vo-
gelaccessoires. 

En heeft u problemen of wilt u zelf 
ook vogels gaan houden? 
Er zijn altijd wel leden aanwezig die 
daarbij willen helpen. 
De vogelbeurs is van 9.30 tot 13.30 
uur en de entree is 50 eurocent. 

Gezellige Keltische middag 
in Parochiehuis
Aalsmeer - Op zondagmiddag 27 
april wordt in het Parochiehuis in 
de Gerberastraat een Keltische mu-
ziekmiddag gehouden. De middag 
wordt georganiseerd door Vereni-
ging Folkgroep Baloney Celtic Mu-
sic in samenwerking met de groep 
Krek. Het programma zal door veel 
afwisseling worden gekenmerkt, 
waarbij voornamelijk op authen-
tieke akoestische instrumenten zal 
worden gespeeld. 
De traditionele liedjes, folksongs en 
ballads, die worden gebracht, han-
delen over een diversiteit aan on-
derwerpen, zoals de liefde, heim-
wee, aspecten van het leven, maar 
ook de zeevaart staan centraal. 
Daarnaast worden traditionele 
mooie slow-airs op de uilleann pi-
pes en whistles gespeeld, afgewis-
seld door opzwepende jigs en reels. 
Baloney Celtic Music is een groep 
van vier enthousiaste muzikanten. 
Alle vier met een voorliefde voor 
muziek die op de Ierse en Schotse 
muziektraditie is gebaseerd. Krek is 
een trio dat voornamelijk Ierse en 
Schotse muziek speelt, maar ande-
re Keltisch-sprekende streken, zoals 

Wales en Bretagne, niet links laat 
liggen. De naam Krek is de Neder-
landse naam voor het Gaelic woord 
‘craig’, dat plezier of gezelligheid be-
tekent. Baloney Celtic Music be-
staat uit: Marco Baartse op uilleann 
pipes, concertina, Irish bouzouki, gi-
taar, whistles, bodhrán en vocals, 
Ben Dijkhuis op gitaar, mandoline, 
mondharmonica, djembé en vocals, 
Dick Gerritsen op trekzak, bodhrán, 
spoons en vocals en Jantine Leef-
lang op whistles, viool, gitaar en vo-
cals. Krek is Willem Jespers op Scot-
tish smallpipes, uilleann pipes, flu-
te, whistles en gitaar, Hans Ensing 
op vocals, accordeon, whistles, bo-
dhrán en shruti box en Arnold Jes-
pers op Scottish smallpipes, uille-
ann pipes, reelpipes, Welsh pib-
gorn, Irish bouzouki, flute, whistles 
en bodhrán. Het optreden begint 
om 15.00 uur, de zaal is open van-
af 14.30 uur. De toegang bedraagt 
8 euro. Wie zeker deze bijzondere 
middag wil bijwonen, kan kaarten 
reserveren via 06-13167730 (Han-
neke Rustenburg) of via e-mail: ba-
loney@planet.nl met hierin vermel-
ding van naam en adres.

Counselling, toneel, tennis en 
politiek op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Bij Radio Aalsmeer 
valt iedere week weer veel te be-
leven. Aanstaande maandag 14 
april zijn opnieuw twee bijzonde-
re Aalsmeerders te gast op de lo-
kale radiozender van Aalsmeer. In 
‘Door de Mangel’ is Debby Albers 
de 32e te gast die live geportret-
teerd wordt. Zij is counsellor en ge-
specialiseerd in rouw- en verliesver-
werking. Albers zal komende maan-
dag zelf de muziek samenstellen. 
Tevens neemt zij een voorwerp mee 
naar de studio welke een belang-
rijke rol speelt of heeft gespeeld in 
haar leven. ‘De Top 10 van’ is een 
wekelijks programma waarin de-
ze keer Lia Bon haar tien favorie-
te nummers ten gehore mag bren-
gen. Samen met presentatoren Lau-
rens van Kessel en Rinus van Itter-

zon gaat zij deze nummers aan el-
kaar smeden. Uiteraard blijft er ook 
ruimte over om over andere zaken 
te praten. Lia Bon is actief binnen 
de toneelvereniging Kudelstaart en 
tennisvereniging TVK en de vrouw 
van Rinus Bon, de ex-fietsenmaker 
uit Kudelstaart. De lokale actuali-
teiten en achtergronden zijn te ho-
ren in ‘Aalsmeer Actueel’. Komen-
de zaterdag zullen politici van het 
CDA te gast zijn in de studio. Luiste-
raars kunnen ook live vragen stellen 
aan de gasten via het telefoonnum-
mer 0297-325858 of via studio@ra-
dioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is 
te beluisteren op 105.9 FM, de ka-
bel op 99.0 FM en op internet: www.
radioaalsmeer.nl. Het bezoekadres 
van de studio is Van Cleefkade 15 in 
de Crown Business Studio’s.

Hanne de Vries in Oosterkerk
Aalsmeer - Aanstaande zondag 
13 april speelt Hanne de Vries in 
de Oosterkerk aan de Oosteinder-
weg 269. Hanne is bekend als mu-
zikant op de camping de Betteld, de 
EO jongerendag en de Pinkstercon-
ferentie Opwekking. 
Als professioneel muzikant krijgt hij 
steeds meer bekendheid. Zo ook bij 
de jongeren van de Oosterkerk. Re-

den te meer om hem uit te nodi-
gen. Tijdens de belijdenisdienst zal 
hij enkele nummers laten horen en 
na afloop van de dienst geeft hij nog 
een concert. Wil je dit allemaal mee-
maken? Heet je dan zondag welkom 
in de Oosterkerk. De dienst begint 
om 10 uur. Op de website meer in-
formatie: http://www.oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Mooie opbrengst 
reumafonds

Kudelstaart - De collecte van het 
Reumafonds, die van 10 tot en 
met 15 maart gehouden is in Ku-
delstaart, heeft dit jaar het mooie 
bedrag opgebracht van 2066,35 eu-
ro! Alle wijkhoofden, collectanten 
en natuurlijk iedereen die een bij-
drage in de bus heeft gedaan, wor-
den hartelijk bedankt! Zo kan het 
Reumafonds weer verder werken 
aan hun missie: een beter leven met 
reuma vandaag en een leven zonder 
reuma voor morgen. 

Mantelzorgcafé 
in Amstelveen

Amstelland - Mantelzorg Steun-
punt organiseert een Mantelzorg-
café voor alle mantelzorgers woon-
achtig in Amstelland en de Haar-
lemmermeer op donderdag 24 april 
vanaf 19.30 uur. Haptonoom Rens-
ke Harte–Sluman spreekt over hap-
tonomie en wat je er als mantelzor-
ger mee kunt. 
Het mantelzorgcafé vindt dit keer 
plaats bij de Amsteltuin, langs de 
Akker 5 in Amstelveen. De toegang 
bedraagt vijf euro per persoon, con-
tant te voldoen (pinnen is niet mo-
gelijk). Koffie, thee, drankjes en een 
hapje zijn gratis. 
Aanmelden kan tot donderdag 17 
april via e-mail mantelzorg@man-
telzorg-steunpunt.nl of telefonisch 
via 020-3335353. Het mantelzorgca-
fé is een plek voor ontmoeting, ge-
zelligheid en het uitwisselen van er-
varingen. Er is ruimte voor het stel-
len van vragen en er is informatie 
over onderwerpen die voor mantel-
zorgers belangrijk zijn. 

Moederverwendag: Geweldig!
Aalsmeer - Zaterdag 5 april is voor 
45 moeders uit Aalsmeer en Ku-
delstaart de Moederverwendag geor-
ganiseerd voor moeders van kinderen 
met een fysieke of verstandelijke be-
perking of chronische ziekte. Een dag 
per jaar organiseert Rotaryclub AMU 
deze bijzondere dag waarbij de moe-
ders in het zonnetje worden gezet. Dit 
jaar was dat alweer voor de negen-
de keer. Al vroeg in de ochtend wer-
den de moeders opgehaald door hun 
‘persoonlijke chauffeurs’ en gastvrij 
onthaald bij het Crown Theater. Tij-
dens de koffie met gebak kwam bur-
gemeester Jobke Vonk de dames per-
soonlijk welkom heten. Het hele ge-
zelschap werd vervolgens verrast met 
een prachtig optreden van zangeres 
Katelijne van Otterloo, begeleid op 
de vleugel door haar echtgenoot Bas. 
Per bus werd het gezelschap naar Ri-
ga Range in Nieuwe Veen gebracht. 
De ongedwongen sfeer op deze boer-
derij biedt de leukste workshops, laat 
kennis maken met het verwerken van 
paardenmelk en het maken van cho-
colade. Een heerlijke lunch, nog lek-
ker bijpraten in het zonnetje, het be-
wonderen van een net geboren veu-
lentje en het maken van figuren van 
stro. Tussen de bedrijven door kon het 
gezelschap in de zon zitten en einde-
loos ervaringen uitwisselen, praten 
over de kinderen en de zorgen van 
alledag, kennis maken met nieuwe 
moeders en elkaar raad geven. Aan 
het einde van de middag vertrok de 
bus naar Mijdrecht en werd de dag 
afgesloten bij restaurant IcePare. 
Tot hilariteit gingen de cowboyhoe-
den op kon iedereen deelnemen aan 
een professionele linedance work-
shop onder enthousiaste leiding van 

Ria en Saskia Let’s Dance Aalsmeer. 
De eerste passen werden geoefend 
op countrymuziek, maar het bijzon-
dere van Ria en Saskia is dat zij de 
danspassen ook toepassen op eigen-
tijdse muziek. Na het diner konden de 
dames de dansvloer weer op om nog 
even helemaal los te gaan met de dis-
cotheek van Boes Kranenburg. Toen 
de chauffeurs verschenen om de da-
mes weer naar huis te brengen, kon 
men zich maar moeilijk losmaken van 
de dansvloer en van elkaar. De hecht-
heid die in de loop der jaren in de-
ze groep is ontstaan is uniek. Het 
was weer een geweldige dag! Als het 
enigszins mogelijk is, organiseert de 
AMU volgend jaar weer een moeder-
verwendag. Hiervoor zullen ongeveer 
50 moeders worden uitgenodigd die 
het op dat moment het hardst nodig 
hebben. Misschien kent u wel iemand 
die in een zware periode zit en waar-
voor de druk van alle dag heel groot 
is? U kunt haar verrassen met een 
heerlijke dag uit en haar aanmelden 
bij: rotaryAMU@gmail.com.

Toch hulp aan bewoners in 
schrijnende situaties door SLS 
Aalsmeer - De Stichting Leefom-
geving Schiphol (SLS) heeft het Be-
stemmingsreglement gewijzigd. 
Hierdoor kunnen mensen die ern-
stige hinder van vliegverkeer van en 
naar Schiphol ondervonden, maar 
te laat waren met indienen nu als-
nog een verzoek om hulp in te die-
nen bij de Stichting Leefomgeving 
Schiphol. Wethouder Rik Rolleman: 
“Na de deadline voor het indienen 
van aanvragen van 1 oktober 2011 
hebben zich ook nog andere mensen 
aangemeld voor hulp. Omdat de in-
dieningstermijn was verstreken kon-
den deze aanmeldingen niet wor-
den behandeld. De schrijnende si-
tuatie waarin deze mensen verkeer-
den bleef hierdoor ongewijzigd. De 
gemeente Aalsmeer heeft sinds die 
tijd constant aandacht gevraagd 
voor deze groep gedupeerden, zo is 
ook de gedeputeerde Talsma op be-
zoek geweest bij de bewoners van 
de sloopzone. Ik ben ook erg blij 
dat SLS het Bestemmingsreglement 
heeft aangepast zodat deze groep 
van individueel gedupeerden als-
nog in aanmerking kunnen komen 

voor een vergoeding. De mensen 
die een aanvraag hebben ingediend, 
maar zijn afgewezen en de mensen 
die zich tot 8 oktober 2013 hebben 
aangemeld (tezamen de zogenaam-
de 1e tranche) kunnen gebruik ma-
ken van de aanpassing van het Be-
stemmingsreglement. Op deze wijze 
hoopt de Stichting alle openstaande 
situaties uit de 1e tranche alsnog van 
een oplossing te voorzien. SLS heeft 
inwoners die hiervoor in aanmerking 
komen een brief gestuurd met daar-
bij een aanvraagformulier. 
Dit formulier moet vóór 31 december 
2014 worden ingediend. SLS streeft 
ernaar om alle aanvragen in april 
2015 te hebben afgewikkeld. De eer-
ste wijziging van het Bestemmings-
reglement kan worden ingezien op 
de website van de Stichting: www.
leefomgevingschiphol.nl. Hier kunt u 
ook het formulier downloaden. Voor 
meer informatie kan contact worden 
opgenomen met de medewerkers 
van de Stichting die op de dinsda-
gen, woensdagen en donderdagen 
tijdens kantooruren te bereiken zijn 
op telefoonnummer: 020-4056100.

Pasen in Dorp 
kinderfeest!

Aalsmeer - Pasen in het Centrum 
wordt dit jaar een feest voor de kin-
deren! De winkels en ondernemin-
gen in het centrum delen kleurpla-
ten uit waarmee jongens en meisjes 
kans maken op een lekkere paas-
prijs. Zaterdag 19 april kunnen tus-
sen 13.00 en 15.30 uur eieren ver-
sierd worden waarmee Pasen extra 
leuk en vrolijk gemaakt kan worden. 
Locatie voor deze activiteit is Zijd-
straat 37. Tevens wordt die dag de 
winnaar van de kleurwedstrijd be-
kend gemaakt. De kleurplaat is ook 
te downloaden via de site www.
meeraalsmeer.nl onder het kopje 
nieuws.

Voorstelling Joris 
en de Draak

Amstelveen - Op zaterdag 12 april 
om 14.30 uur spelen en zingen Ida 
van Dril en Michiel Schreuders de 
voorstelling ‘Joris en de draak’ in het 
Amstelveens Poppentheater. Het 
eeuwenoude verhaal van de kleine 
Joris die de draak versloeg is ver-
pakt in een spannende voorstelling 
met live muziek, zang, interactie en 
veel humor. 
Een voorstelling met fraaie ingre-
diënten zoals daar zijn fijne mu-
ziek, een goed verhaal en opper-
best poppenspel. Deze voorstelling 
voor iedereen vanaf 5 jaar won op 
de Parade 2013 het Gouden Ei, de 
prijs voor beste familievoorstelling. 
Toegangskaarten kunnen telefo-
nisch gereserveerd worden op don-
derdag, vrijdag, zaterdag van 10.00 
tot 14.00 uur via 020-6450439 of via 
www.amstelveenspoppentheater.nl.

De Brug naar de bakkerij
Aalsmeer - Donderdag 3 april zijn 
de achtste groepers van basisschool 
De Brug op bezoek geweest bij Bak-
kerij Van Muyden. De kinderen wer-
den hartelijk ontvangen en kregen 
van gastvrouw Charlotte een bak-
kersmuts en schort. In het bedrijf 
keken de kinderen naar het proces 
van meel tot brood. Eén van de kin-
deren zei:” Er moet toch veel gebeu-
ren voordat je boterham op je bord-
je ligt!” De achtste groepjes gingen 
natuurlijk ook zelf aan de slag. Bak-
ker Roy vertelde over een speci-
aal brood: de Gal. Dit is brood dat 
in elkaar gevlochten wordt van drie 
strengen deeg. Alle kinderen moch-
ten verschillende vlechtbroden ma-
ken en bestrooien met zaden naar 

keuze. Dat bakkers ook goed moe-
ten kunnen rekenen werd de kin-
deren al snel duidelijk. De kinderen 
kregen een som uit de praktijk: Ik 
heb 50 kilo meel om daarvan mooie 
vlechtbroden te kunnen bakken. Bij 
het meel moet nog toegevoegd wor-
den: 2,4% gist, 1,85% broodzout, 3% 
gammaplus en 54 % water. Hoeveel 
broden kan de bakker uiteindelijk 
maken? De kinderen konden erva-
ren hoe warm en vochtig het is in de 
ruimte waar het deeg moet rijzen en 
voelen wat een temperatuur van min 
20° C betekent. Na deze erg leerza-
me ochtend waren de vlechtbroden 
gebakken en mochten de kinderen 
hun brood meenemen naar huis. De 
kinderen waren apetrots! 

Jeugdbelangen zoekt donateurs
Laatste kinderdisco seizoen!
Kudelstaart - Op 4 april vond de 
laatste kinderdisco van dit seizoen 
plaats. Wat een prachtige opkomst 
van ouders en kinderen. Veel kin-
deren kwamen nog even snel naar 
de laatste kinderdisco van dit sei-
zoen. Als speciale act had Stichting 
Jeugdbelangen (de moederstichting 
van Kinderdisco Kudelstaart) twee 
dansleraressen van Omnia 2000 ge-
vraagd op te komen treden. Tessa 
en Veronique hebben laten zien wat 
ze met muziek, dans en samenspel 
kunnen. Niet in één woord samen te 
vatten! Alle kinderen die aanwezig 
waren, werden gegrepen door hun 
enthousiasme. Gelukkig hadden de 
eigenaren van Sportcafé de Proos-
dij de limonade klaar staan, zodat 
de kinderen weer konden afkoelen.
De avond is ook gebruikt om do-

nateurs te werven, omdat Stichting 
Jeugdbelangen nog niet uit de kos-
ten komt. Stichting Jeugdbelangen 
heeft de Fancard in het leven ge-
roepen. Iedere Fan ontvangt voor 
2.50 euro per maand een kaart thuis 
waarbij hij/zij korting kan ontvan-
gen bij lokale en landelijke winkels. 
Alle informatie hierover is te vin-
den op de website van de stichting: 
www.stg-jeugdbelangen.nl. 

Op 5 september zal de eerste kin-
derdisco van het nieuwe schooljaar 
weer van start gaan. De zaal is ge-
opend vanaf 19.00 uur. Wat de en-
treeprijs wordt, hangt af van het 
aantal donateurs. Dus meld u aan! 
Alle (nieuwe) vrijwilligers worden 
uiteraard bij deze ook uitgenodigd 
om (weer) te komen helpen!

Broers de beste 2 van Nederland
Roy en Justin Huiskens 
goochelkampioenen!
Aalsmeer - De 14 jarige Roy Huis-
kens en zijn broer Justin van 13 jaar 
hebben zondag 6 april meegedaan 
aan het NK goochelen. Ze werden 
bijgestaan door broer Dylan en de 
vrienden Jannick van der Ban en 
Beau Sol, die voor de techniek zorg-
den. Samen zijn zij Briljant Illusies. 
In Meppel vond het 31e NMU Ju-
nioren Goochelconcours plaats. De-
ze wedstrijd wordt jaarlijks door de 
Stichting Nederlandse Magische 
Unie (de NMU) uitgeschreven. Aan 
de wedstrijd namen junioren deel in 
de categorieën close-up magie en 
toneelmagie. Roy en Justin hebben 
gestreden om de officiële titel Ne-
derlands Juniorenkampioen Goo-
chelen 2014 in de categorie toneel-
magie. 
Nadat alle acts vertoond waren, 
ging de jury in beraad en daar-
na volgde de uitslag. Roby en Jus-
tin wachten vol spanning. Hoe lager 
het nummer, hoe zenuwachtiger ze 

werden. En ja wel: “De jury, door de 
NMU samengesteld, heeft tot win-
naars uitgeroepen: Briljant Illusies!“ 
Rob en Justin Huiskens mogen zich 
officieel Nederlands Juniorenkam-
pioen 2014 noemen in de categorie 
toneelgoochelen. Wat zijn ze trots! 

Schitterend en magisch
Roy en Justin brachten een magi-
sche act op muziek, waarbij zij met 
schaduwen werkten, met metalen 
ringen goochelden en een tweede 
goochelaar tevoorschijn toverden 
uit het niets. Als ongelooflijk klap-
stuk bleek een van de illusionisten 
ook nog te kunnen zweven: magisch 
mooi. De jury en het publiek waren 
er stil van. Elk moment van de act 
was een ‘fotomoment’. Zoals een ju-
rylid samenvatte: Schitterend mooi 
en magisch! Meer weten over Roy 
en Justin? Kijk dan op de website 
www.royhuiskens.nl. De twee luiste-
ren graag (kinder)feestjes op!

OBS test nieuwe leskist
Natuur- en milieueducatie 
op de kinderboerderij 
Aalsmeer - Stichting Kinderboer-
derij Aalsmeer (SKBA) heeft een 
nieuwe stap gezet. Natuur- en Mi-
lieu Educatie heeft een vaste plaats 
op de kinderboerderij en is nu ook 
de nieuwe leskist in gebruik geno-
men. Kinderen van groep 3 van OBS 
Kudelstaart waren de gelukkigen 
om de leskist ‘Ronijntje en Snuf op 
Boerenvreugd’ als eerste te testen. 
Afgelopen vrijdag 4 april waren de 
kinderen met leerkracht en ouders 
te gast op de kinderboerderij aan de 
Beethovenlaan. Het was een aange-
name temperatuur en droog, dus de 
kinderen konden lekker aan alle op-
drachten werken. In groepjes leg-
den de kinderen het opdrachten-
parcours af, waarbij ze leerden over 
de boerderijdieren. Hoeveel drinkt 
een ezel eigenlijk? Hoe ziet de drol 
van een kip eruit? 
En tot slot: weet jij hoe je een koe 
moet melken? Dit nieuwe educa-
tieve lespakket is geheel samen-
gesteld is door vrijwilligers van SK-
BA. Aan de hand van de ervarin-

gen van de kinderen en de begelei-
dende ouders en leerkrachten zul-
len zij de leskist de komende we-
ken nog verbeteren en dan is deze 
klaar voor gebruik voor het school-
jaar 2014/2015. De scholen ontvan-
gen binnenkort een brief waarmee 
ze zich aan kunnen melden voor het 
gebruik van deze leskist én de be-
staande leskist ‘Meneer de Pauw’ 
voor de groepen 1 tot 3. 
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Aalsmeer - “Binnenin mij zit een 
heel diepe put. En daarin zit God. 
Soms kan ik er bij. Maar vaker liggen 
er stenen en gruis voor die put, dan 
is God begraven. Dan moet hij weer 
opgegraven worden.” Dit schreef Et-
ty Hillesum. Zij was een mystica, die 
een sterk contact met God ervoer. 
In de Tweede Wereldoorlog heeft 
zij zich met grote moed ontfermd 
over haar mede Joden die op trans-
port werden gesteld naar Wester-
bork. Zij overleefde het concentra-
tiekamp niet. Dit jaar is het honderd 
jaar geleden dat zij geboren is. Ter 
gelegenheid hiervan verscheen ‘Al-
tijd Etty’, een boek over haar leven 
en werk. Jean Jacques Suurmond 
werkte mee aan deze bundel. Hij zal 
in een lezing meer vertellen over het 
leven en het denken van deze Ne-

derlandse mystica op dinsdag 15 
april in de Doopsgezinde kerk in de 
Zijdstraat 55. Aanvang is 20.00 uur, 
vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. 
Toegangsprijs bedraagt 5 euro. Ie-
dere belangstellende is van harte 
welkom om de lezing bij te komen 
wonen. Meer informatie op www.
dgaalsmeer.nl of mail naar zininn@
dgaalsmeer.nl. Deze activiteit wordt 
georganiseerd door de Zin-Inn van 
de Doopsgezinde Gemeente met 
medewerking van het Boekhuis. De 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
biedt open ruimte voor ontmoeting 
en gesprek. Het Zin-Inn programma 
is samenbindend en vredestichtend 
en spitst zich toe op geloof, zinge-
ving en maatschappij. De Zin-Inn 
groeit vanuit een doopsgezinde vi-
sie op mens en wereld.

Lezing over Etty Hillesum 
in Doopsgezinde kerk

Topdrukte bij Kom in de Kas
De Kwakel - Ondanks het feit dat 
de bedrijven hun deuren eigenlijk 
pas om 10.00 uur open zetten voor 
het jaarlijkse evenement Kom in de 
Kas, waren de eerste bezoekers al 
om 9.30 uur in het gebied. Op de 
vraag waarom zo vroeg, was stee-
vast het antwoord: “Wij willen weg 
zijn voor de grote drukte komt.” De-
ze mensen hadden een vooruitzien-
de blik. Op zaterdag was het alle-
maal nog goed te doen. Een kleine 
4000 mensen bezochten de 9 deel-
nemende bedrijven. Dit was gezien 
het hele mooie weer een bijzonder 
hoog aantal. In de voorgaande jaren 
is gebleken dat bij mooi weer op za-
terdag veel mensen in de tuin gaan 
werken en ook actief gaan spor-
ten. Maar de deelnemende bedrij-
ven boden blijkbaar voldoende inte-
ressante producten om veel bezoe-
kers te trekken. Op zondag begon 
de dag wat regenachtig. Niet echt 
het meest ideale weer. Het was dui-
delijk dat veel mensen naar de bui-
enradar hadden gekeken, want na 
11.00 uur zou het weer opklaren. Dit 
was voor veel mensen de reden om 
rond die tijd het Kom in de kas ge-
bied in te trekken. Vanuit heel Ne-

derland stroomden mensen het ge-
bied in. Uiteindelijk bezochten een 
kleine 9000 mensen dit evenement 
op zondag, een heus record. Opval-
lend dit jaar was het groot aantal 
Belgische auto’s. De bezoekers heb-
ben kennis kunnen maken met een 
grote verscheidenheid aan produc-
ten. Dat hebben ze dan ook in gro-
te getalen gedaan. Sommigen zelfs 
met een blocnote in de hand waarin 
een groot aantal vragen waren op-
geschreven. De kennismaking met 

Vergadering bij 
de Pomp
Aalsmeer - Op maandag 14 april 
houdt buurtvereniging de Pomp 
haar jaarlijkse vergadering in ver-
enigingsgebouw ‘t Baken in de 
Sportlaan 86. De leden worden ver-
zorgd met koffie en thee met cake 
en tijdens de twee speelrondjes die 
na afloop gespeeld gaan worden 
zijn er lekkere hapjes. De vergade-
ring neemt ongeveer een half uur-
tje in beslag en er zal wederom een 
prachtige verloting gehouden wor-
den met prima prijzen. Belangstel-
lenden worden verzocht om 19.30 
uur aanwezig te zijn. Telefonische 
informatie kan verkregen worden bij 
de secretaresse van de vereniging, 
Caroline Ramp via 0297-344107.

Hulp aan kinderen in weeshuizen
Nieuwe koers Stichting 
Tsjernobyl Kinderen
Aalsmeer - Na de Tsjernobylramp 
in april 1986 ontstond de Stichting 
Tsjernobyl Kinderen Aalsmeer (ST-
KA). Gedurende vele jaren is hulp 
geboden die in eerste instantie ten 
goede kwam aan kinderen uit de 
besmette gebieden. Honderden kin-
deren hebben ter verbetering van 
hun gezondheid gedurende een pe-
riode van twee maanden gelogeerd 
in een gastgezin in Aalsmeer of Ku-
delstaart. Het bestuur van de ST-
KA kijkt met heel veel voldoening 
terug op wat met behulp van de 
Aalsmeerse en Kudelstaartse be-
volking voor deze kinderen is ge-
daan. Dat was geweldig! Daarnaast 
is, veelal in materiële zin, hulp gebo-
den aan de gemeenschappen waar 
deze kinderen vandaan komen. Het 
punt is nu bereikt dat een nieuwe 
koers moet worden gevaren. Di-
verse veranderingen liggen aan dit 
besluit ten grondslag. Denk hierbij 
aan berichten uit Wit-Rusland dat 
de radioactieve straling sterk is af-
genomen en de motivatie om kin-
deren voor twee maanden in het 
gezin op te nemen wordt minder. 
Daarnaast vragen nieuwe rampen 
de aandacht. De stichting wil hulp 
gaan bieden aan kinderen in wees-
huizen, crisiscentra en internaten. 
Er zijn inmiddels al concrete plan-
nen. Wit-Rusland: Hulp zal worden 
geboden in Rudensk aan kinderen, 
die op het punt staan zelfstandig te 
gaan wonen; kinderen in een tehuis 
in Zhodino zijn dringend aan nieuw 

schoeisel toe; in de plaats Zhlobin 
moet een lift komen zodat gehandi-
capte kinderen op een goede ma-
nier in hun tehuis verplaatst kun-
nen worden. Roemenië: In het zui-
den van Roemenië, Vanju Mare, is 
een Nederlands echtpaar werkzaam 
met jonge kinderen die grotendeels 
uit probleemgezinnen komen. Voor 
de verstrekking van warme maaltij-
den, het houden van kinderkampen 
en het opknappen van de gebou-
wen waarin de kinderen verblijven is 
dringend geld nodig. Ook wordt een 
verzoek gedaan om een financiële 
bijdrage voor het levensonderhoud 
van de kinderen. Dit echtpaar komt 
in de maand mei naar Nederland en 
het bestuur van de STKA zal dan in 
overleg met hen een prioriteitenlijst 
opstellen. Mongolië: Veel kinderen 
komen uit kapotte gezinnen. Drank-
misbruik is de reden dat heel veel 
ouders niet of onvoldoende voor 
hun kinderen kunnen zorgen. De 
Stichting wil eraan bijdragen dat de-
ze kinderen tijdens hun opvang tus-
sen de middag toch in ieder geval 
één warme maaltijd per dag kunnen 
krijgen. Inwoners hebben vele jaren 
achtereen hun betrokkenheid ge-
toond en het mogelijk gemaakt dat 
de STKA iets kon doen ter bevorde-
ring van de gezondheid van jonge 
kinderen. De stichting hoopt met de 
nieuw ingeslagen weg het nodige te 
kunnen betekenen voor jonge kin-
deren in probleemgebieden in Euro-
pa of daarbuiten. Info: www.stka.nl

Borrelen en 
netwerken!
Aalsmeer - Inmiddels 89 aanmel-
dingen voor de netwerkbijeenkomst 
@BorrelAalsmeer vandaag, donder-
dag 10 april, in restaurant Welkom 
Thuis met dakterras aan de West-
einderplassen. Het netwerken blijft 
natuurlijk het uitgangspunt, maar 
er is een ondeugd programma sa-
mengesteld waarbij letterlijk diver-
se ondernemers, maar ook een ar-
tiest, kunstenaar en een fotograaf 
een podium gegeven wordt! Aan-
melden is niet verplicht, maar altijd 
fijn in verband met het aantal hap-
jes. Dat kan online via www.borre-
laalsmeer.nl. De ontvangst is vanaf 
17.00 uur. Neem collega’s of relaties 
mee. En ook werkzoekenden zijn 
welkom. Verhinderd? Noteer dan al-
vast 8 mei en 12 juni in de agenda! 
 

Zaanstreek te 
gast bij F&VA
Aalsmeer - Maandagavond 14 
april komt de videoclub Zaansteek-
Noord een filmavond verzorgen bij 
de Film- en Videoclub Aalsmeer. 
Deze videoclub staat er om be-
kend dat zij prachtige videoproduc-
ties maken. Het belooft dus een zeer 
interessante club avond te worden. 
Laat deze avond niet aan u voorbij 
gaan. Mensen die geïnteresseerd 
zijn in het filmen met een videoca-
mera zijn van harte welkom, des-
kundige leden geven graag advies. 
De Club avonden van de F&VA wor-
den om de veertien dagen gehou-
den op de maandagavond in het ge-
bouw ‘t Anker aan de Oosteinder-
weg 273a en beginnen om 20.00 
uur. Informatie over de F&VA via tel. 
023-5284564 of via www.videoclub-
aalsmeer.nl.

Zaterdag presentatie in Boekhuis
Bijzonder kookboek van 
Aalsmeerse Mary Maarsen
Aalsmeer - De Amish staan be-
kend om hun eeuwenlange tradi-
ties. Zo ook op het gebied van ko-

ken en bakken. Veel succesvolle re-
cepten worden al generaties lang 
van moeder op dochter doorgege-
ven. Mary Maarsen-Keim werd ge-
boren in een Mennonietengezin in 
Michigan. Door haar huwelijk ver-
huisde ze op 27-jarige leeftijd naar 
Aalsmeer. Mary houdt van bakken 
en koken en gebruikt daarvoor de 
recepten die ze van haar moeder 
leerde. Dit inspireerde haar tot het 
samenstellen van ‘Koken en bakken 
met de Amish’, een boek met een 
verzameling eenvoudig te maken 
authentieke Amish recepten. 
Aanstaande zaterdag 12 april wordt 
het boek om 11.00 uur gepresen-
teerd in het Boekhuis in de Zijd-
straat 12. Mary Maarsen vertelt dan 
over de totstandkoming en bezoe-
kers kunnen proeven van gerech-
ten die in het boek staan. Dat be-
looft wat! Iedereen is van harte wel-
kom, toegang is gratis.

Koppelkaarten 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 11 
april is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Iedereen is van harte welkom, maar 
denk eraan het plezier staat voor 
op. Zaal open vanaf 19.30 uur, aan-
vang kaarten om 20.00 uur. De kof-
fie en thee staan natuurlijk weer 
klaar. Het klaverjassen op 4 april 
is gewonnen door Plony de Lan-
gen met 5073 punten, op twee Joop 
Biesheuvel met 5057 punten en op 
drie is Meindert van de Terp geëin-
digd met 5025 punten. De poedel-
prijs was voor Theo Nagtegaal met 
3722 punten.

Paasdrive ijsclub 
De Kleine Poel
Bovenkerk - IJsclub De Kleine 
Poel organiseert vrijdag 11 april een 
Paasdrive in het Noorddamcentrum 
in Bovenkerk. Er kan geklaverjast en 
gebokst worden. De zaal gaat open 
om 19.45 uur en de kaartavond be-
gint om 20.00 uur. Het inschrijfgeld 
bedraagt 2 euro. De avond wordt 
besloten met een verloting. Ook dit 
jaar geldt: Niemand gaat zonder ei-
eren naar huis.

Koffieochtend in 
het Lichtbaken
Rijsenhout - Dinsdag 15 april is 
iedereen weer hartelijk welkom in 
het Lichtbaken aan de Aalsmeer-
derweg in Rijsenhout waar de kof-
fie om 10.00 uur klaar staat. Kerke-
lijk gebonden of niet, de vrijwilligers 
kijken naar u uit en vinden het fijn u 
te ontmoeten. Rond 11.30 uur gaat 
iedereen weer naar huis. Verdere in-
lichtingen bij Gre Tuinstra via: 0297- 
331545.

Aalsmeer - De quilttentoonstelling, die in de afgelopen 10 dagen in de 
Doopsgezinde kerk te zien was, kan een groot succes genoemd worden. Ie-
dere middag waren er belangstellenden, die de vele kleurige quilts kwamen 
bekijken. Ook kon men de techniek uitgelegd krijgen door de leden van de 
quiltgroep, die steeds bezig waren met hun werk. De verkooptafel heeft 1.000 
euro opgebracht. Dit geld is bestemd voor de Voedselbank Aalsmeer.

Quilttentoonstelling groot succes!

Snoeiboot vaart weer uit
Aalsmeer - Op zaterdag 12 april 
vaart de snoeiboot weer uit. De 
snoeiboot is inmiddels een begrip 
op de Aalsmeerse wateren en is 
om eilandeigenaren op de Westein-
derplassen de mogelijkheid te ge-

ven hun snoeihout gratis en op een 
verantwoorde manier af te voeren. 
De boot ligt van 9.00 tot 12.00 uur 
bij Schuilhaven de Winkel aan de 
Grote Poelzijde en tussen 13.00 en 
16.00 uur bij Baggerdepot Otto aan 

Paasdrive bij 
Ons Genoegen

Aalsmeer - Op dinsdag 15 april 
houdt buurtvereniging Ons Genoe-
gen een paasdrive. Er wordt ge-
kaart in het gebouw van Ons Twee-
de Thuis in de Hortensialaan vanaf 
19.30 uur. 
De zaal gaat open om 19.00 uur en 
kaartliefhebbers zijn van harte wel-
kom. Iedereen gaat met een prijsje 
naar huis en natuurlijk staan koffie 
en thee voor aanvang klaar. 
Het klaverjassen tijdens de vori-
ge speelavond is gewonnen door 
Maaike Spaargaren met 5631 pun-
ten, op twee Lenie van de Meer met 
4945 en op drie is Rinus Busker-
molen geëindigd met 4809 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Es-
sy van Es met 3804 punten. Bij het 
rummikuppen was Alie Hoving de 
beste met 68 punten.

Drie eieren Sidonia en Youngster
Start broeden slechtvalken 
Aalsmeer - Het slechtvalkenpaar 
Sidonia en Youngster hebben in-
middels drie eieren. Nadat alle an-
dere slechtvalken in Nederland sa-
men 28 eieren hadden gelegd, 
liet het jonge vrouwtje Sidonia in 

De trotse moeder met drie eieren

de producten werd veelal afgeslo-
ten met de aankoop van het pro-
duct. Of het nu een geranium was, 
een gerbera, een roos of een papri-
ka, alles werd mee naar huis geno-
men. Voor de kinderen waren er ook 
leuke activiteiten. Zo kregen ze gra-
tis poffertjes bij de stand van de Jo-
hannesschool uit Hillegom. De vol-
wassenen konden deze kopen en 
de opbrengst gaat naar een wees-
huis in Polen. Op zondag was er 
een Clown en op beide dagen was 
Chimpie Champ er met een spring-
kussen en twee schmincksters, zo-
dat kinderen in de fraaiste uitdos-
singen moe maar voldaan naar huis 
gingen. Bij de Jong Flowers konden 
kinderen onder leiding van There-
se Olijerhoek bloemstukjes maken. 
Dit deden ze allemaal vol enthousi-
asme. Waren er dan geen wanklan-
ken. Natuurlijk wel, het parkeren 
was een drama. De organisatie had 
overal linten gespannen waar niet 
geparkeerd mocht worden, maar 
zoals altijd heeft een aantal men-
sen hier lak aan. Dit veroorzaak-
te af en toe een behoorlijke chaos. 
De ingehuurde verkeersregelaars 
hadden grote moeite om mensen er 
van te doordringen dat bij een der-
gelijk evenement geduld een scho-
ne zaak is. 

Foto: www.kicksfotos.nl.
Foto: Yvonne van Doorn.

Rietlandenterras begin van 
kunstproject Land-Plaats
Kudelstaart - Komende zaterdag 
12 april is het allereerste Rietlan-
denterras aan de vijver in het hart 
van deze Kudelstaartse wijk ge-
opend. Kunstenaar Femke Kempkes 
verwelkomt er de bewoners van de 
wijk De Rietlanden. 

Alle bewoners, jong en oud, zijn uit-
genodigd om onder het genot van 
een kopje thee met echte Rietlan-
denkoek te komen praten over de 
plannen voor een ontmoetingsplek, 
de zogeheten Land-Plaats, in de 
wijk. Zo’n plek wil Kempkes samen 
met bewoners realiseren. Ze doet 
dat in opdracht van de gemeente 
Aalsmeer. Het plan is om een aantal 
zitelementen te realiseren waarbij 
de straatnamen van de wijk de in-

spiratiebron zijn. Namen als Lisdod-
destraat, Zwanenbloemweg, Mos-
laan en Zonnedauwlaan gaan ze-
ker een rol spelen in het definitieve 
ontwerp. Deze zitelementen, de on-
langs opgeleverde vissteiger en de 
speeltuin vormen straks samen het 
hart van de wijk. 
Daarom wil Kempkes juist samen 
met de bewoners ontwerpen en 
bouwen. “Het wordt een mooie plek 
voor de bewoners van de Rietlan-
den. Ik hoop dat er uit elke straat, 
laan of weg van de wijk deelne-
mers zijn. Inspiratie voor het ont-
werp van de zitelementen gaan we 
zoeken tijdens een speciale expe-
ditie die in mei plaats gaat vinden. 
Wat we gaan doen is nog een ver-
rassing, maar we gaan in ieder ge-

val het water op!” Ook voor het bou-
wen van de zitelementen wil Femke 
de handen ineen slaan. “Met elkaar 
een ontmoetingsplek realiseren is 
fantastisch. De samenwerking tus-
sen jong en oud, groot en klein ver-
broedert en levert straks een kunst-
werk op dat ook echt van de men-
sen zelf is. 

De beleving en ervaring staan cen-
traal. En natuurlijk een mooi eind-
resultaat, daarvoor zet ik de basis-
lijnen uit en begeleid ik het proces. 
We beginnen aanstaande zaterdag 
12 april tussen 13.00 en 17.00 uur 
met ons Rietlandenterras. Ik hoop 
veel mensen uit de wijk te ontmoe-
ten en te spreken over de ideeën om 
de wijk een stukje mooier te maken. 
Een kop thee, een glas limonade en 
een lekkere Rietlandenkoek gaan 
daar vast bij helpen. We gaan van 
start!” Voor informatie kan een mail 
gestuurd worden naar rietlanden-
post@hotmail.com.

de doorgang Grote Brug. Particulie-
re eilandeigenaren zijn verplicht hun 
overhangend groen boven het wa-
ter van de sloten en vaarwegen te 
snoeien. Om hen daarbij van dienst 
te zijn biedt de gemeente de moge-
lijkheid aan om op zaterdag 12 april 
hun snoeiafval gratis af te voeren. 
Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en 
kluiten, wordt echter niet geaccep-
teerd. 
Als de boot op de aangegeven tijd 
niet aanwezig is, dan is deze waar-
schijnlijk even aan het lossen, maar 
komt weer terug. Voor meer infor-
matie over de takkeninzameling en 
de snoeiboot kan contact opgeno-
men worden met de servicedesk 
Amstelveen en Aalsmeer, vraag naar 
afdeling VKH, vaarwegbeheer, tel. 
020–5404911. De snoeiboot vaart in 
het najaar uit op de zaterdagen 25 
oktober en 8 november.

Aalsmeer op 18 maart pas het eer-
ste ei zien. 
Het tweede ei bleek helaas een 
windei te zijn dat al snel vertrapt 
werd. Een kleine tegenslag die weer 
goed gemaakt werd door een laat 
verrassend derde ei. 
Op 7 april kwam het vierde ei. Het 
paar is nu serieus aan het broeden 
begonnen en wisselt elkaar over-
dag regelmatig af. Als alles goed 
gaat, wordt het eerste kuiken ver-
wacht in de eerste week van mei. 
Meer zien over het roofvogelpaar? 
Alle acties en live-beelden zijn te 
zien op de website: www.slecht-
valkenaalsmeer.nl. Ook via Face-
book houdt de Stichting Werkgroep 
Slechtvalk Aalsmeer belangstellen-
den op de hoogte.
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Cafetaria met Griekse 
Specialiteiten: Creta
Aalsmeer - Vorige week is er wel 
een heel bijzondere snackbar ge-
opend aan de Machineweg. Cafe-
taria Creta is een echt familiebe-
drijf. Echtpaar Irini en Raswan Ka-
ratanasis zorgen meteen bij binnen-
komst voor een heerlijk Grieks va-
kantiegevoel. De zaak is opgefrist, 
heeft natuurstenen muren waar-

op typische Griekse schilderijen en 
straalt een warme sfeer uit. Net als 
de eigenaren. Irini vertelt: “Onze 
beide families hebben altijd Griek-
se restaurants gehad door het hele 
land. Ik en mijn man zijn ermee op-
gegroeid. We hebben altijd meege-
werkt in die zaken. Mijn vader was 
chef-kok en is nu gepensioneerd. 

Massage als ondersteunende 
therapie bij kanker: LEEV
Kudelstaart - Heb je de ziekte kan-
ker en daarbij behorende klachten 
als vermoeidheid, pijn, slapeloos-
heid, spanning, angst, onzekerheid 
voor de toekomst of een gevoel van 
machteloosheid? En ben je wel toe 
aan een moment voor jezelf, waarin 
je wilt ontspannen. Dan is een Mas-
sage bij Kanker misschien wel wat 
voor jou! LEEV, praktijk voor mas-
sage en lichaamswerk is gespeci-
aliseerd in het geven van massage 
aan mensen met de ziekte kanker. 
LEEV staat voor Leren Energie Erva-
ren en Voelen. 
Aandacht voor voelen, ervaren en 
genieten, staat bij LEEV voorop. 
Mensen die kanker hebben, geven 
vaak aan dat hun lichaam hen in de 
steek heeft gelaten. Door pijn, on-
gemak, vermoeidheid en vervelen-
de bijwerkingen kan de relatie met 
het lichaam veranderen en zelfs ver-
stoord raken. Met aandacht aanra-
ken van het lichaam, kan helpen het 
vertrouwen weer te herstellen. Een 
massage werkt zowel helend voor 
lichaam als geest. Ervaringen van 
cliënten die een massage bij LEEV 
hebben ontvangen variëren van: “Ik 
kan beter slapen, ik heb weer gevoel 
in mijn voeten, ik heb meer energie, 
ik heb minder pijn.” Therapeute en 
eigenaresse Nadja Steggink ver-
telt: “Door mijn specialistische op-
leiding Massage bij Kanker, heb ik 
kennis opgedaan over wat komt kij-
ken bij deze ziekte en hoe mensen 

met kanker te masseren. Mijn mas-
sages kenmerken zich door een 
zachte aanraking, waardoor het li-
chaam niet uit balans raakt. De cli-
ent hoeft helemaal niets te doen en 
mag voelen wat de aanraking met 
hem of haar doet. Het is een mo-
ment van aandacht hebben voor je-
zelf. Ik werk met een uitgebreide in-
take om de gezondheidstoestand 
en bepaalde aandachtsgebieden 
die niet gemasseerd mogen worden 
in kaart te brengen. Vervolgens pas 
ik de intensiteit en de duur van de 
massage hierop aan.” Nadja heeft 
haar praktijk in Kudelstaart. Indien 
iemand zo ziek is, dat die niet kan 
reizen, dan komt ze ook aan huis 
masseren. Ze benadrukt: “Massa-
ge kan ook ondersteunend werken 
voor partners van mensen met kan-
ker. Ook zij gaan vaak gebukt onder 
de stressvolle en emotionele acht-
baan die de ziekte van hun partner 
met zich meebrengt. Aandacht voor 
jezelf kan dan een weldaad zijn.” 
Naast het werken met cliënten in 
haar eigen praktijk, masseert Nadja 
wekelijks mensen met kanker in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp 
en in het Adama’s inloophuis voor 
mensen met kanker in Nieuw Ven-
nep. Kijk voor meer informatie over 
Massage bij Kanker op de website 
van LEEV, www.leevmassage.com of 
bel Nadja op 06-55730188. De prak-
tijk is gevestigd aan de Rechtsbui-
tenstraat 4.

Voorjaarsverloting op de markt
Fiets van Kaascentrum 
voor Fabienne André
Aalsmeer - Het Hollands Kaascen-
trum heeft de afgelopen twee we-
ken iedereen die kaas kocht een lot 
gegeven voor de voorjaarsverloting. 
Hierbij werd een fiets verloot, maar 
ook zeven waardebonnen van 50 
euro en diverse andere leuke din-
gen. Maandag 31 maart is de trek-
king geweest en zijn uit minimaal 
3000 inzendingen deze drie win-

naars geloot: Fabienne André heeft 
de Cortina transportfiets gewon-
nen, Am Heeren krijgt een waarde-
bon van 50 euro uitgereikt en mijn-
heer of mevrouw Noordhoek wordt 
getrakteerd op een arrangement 
Klompengolf. Dinsdag 8 april was op 
de markt de overhandiging van de 
fiets.Mevrouw André was zichtbaar 
blij met haar nieuwe vervoersmiddel!

Vrijwilligers helpen groenten telen
Samenwerking Voedselbank 
en OostOogst van start
Aalsmeer - Dankzij het initiatief 
OostOogst van André en Inge Zek-
veld krijgt de Voedselbank de mo-
gelijkheid om mee te gaan hel-
pen om onbespoten groenten te te-
len in een voormalige rozenkas aan 
de Aalsmeerderweg 265. De oogst 
zal voor een deel wekelijks aan de 
voedselpakketten van de klanten in 
Aalsmeer worden toegevoegd. De 
rest van de opbrengt zal direct aan 
particulieren verkocht worden. Het 
‘zware werk’ is inmiddels gedaan. 
De oude rozenstruiken zijn wegge-
haald en de grond in de kas is ge-
spit en gefreesd. Er is compost de 
kas in gereden als extra voedings-
bodem voor de planten en er is een 
zaaiplan gemaakt. Er worden ra-
dijsjes, tomaten, komkommers, ver-

schillende soorten sla, bieten, bo-
nen, enz. gezaaid. Vrijwilligers van 
de Voedselbank zullen helpen bij 
het zaaien, wieden en oogsten van 
de groenten. Werkzaamheden in de 
kas gaan elke week plaatsvinden op 
maandag- en donderdagmorgen. 
Danja Willemsen van de Voedsel-
bank: “We zochten vrijwilligers die 
aan dit mooie project willen mee-
werken en hebben er in korte tijd al 
een flink aantal gevonden. Mensen 
die het fijn vinden om met hun han-
den te werken en die graag één of 
twee ochtenden in de week met an-
deren in de kas aan de slag gaan. 
Mensen die belangstelling hebben 
en zich willen aanmelden, kunnen 
contact opnemen via vrijwilligers@
voedselbankaalsmeer.nl.” Franke van der Laan (midden) en Ap 

Eigenhuis (rechts) zetten de eerste 
plant in de grond 

Alom ‘Provence’ tijdens de 
voorjaarsproeverij Wittebol
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
avond leek het even meer herfst 
dan voorjaar, maar tussen de bui-
en door wisten de vele klanten toch 
de weg te vinden naar, ondertussen 
al heel wat jaren, Bruinsma Hydro-
kultuur in De Kwakel voor de voor-
jaarsproeverij van Wittebol Wijn. Bij 
binnenkomst was het één en al Pro-
vence wat de klok sloeg. De eerste 
tafel was geheel gereserveerd voor 
de zomertopper van 2013, AIX vin 
de Provence rosé. Deze rosé wordt 
gemaakt door de Nederlandse wijn-
maker Eric Kurver. Ook de tafel er-
naast was voorzien van heel veel 
moois uit de Provence..

Eigen Import
Natuurlijk was er een Eigen Im-
port tafel deze avond, met een over-
heerlijke Aspergewijn, Domaine de 
Montredon Picpoul de Pinet! Ver-
der mooi nieuw Spaans, waar voor-
al de Marsilea Verdejo er uitsprong.  
Deze wijn, afkomstig uit de buurt 
van Valencia, is dé perfecte zomer-
wijn! Ook waren er veel leuke re-
acties voor de wijnen van Weingut 
Stern uit Duitsland. Waar vooral de 
Grüner Sylvaner de grote verrassing 
was. Deze 3 sterren wijn, de hoog-
ste klasse die ze op de markt bren-

gen, werd als zéér fraai bevonden.
Even verderop, op tafel 6, stonden 
wat mooie wijnen uit Zuid-Frankrijk, 
waar vooral de Tarani Sauvignon en 
Malbec, qua prijs/kwaliteit verhou-
ding, de boventoon voerden. Daar-
naast, uit Australië, was Michael Fi-
scher van Cumules Wines aanwezig 
om zijn wijnen van Rolling en Cu-
mulus te promoten. Van het wijn-
huis Waterkloof was de eigenaar 
en wijnmaker Paul Boutinot aanwe-
zig. Alles van dit wijnhuis wordt bi-
ologisch gemaakt. Van de gangba-
re Peacock Ridge range tot aan de 
klassieke, elegante Circle of Life! 
Ook uit Zuid-Afrika, Boschendal. 
De instapserie van Culemborg viel 
goed in de smaak, met een heerlijke 
Chenin Blanc, een elegante rosé en 
een sappige Cape Red. 
Als extraatje een rosé die deze 
avond absoluut niet mocht ontbre-
ken tussen al het andere Proven-
ce geweld. Whispering Angel doet 
zijn naam eer aan en behoort zeker 
tot één van de beste Provence ro-
sé van de laatste jaren. Life’s a par-
ty, enjoy it! Is de slogan van Black 
& Bianco, dé hit in de horeca, en 
nu ook bij Wittebol Wijn verkrijg-
baar. In de mooie witte trendy fles-
sen zit een witte Vermentino, een 

Hij helpt ons echter mee waar no-
dig. De traditionele kruiden die hij 
gebruikt in de heerlijke hapjes moet 
je echt geproefd hebben. Onze zoon 
Chrisovalantis werkt ook in on-
ze nieuwe cafetaria.” Deze laatste 
schuift aan en zegt: “We wonen in 
Utrecht, maar kwamen regelmatig 
in Aalsmeer, omdat een oom in de 
bloemenhandel zit. Ik ken het hier 
dus wel en vind Aalsmeerders leuk 
publiek. Toen de kans zich voordeed 
om op deze plek iets te beginnen 
hebben we dat met beide handen 
aangegrepen. En het is leuk gewor-
den toch?” 

Assortiment 
Bij Cafetaria Creta kun je terecht 
voor Griekse specialiteiten, zoals 
Gyros, Souflaki, Bifteki en Tzatziki. 
Pikilia, een assortiment van koude 
en warme voorgerechten, staat ook 
op de kaart, voor als je niet kunt kie-
zen. Dan heb je van alles wat. Het 
afhalen van complete familieme-
nu’s behoort tot de mogelijkheden. 
Een uitgebreid familiemenu voor 
vier personen bestaat uit Gyros, vier 
Souflaki, vier Souzuki, vier lamsko-
teletten, friet, boerensalade, saus 
naar keuze, vier losse pitabrood-
jes en een fles heerlijke wijn voor 
slechts vijfenvijftig euro. Daar kun 
je niet voor uit eten! Kinderen kun-
nen met een speciale kinderbox ook 
kennismaken met de Griekse keu-
ken. Ze krijgen er altijd een verras-
sing bij. Chrisovalantis benadrukt 

dat Creta gekozen heeft voor ver-
antwoord frituren: “Dat houdt in dat 
wij bakken in vloeibaar vet. Wellicht 
voor ons wat kostbaarder (wat wij 
overigens niet doorberekenen aan 
de klant), maar veel beter voor hart 
en bloedvaten en dus gezonder. Uw 
gezondheid staat bij ons voorop. Wij 
staan sowieso voor kwaliteit en vin-
den gastvrijheid, aandacht en zorg 
heel belangrijk. Alle producten wor-
den ambachtelijk bereid met verse 
producten en dat proef je.” Naast 
Griekse specialiteiten liggen er fri-
kadellen, kaassouffles, kipnuggets, 
kroketten en overige snacks in de 
vitrine. De nagerechten zijn ech-
ter weer echt Grieks. Irini: “We ma-
ken de heerlijkste baklava en heb-
ben natuurlijk Griekse yoghurt met 
honing en walnoten op de kaart 
staan.” Voor catering bent u bij Ca-
fetaria Creta tevens aan het juis-
te adres. Vanaf tien personen stelt 
de familie Karatanasis een pas-
send buffet of diner samen. Bezor-
ging binnenkort! De openingstijden 
zijn van dinsdag tot en met zaterdag 
van twaalf tot tien uur en op zon-
dag van twee tot tien uur. De spon-
tane familie nodigt je van harte uit 
om een frietje te komen eten, maar 
ook zeker om de unieke Griekse er-
varing te komen beleven in Cafeta-
ria Creta aan de Machineweg 33. 
Telefoonnummer 0297-768031 of  
www.cafetaria-creta.nl. 

Door Miranda Gommans

rosé, Spritzz, Prosecco en de topper 
van de tafel de Limonsecco. Als uit-
smijter van de avond was Distilleer-
derij De Hoofdvaartkerk uit Hoofd-
dorp uitgenodigd. De distilleerde-
rij laat oude tijden herleven. De sto-
kerij maakt ambachtelijke jene-
vers en likeuren, vol pure ingredi-
enten en puur van smaak. De klan-
ten waren vooral aan het genieten 
van de koffielikeur. Naast al dit lek-
kers was Jan Kouw, de huiskok van 
Wittebol Wijn, verantwoordelijk voor 
het heerlijke buffet. Dirk en Linda 

van Zoolingen en medewerkers zijn 
met al deze wijnen weer klaar voor 
de zomer. Op de website www.wit-
tebolwijn.nl staat nog een leuke fo-
to-impressie van de avond.

Aanmelden?
Vindt u het leuk om ook eens een 
proeverij bij te wonen? Door uw 
adresgegevens te mailen naar in-
fo@wittebolwijn.nl kunt u zich hier-
voor aanmelden. Natuurlijk bent u 
ook van harte welkom in de winkel 
aan de Ophelialaan 116.

Geen chemische middelen
Afgelopen dinsdag verzamelden 
acht vrijwilligers zich op de kweke-
rij, waar ze door Inge en André Zek-
veld met koffie en thee werden ont-
vangen. Nadat een ieder gelegen-
heid had gehad om zich kort voor 
te stellen, werd de kas zelf bezocht. 
Dit maakte meteen allerlei verha-
len los. De een was als kind opge-
groeid in een kwekersgezin en vond 
het heerlijk om weer in een kas te 
staan, de ander vond het zo lek-
ker ruiken in zo’n kas. En een der-
de keek er naar uit om meer ken-
nis te krijgen over het kweken van 
groenten, zodat hij die zelf ook thuis 
kon gebruiken. Ecoloog Franke van 
der Laan legde uit hoe het groeipro-
ces van groenten in een kas ver-
loopt. Een temperatuur van vijf gra-
den hoger onder glas zorgt er voor 
dat de groenteplantjes twee keer zo 
snel groeien. En er worden absoluut 
geen chemische middelen gebruikt. 
Inge Zekveld sprak haar blijdschap 
uit over het feit dat het project nu 
van de grond komt en benadrukte 
het belang van een goede samen-
werking met de vrijwilligers. Daarna 
vond de officiële start van project 
OostOogst in samenwerking met de 
Voedselbank plaats. 

Sociaal ondernemen
De mannen, die een belangrijke bij-
drage geleverd hebben om het pro-
ject van de grond te krijgen, Fran-
ke van der Laan van de Stichting 
MeerGroen en Ap Eigenhuis van de 
Voedselbank, werden door de fami-
lie Zekveld uitgenodigd om symbo-
lisch de eerste (druiven)plant te po-
ten in de groentekas. De verwach-
ting is dat deze druivenplant snel 
zal gaan groeien. Daarmee staat ze 
symbool voor een mooie en vrucht-
bare toekomst voor OostOogst. Af-
sluitend benadrukte Franke van der 
Laan het belang van een groter be-
wustzijn wat betreft gezonde voe-
ding en wat daarvoor nodig is. Ap 

Uitleg over het groeiproces van de groenten

Kunstkijkles in Oude Raadhuis
Leerlingen van De Hoeksteen:
‘Leuk, tekenen op de muur’
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
hebben leerlingen van de Hoek-
steen kunstkijkles gehad van Anne-
fie van Itterzon in het Oude Raad-
huis en op de Kinderkunstzolder.  
“De les was leuk, want je leerde 
over kunst en ook nog over de bij-
bel. De kunstenares maakt mooie 
tekeningen over het leven, de lief-
de en de natuur”, vertelt Danny. En 
Fiston: “Het was leuk, want je mocht 
samenwerken aan een kunstwerk 
op de muur. Het is beter dan re-
kenen, taal of spelling. Ik vond de 
vloer van het Oude Raadhuis wel 
hard om op te zitten. De reactie van 
Tim: “Ik vond het een leerzame les 
bij juf Annefie. Ik heb een bloem ge-
tekend en ga volgende week kijken 
met mijn ouders, opa en oma!” Ook 

Lisa is positief over de middag: “Ik 
vond de kunstkijkles heel leuk, om-
dat ik mocht werken met de aqua-
relkleurpotloden en mocht tekenen 
op de muur.” Nicolle tot slot: “In de 
kunstkijkleszit je in een groepskring 
en kan je ook meningen van ande-
ren horen. We keken naar het Para-
dijs van Loes Groothuis. Zij had de 
schepping van de aarde gemaakt, 
wij mochten nog iets toevoegen, 
ik tekende de ark van Noach, die 
hangt nu op de muur.” 
De tentoonstelling ‘Koppelingen’ 
van de Hollandse Aquarellistten-
kring is nog tot en met 4 mei te zien 
in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9 iedere donderdag tot en 
met zondag geopend tussen 14.00 
en 17.00 uur.

Eigenhuis bedankte alle betrokke-
nen hartelijk voor hun bijdrage aan 
het OostOogst project in samenwer-
king met de Voedselbank Aalsmeer: 
“Het mes snijdt aan vele kanten. 
André en Inge Zekveld hebben de 
moed om als ondernemersgezin het 
roer om te gooien en van de kweek 
van rozen over te gaan op groenten. 
De Voedselbank steunt hen hier-
bij met de inzet van vrijwilligers en 
de klanten van de Voedselbank krij-
gen wekelijks verse groenten. De 
vrijwilligers doen zinvol en gewaar-
deerd werk. Deze aanpak noemen 
we sociaal ondernemen en we ho-
pen dat we daar op meer plekken 
in Aalsmeer voorbeelden van gaan 
zien. Maar eerst gaan we er alles 
aan doen om een succes van Oost-
oogst te maken.”  
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Zaterdag kennismakingsmiddag
Praktijk voor orthomoleculaire 
therapie in Gezondheidswinkel
Aalsmeer - In G&W Gezondheids-
winkel opent Karin van Rijn aan-
staande zaterdag 12 april haar prak-
tijk Whole Health voor orthomolecu-
laire therapie. Het assortiment van 
G&W sluit heel goed aan bij ortho-
moleculaire behandelingen. “Wij kij-
ken ontzettend uit naar onze sa-
menwerking”, aldus Michel Does 
van de Gezondheidswinkel. Or-
thomoleculaire therapie behandelt 
aandoeningen door middel van van 

voedingsadvies en voedingssupple-
menten. De therapie is gericht op 
het geven van de optimale hoeveel-
heid vitamines, mineralen en ande-
re essentiële voedingsstoffen die 
het lichaam nodig heeft. Ter gele-
genheid van de opening zaterdag 
12 april wordt een kennismakings-
middag met orthomoleculaire thera-
pie georganiseerd in de winkel in de 
Zijdstraat van 13.30 tot 17.00 uur. Ie-
dere belangstellende is welkom.

Foto’s Willem de Vlaming in 
praktijk voor fysiotherapie
Kudelstaart - Foto’s van schaat-
sers die de bocht door komen ge-
racet. Felle kleuren van de pakken 
maken strepen op het doek, als-
of het een schilderij is. Dat is wel 
het meest fascinerende van de fo-
to’s van Willem de Vlaming; het lij-
ken wel schilderijen. Door een spe-
ciale techniek probeert Willem be-
weging weer te geven. Hij zegt hier 
zelf over: “In de zoektocht naar een 
beeldtaal voor fotografie die mij het 
meest aanspreekt verschuif ik steeds 
in de richting van impressionistische 
abstractie. Niet het scherpe beeld is 
voor mij belangrijk, maar de meer 
abstracte impressie, dat wat zich 
normaal gesproken meer aan de zij-
kant van ons blikveld aftekent komt 
steeds meer centraal te staan in de 
foto’s die ik maak.” De expositie toont 
een zevental tweeluiken waarbij met 
verschillende fototechnieken bewe-
ging en sferen zijn vastgelegd. Een 
aantal zijn gemaakt met behulp van 
(mee) bewegen van de camera of 
zoomen tijdens de belichting, andere 
zijn gemaakt met een pin hole ‘lens’ 

, andere met een zone plate of zoge-
naamde Fresnellens. Techniek wordt 
ingezet als instrument. Er wordt ge-
speeld met licht, ruimte, kleur en be-
weging. Wat resulteert in soms bijna 
impressionistische werken; foto’s op 
canvas. Een fascinerend kijkje in de 
fotowereld van Willem de Vlaming is 
gratis en kan in de praktijk voor fy-
siotherapie aan de Kudelstaartseweg 
243, naast de kerk in Kudelstaart. Ie-
dere werkdag geopend van 8.00 tot 
21.00 uur en woensdag tot 18.00 
uur. De expositie duurt tot eind no-
vember, begin december. De wer-
ken zijn allemaal te koop. Voor infor-
matie hierover kan contact opgeno-
men worden met Willem de Vlaming 
via http://wdv-photography.weebly.
com/. De praktijk voor fysiothera-
pie biedt al jarenlang een uniek po-
dium voor lokale en regionale kun-
stenaars (amateurs en professionals) 
om hun werk aan het publiek te to-
nen. Ook interesse uw werk te tonen 
in de praktijk? Neem dan contact op 
met Femke Kempkes via post@fem-
kekempkes.nl.

Onderbroekenlol bij opening 
seizoen Historische Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 12 april be-
gint het bezoekersseizoen 2014 van 
de Historische Tuin Aalsmeer. Van-
af deze dag is de Tuin weer iede-
re dinsdag tot en met vrijdag ge-
opend van 10.00 tot 16.30 uur en 
op zaterdag en zondagmiddag van 
13.30 tot 16.30 uur. Op dit moment 
staan de eerste seringen buiten al 
in bloei. De laatste seringen staan in 
de kas en de laatste takken zijn te 
koop. De kledingcommissie van de 
Stichting Oud Aalsmeer richt voor 
dit weekend een vitrine in met man-
nenondergoed. Ook is er een voor-
beeld van een Aalsmeerse kweker 
in werkkledij. Deze kleine exposi-
tie is het hele seizoen 2014 te be-
zichtigen. Voor het openingsweek-
end is er een actie waarbij een an-
dere dimensie aan de uitdrukking 
onderbroekenlol gegeven zal wor-
den. De expositie van de fotoclub 
Aalsmeer is tot half juli te bezichti-
gen. Prachtige foto’s, gemaakt op de 

Tuin in het seizoen 2013. In de expo-
sitiekas is verder een kleine exposi-
tie te zien over de Dahlia. Dahlia’s 
zijn sterk verbonden met de His-
torische Tuin, omdat de Tuin op de 
plaats van kwekerij Dahlia Maarse 
gevestigd is. En vroeger was ook de 
firma Topsvoort actief op het gebied 
van het winnen van nieuwe soorten 
Dahlia’s. Van beide kwekers zijn er 
nog steeds cultivars te koop. Iedere 
kweker had vroeger wel een hoek-
je dahlia’s als snijbloem staan. Ver-
der zijn er nog steeds planten voor 
de tuin te koop. Traditioneel is er op 
deze eerste zaterdag weer een vei-
ling om 15.00 uur. Kom zelf bloe-
men en planten kopen op de tribu-
ne. De ingang van de Tuin is op het 
Praamplein en de toegang bedraagt 
4 euro per persoon, 65+ers betalen 
3,50 euro en Museumkaart en kin-
deren hebben gratis toegang. Voor 
informatie: www.historischetuin-
aalsmeer.nl of bel 0297-322562.

Eetcafé De Schans, hét trefpunt 
in het Groene Hart
Vinkeveen - Ruim twee jaar profi-
leert Eetcafé De Schans aan de Uit-
weg 1 in Vinkeveen zich als een lo-
kaal trefpunt voor jong en oud in 
de regio. Een gezellig eetcafé met 
de eigenschappen van een ‘ouder-
wetse pleisterplaats’, waar veel lo-
kale inwoners de weg er naartoe al 
vaak hebben gevonden. Eetcafé De 
Schans is een laagdrempelig hore-
ca etablissement waar iedereen van 
harte welkom is. Het heeft een ge-
zellige sfeer en niet in de laatste 
plaats een uitstekende keuken voor 
kleine en grote hapjes, koude of 
warme lunches en avondmaaltijden. 
U kunt tevens kiezen voor speciali-
teiten van de chef! Een en ander te-
gen heel redelijke prijzen. Geschikt 
voor zowel de particuliere als zake-
lijke markt, want ook bedrijven kun-
nen hier terecht voor een hapje met 
hun relaties. Voor deze locatie wordt 
ook vaak gekozen als het om feest-
jes en partijen gaat, al dan niet met 
live music en dansen. In het voor-
jaar en de zomer komen er boven-
dien veel passanten. Zoals recre-
atieve fietsers, wielerclubs en ook 
groepen motorrijders die het eet-
café in hun route hebben opgeno-
men als rustpunt. Voornamelijk om 
er koffie te drinken met een stuk 
appeltaart erbij of gewoon voor een 
drankje en/of een ander hapje. Zo 
heeft bijvoorbeeld de Rondeveense 
Wielerclub De Merel hier haar vas-
te stek als begin- en eindpunt van 
haar fietsroutes. Maar ook wande-
laars en zelfs kanoërs zijn vaak te 

gast bij dit eetcafé dat strategisch is 
gelegen op de kruising van de Uit-
weg en de Demmerik. Eetcafé De 
Schans is onderdeel van talloze toe-
ristische routes door en in het Groe-
ne Hart. “Als het mooi weer is kun-
nen we soms rekenen op een paar 
honderd fietsers van wielerclubs uit 
de nabije en verre omgeving. Die 
hebben ons in het routeplan staan”, 
laat eigenaar Rob van Noot weten. 
Samen met zijn zoon Jerry nam hij 
meer dan twee jaar geleden het 
voormalige Café De Schans over en 
liet het verbouwen het tot wat het 
nu is, compleet met een mooi zon-
nig terras. Eetcafé De Schans zag 
de bezoekersaantallen de afgelopen 
twee jaar alleen maar toenemen. 
“Wij zijn voor iedereen al vanaf 9 uur 
’s morgens geopend. Op werkdagen 
sluiten we ’s nachts om 01.00 uur; in 
het weekend om 03.00 uur. De keu-
ken is open tot 22.00 uur, al hoe-
wel het daarna mogelijk blijft dat je 
een bitterballetje en zo kan bestel-
len. Wie dat wenst kan ook voetbal-
wedstrijden op TV volgen. Het eet-
café is dus eigenlijk ook een sport-
café. Voor eventuele rokers heb-
ben we een aparte serre met afzui-
gapparatuur. Je hoeft dus niet per-
sé naar buiten te gaan om een siga-
retje op te steken.” Rob heeft plan-
nen om deze zomer voor groepen, 
particulier en/of zakelijk, toertoch-
ten te organiseren op de fiets of met 
de kano, compleet met lunchpakket 
en drinken met na afloop ter afslui-
ting een leuk samenzijn in het café. 

Kip en rundvlees duurzamer 
bij Keurslager Ron Steen
Aalsmeer - Bij Keurslager Ron 
Steen in de Zijdstraat is veel aan-
dacht voor duurzaamheid. Daar-
om verkoopt de slager sinds kort 
alleen nog maar kip van het Gilde-
hoen en Aerlanderundvlees. Duur-
zamer, bewuster en smaakvol vlees 
is de lijfspreuk van de Keurslagerij. 
Het gildehoenconcept is gericht op 
het dierenwelzijn. Minder kippen in 
de stallen van een langzamer groei-
end ras, dat is plezierig voor de die-
ren en gezonder voor de consu-
ment. Ron Steen vat het krachtig en 
treffend samen: “Gildehoen is echte 
kip met een volle smaak.” Het Aer-
landerundvlees komt van runderen 
die grazen op de sappige en voed-
zame weilanden van de boerderij 
van familie Roos te Aerlanderveen. 
Hier worden de runderen op een 
duurzame manier gefokt. Het slach-
ten en uitbenen van het rundvlees 
wordt gedaan door familie Van der 
Pijl. “Door de jarenlange samenwer-
king wordt de gehele keten tot in 
detail beheerst. Het resultaat is een 
eerlijk en smaakvol Hollandse stuk-
je rundvlees”, aldus Ron Steen. Al-
le maaltijden, vleeswaren en andere 
producten die Keurslager Ron Steen 
zelf bereidt worden uitsluitend van 
Gildehoen en Aerlanderundvlees 

gemaakt. Onder de noemer ‘Keur-
slager Culinair’ worden in de eigen 
keuken soepen, stamppotten en an-
dere (seizoens)maaltijden gekookt. 
Daarmee is de versheid gegaran-
deerd. 
Keurslager Ron Steen beschikt over 
een eigen ambachtelijke worst-
makerij waar vele vleeswaren en 
worstsoorten worden bereid. Re-
gelmatig worden bij vakwedstrijden 
en keuringen producten met goud 
bekroond, zoals runderrookvlees, 
rookworst, gekookte worst en drie 
soorten grillworst. 

Duurzamer barbecueën
Ook het aankomende barbecuesei-
zoen wordt er door Keurslager Ron 
Steen alleen gewerkt met het Gil-
dehoen en Aerlanderundvlees. ”We 
verzorgen ‘s zomers regelmatig een 
barbecue voor grotere groepen. Ook 
zij zullen voortaan genieten van on-
ze smaakvolle Gildehoen kipsaté en 
Aerlande-runderhamburger. Nieuw 
is onze lekkere frisse Gildehoen kip-
salade. Echt een aanrader voor bij 
de barbecue!”, besluit Ron Steen zijn 
verhaal. Meer weten over de duur-
zame kip en rundvlees? Vraag er-
naar in de winkel in de Zijdstraat 11 
en kom gerust langs om te proeven.

Maak kans op nationale 
barbecue bon bij ‘t Farregat
Aalsmeer - Te gast bij barbecue 
restaurant ’t Farregat aan de Oost-
einderweg 248 om de nationale bar-
becue bon te ervaren. Lopende naar 
het restaurant ziet het terras met 
overkapping er verzorgt en gezellig 
uit. Bij binnenkomst een vriendelij-
ke ontvangst, gevolgd door een pro-
fessionele begeleiding naar de ta-
fel. De aankleding is warm met veel 
hout en prachtige muurschilderin-
gen van mooie plekjes uit de omge-
ving. Nadat de ober heeft gevraagd 
wat te drinken, volgt een toelichting 
over wat de nationale barbecue bon 
daadwerkelijk inhoud. Met de bon 
mag drie maal een deelnemend res-
taurant bezocht worden. 

Het eerste bezoek ‘4=2’ is met vier 
personen barbecueën en slecht 
voor twee personen betalen exclu-
sief drankjes en voor en nagerech-
ten. Bij het tweede bezoek voor vier 
personen een gratis nagerecht en 
bij het derde bezoek wordt 25 euro 
korting op de totale rekening gege-
ven. De bon is een jaar geldig. Een 
heel leuk initiatief. Als voorgerecht 
wordt gekozen voor het molenaars-
brood met tapenades. Een warm en 
heerlijk ruikend brood wordt ge-
bracht met tapende, aioli en krui-
denboter. Even later wordt de tafel-
barbecue gebracht, deze wordt in 
het midden van de tafel gezet. Ie-
dereen krijgt een bord en op tafel 
komen diverse vlees en vis soorten 
te staan. 
De ober geeft nog enkele instructies 

en uitleg over het buffet en voegt er 
aan toe dat met de nationale bar-
becue bon onbeperkt bij besteld 
mag worden en wel twee uur lang. 
De barbecue is meteen op warmte 
en geeft lekkere geluiden en geur-
tjes van het vlees wat erop gelegd 
is. Dit is echt heel leuk actief met el-
kaar barbecueën. Bij mooi weer kan 
overigens ook buiten gebarbecued 
worden. 
Het onbeperkte buffet biedt friet-
jes, aardappelkroketjes, satésaus, 4 
koude sauzen, groene salade, huza-
ren- en aardappelsalade, komkom-
mer, tomaatjes, stokbrood, kruiden-
boter en ziet er goed en verzorgd 
uit en wordt constant door de zeer 
vriendelijke bediening aangevuld. 
Niets anders kan geconcludeerd 
worden dat het een zeer geslaag-
de avond is en nadat nog een cho-
colade fondue is besteld met kof-
fie wordt om de rekening gevraagd. 
Naast de drankjes en eventuele 
voor- en nagerechten, wordt voor 
de barbecue 10 euro per persoon 
gevraagd, ofwel 4=2. De conclusie: 
U heeft gegarandeerd een hele fij-
ne, lekkere en verzorgde avond met 
de nationale barbecue bon in res-
taurant ’t Farregat. Als lezer ook ge-
bruik maken van de nationale bar-
becue bon bij ’t Farregat? Dat kan, 
de Nieuwe meerbode geeft er 500 
stuks gratis weg ter waarde van 
24,95 euro per stuk. Wees er snel 
bij want op is op. Ga naar www.na-
tionalebbqbon.nl/farregat voor meer 
informatie.

Dubbel feest op 10 april 
bij Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Profiteren van veel 
voordeel? Uw nieuwe Renault gratis 
upgraden van Hatchback naar Esta-
te? Tot 3.500 euro extra inruilwaarde 
ontvangen? Bezoek snel één van de 
filialen van Nieuwendijk. 

Tot en met 21 april is het weer Sa-
lon de Promotion! Alleen tijdens Sa-
lon de Promotion profiteert de klant 
van extra veel voordeel. Bij aan-
koop van een nieuwe Renault tij-
dens de actieperiode ontvangt men 
extra inruilwaarde wat kan oplo-
pen tot 3.500 euro en een gratis up-
grade van Hatchback naar Estate 

ter waarde van maximaal 1.200 eu-
ro. Naast al het extra voordeel waar 
men van kan profiteren tijdens de 
Salon de Promotion, doet Nieuwen-
dijk er nog een schepje bovenop. Op 
donderdag 10 april start niet alleen 
de Salon de Promotion, ook Kees 
Nieuwendijk viert deze dag zijn vijf-
tigste verjaardag. Omdat Nieuwen-
dijk dit graag met de klant viert, 
trakteert Kees bij elke verkochte au-
to de klant op een tegoedbon van 
50 euro voor gebak bij een bakker 
in de buurt! Ook tweede paasdag is 
Nieuwendijk aan de Zwarteweg ge-
opend, u komt toch ook?

80 Jaar aanwezig aan 
Hoofdweg!
Kudelstaart - Al sinds de oprich-
ting in 1934 is het bedrijf van de fa-
milie Van Klaveren gelegen aan de 
Hoofdweg bij Kudelstaart. Nu, 80 
jaar later, is dit bedrijf uitgegroeid 
tot een gerenommeerd sierteeltbe-
drijf met twee vestigingen. Hoog tijd 
dus om iets terug te doen voor deze 
weg. Daarom adopteert het bedrijf 
vanaf dit voorjaar een plantsoen 
langs de Hoofdweg dat omgetoverd 
zal worden tot een mooie bloemen-
zee. Aangezien Van Klaveren Plant 

al meer dan 35 jaar ervaring heeft in 
de teelt van hortensia’s is er geko-
zen voor een prachtig Japans hor-
tensia soort met een lange bloeitijd. 
Samen met hovenier Rick Herweijer, 
die tevens het onderhoud van het 
plantsoen zal verzorgen, zijn er in 
totaal 250 planten aangeplant. Ge-
zien de ligging van het bedrijf en het 
tegenover gelegen plantsoen, zullen 
deze planten in volle bloei voor een 
prachtige entree zorgen van Green-
port Aalsmeer.

Voor barbecue- en vleesbuffetten 
naar Nico van der Schaft
Aalsmeer - Aanstaande maandag 
14 april gaat een lang gekoesterde 
wens van Nico van der Schaft in ver-
vulling. Deze dag opent hij de deu-
ren van zijn eigen werkplaats aan 
de Machineweg 33. Al geruime tijd 
verzorgt Nico barbecue partijen en 
overige catering voor diverse gele-
genheden. Inmiddels is hij zelfs al 
een bekend gezicht aan het wor-
den en om alle klanten nog beter 
van dienst te zijn, is het pand aan 
de Machineweg gehuurd. “Nu kan 
ik het assortiment verder uitbrei-
den”, vertelt Nico. Naast de barbe-
cue partijen gaat hij zich nu ook 
richten op het verzorgen van gour-
met feesten en warme en/of kou-
de buffetten. Nico is dagelijks bezig 

met presenteren van eerlijke pro-
ducten. “Altijd vers vlees van goede 
kwaliteit en voor een eerlijke prijs”, 
promoot de cateraar, die inwoners 
misschien ook wel kennen van zijn 
beste aparte hobby: Het houden en 
verzorgen van dikbil koeien. Met zijn 
‘meisjes’ heeft hij overigens al vele 
malen prijzen gewonnen op de jaar-
lijkse veetentoonstelling tijdens de 
Paasdagen. Over Pasen gesproken: 
Nico hoopt graag inwoners tijdens 
deze feestdagen te mogen voorzien 
van barbecue-, gourmet- of vlees-
pakketten. Bestellen voor de Pasen 
kan tot en met donderdag 17 april 
via beavanderschaft@gmail.com of 
bel 06-15155707 (voice-mail inspre-
ken) en na 18.00 uur: 0297-287352.

Afgelopen zaterdag heeft de Fotogroep Aalsmeer haar tentoonstelling ge-
opend in de Historische Tuin. In het natuurmuseum zijn door de leden heel 
veel foto’s gemaakt en de mooiste kiekjes zijn gebundeld in een boekje. Als 
officieel moment heeft voorzitter Adrie Kraan van de Fotogroep deze bundel 
overhandigt aan bestuurslid Temme van de Historische Tuin. De expositie in 
de Tuin is nog tot en met eind juli te bezichtigen. Foto: www.kicksfotos.nl. 
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Help, torenhoge regels en tarieven vergunningen

Aalsmeerse evenementen op de tocht 
door Amstelveense regelgeving?
Aalsmeer - Aalsmeer dreigt een 
saaie gemeente te worden, zon-
der leuke en typerende evenemen-
ten. En dit ligt niet aan de organi-
saties en zeker aan de vele vrijwil-
ligers, die zich graag inzetten om 
een feestje te ‘bouwen’. Schuld is de 
ambtelijke organisatie met Amstel-
veen. Het mag voor Aalsmeer kos-
tenbesparend zijn qua ambtelijk ap-
paraat, maar de Amstelveense re-
gels passen niet bij ‘ons’ Aalsmeer. 
Aalsmeer houdt haar eigen identi-
teit, is altijd gezegd, maar ‘stiekem’ 
gaat Amstelveen het overnemen en 
daarmee gaat het ‘leuke’ met spron-
gen bergafwaarts. Gaat de pramen-
race bijvoorbeeld wel door, is het 
nog de moeite waard om de feest-
week te organiseren? Amstelveen-
se regels worden toegepast op de-

ze evenementen en dit betekent een 
berg aan eisen qua veiligheidsplan-
nen en andere te nemen maatrege-
len. Natuurlijk zijn de regels op lan-
delijk niveau verscherpt, maar is in 
deze een stad vergelijken met een 
dorp wel relevant? Grijze haren krij-
gen de vrijwilligers van alle ambte-
lijke regels die ze moeten gaan na-
leven. Evenzo schrikbarend zijn te-
genwoordig de tarieven van de ver-
gunningen. Deze zijn vorig jaar al 
verdubbeld en dit jaar ook weer met 
maal twee omhoog gegaan. Dit be-
tekent bijvoorbeeld voor de organi-
satie van de junior pramenrace een 
verdrievoudigd tarief om vergun-
ning te krijgen. Heeft dit kindereve-
nement nog bestaansrecht als hoge 
inschrijvingskosten gevraagd moe-
ten gaan worden? De organisatie 

van de pramenrace heeft net als de 
feestweek de vergunning nog niet 
binnen. Eerst grondig toetsen aan 
Amstelveense regels met als gevolg 
vooraf een ‘puist’ werk voor vrijwil-
ligers aan draaiboeken en plannen 
maken. Kan en mag de feestweek in 
het centrum blijven en heeft de gro-
te landelijke concurrent op het wa-
ter op dezelfde dag gevolgen voor 
de pramenrace? Moet voor dit ge-
weldige, echt typisch Aalsmeerse 
evenement soms een andere da-
tum geprikt worden? Het gaat nog 
verder: De intocht van Sinterklaas, 
toch een geweldig feest voor alle 
jeugdige inwoners. De eisen, regels 
en de hoogte van het tarief voor de 
vergunning zijn zo hoog dat eigen-
lijk aan ieder kind 50 cent gevraagd 
moet worden voor een zakje peper-

HAC: “Liever iets zinnigs dan verpaupering”

Meerderheid raad tegen komst van 
sociaal centrum op bedrijventerrein
Aalsmeer - Geen wijziging van het 
bestemmingsplan op het bedrijven-
terrein Hornmeer, zo stelde het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders afgelopen donderdag 3 april 
voor tijdens de Raad. En dit zou be-
tekenen geen groen licht voor de 
opening van een centrum voor soci-
aal-cultureel werk door de stichting 
Marokkaanse Gemeenschap in het 
pand van Mur aan de Lakenbleker-
straat 41. De heer Heijerman hield 
voorafgaand aan het ‘rondje’ frac-
ties een vurig betoog. Het wordt een 
ontmoetingscentrum, absoluut geen 
moskee, en om aan de eis voor ont-
heffing op het bestemmingsplan te 
kunnen voldoen wordt de grootte 

van het kantoor teruggebracht naar 
totaal 1.500 vierkante meter en door 
de sloop van de laadruimten aan 
de rechterzijde wordt voldaan aan 
de parkeernorm. Het betoog deed 
de mening van de meerderheid van 
de fracties niet veranderen. Alhoe-
wel AB de deur nog even op een 
kier hield. “De meerderheid van on-
ze fractie stemt in met het voorstel, 
tenzij er een mooie discussie komt”, 
aldus Dick Kuin. Het CDA en de VVD 
schaarden zich volledig achter het 
college en gaven aan te kiezen voor 
groei van bedrijvigheid op dit terrein 
voor ondernemingen. De meningen 
van HAC en PACT stonden hier lijn-
recht tegenover. Bram Heijstek van 

HAC liet weten een rondje op het 
bedrijventerrein gemaakt te hebben 
en de weerstand voor het sociaal-
cultureel centrum was bij de geves-
tigde bedrijven nihil. 

“Er wonen in veel Polen illegaal in 
bedrijfspanden.” De HAC-voor-
man vroeg zich ook af of dit juri-
disch echt wel tegen te houden is. 
Wilma Alink van PACT wees het col-
lege op het feit dat de economische 
crisis ook in Aalsmeer te zien is. Er 
staat een groot aantal bedrijfspan-
den leeg en om verpaupering tegen 
te gaan is een maatschappelijke in-
vulling geven wellicht wel een goe-
de optie. Wethouder Gertjan van der 

Enqûete HAC:
Gemeentehuis 
zaterdag open!
Aalsmeer - Een idee van HAC: 
Het gemeentehuis openstel-
len op zaterdag. Op zaterdag 5 
april heeft HAC een enquete in-
zake het eventueel zaterdags 
openstellen van het gemeente-
huis gehouden in het centrum. 
HAC vindt de communicatie met 
de burger van essentieel belang. 
HAC is van mening dat de ge-
meente servicegericht aan het 
werk moet. Het idee is om het 
gemeentehuis door de weeks 
niet tot 14.00 uur, maar tot 13.00 
uur geopend te laten zijn. 

De vijf uren, die daarmee ge-
wonnen worden, zouden ingezet 
kunnen worden op de zaterdag. 
Dit zodat werkenden makkelijker 
hun gemeentelijke zaken, zoals 
het aanvragen of ophalen van 
een rijbewijs of paspoort, kun-
nen regelen. 

Het mooie van het als raadslid 
de straat op gaan, is dat weer 
vele zaken ter oren zijn geko-
men, waarbij het lijkt dat de ge-
meente in zijn communicatie te-
kort schiet”, aldus Bram Heijs-
tek in een reactie. De conclusie: 
64,78% was voor, 21,92% was te-
gen en 13,28% had geen me-
ning.

Project &2=1 een molensteen 
om de nek van Aalsmeer?
Aalsmeer -  “Het dreigt een molen-
steen om de nek van de gemeen-
te Aalsmeer te worden”, Jaap Over-
beek van het CDA over het project 
&2=1. “Het project loopt al tien jaar. 
Is het nog wel verantwoord?”, Dirk 
van der Zwaag van de VVD. En: “Het 
kost ons 1600 euro per dag aan ren-
te. Totaal al 21,5 miljoen en we zien 
nog steeds niets terug”, Helma Per-
soon van AB. 
Het is duidelijk, de heerinvulling en 
herinrichting van het gebied tus-
sen de burgemeester Kastelein-
weg, Stommeerkade en Ophelia-
laan verloopt moeizaam. Vorig jaar 
heeft reeds een volledige herbe-

zinning plaatsgevonden, maar toch 
blijft geld nodig om tot ontwikke-
ling over te kunnen gaan. Tijdens de 
Raad afgelopen donderdag 3 april 
werd de fracties gevraagd het kre-
diet voor het project te verhogen 
met 3.700.000 euro tot 21.591.00 eu-
ro totaal. “Vanwege enkele financi-
ele lasten en voor verschillende ac-
tiviteiten in 2014 is het noodzake-
lijk het beschikbare krediet te ver-
hogen”, aldus het college in het 
voorstel. Het is de bestuurders ove-
rigens wel duidelijk dat de grens 
in deze wel zo’n beetje bereikt is 
en actie vereist wordt. Met de ex-
tra gelden wil de gemeente enke-

le (historische) verplichtingen uit 
het verleden inzake verwerving be-
talen. Rechtmatig gaan handelen is 
de eerste stap om uiteindelijk toch 
tot uitvoer te komen. “Nu investe-
ren betekent verder kunnen met de 
aanleg van de Aalsmeerderlaan en 
woningen bouwen”, aldus wethou-
der Rik Rolleman. Een gedoseerde 
ontwikkeling van het project is ove-
rigens de nieuwe strategie, waarbij 
er geen onnodige risico’s meer ge-
nomen worden. Met het extra kre-
dietgeld worden niet alleen de ver-
wervingsschulden vereffend, ook 
worden voorbereidingen (sloop, sa-
nering en verleggen kabels en lei-
dingen) getroffen om de Aalsmeer-
derlaan uiteindelijk aan te kunnen 
leggen en wordt gestart met de ont-
wikkeling van de deelgebieden Pol-
derzoom en Zwarteweg. Positief 
nieuws: Voor beide deelgebieden 
zijn initiatiefnemers! 

Het extra krediet is goedgekeurd 
door de fracties, met uitzondering 
van HAC (22 voor, 1 tegen). Echter 
wel met de toezegging van de wet-
houder dat binnenkort een presen-
tatie volgt met hierin diverse scena-
rio’s. Hopelijk kunnen vanaf nu wel 
‘koppen met spijkers’ geslagen wor-
den en kan aan de negatieve spiraal 
een positieve draai gegeven wor-
den. 

Straks broodjes ruiken op 
Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - De eerste Raad na de 
gemeenteraadsverkiezingen vond 
afgelopen donderdag 3 april plaats. 
Het was even wennen voor sommi-
ge nieuwe raadsleden. Duidelijk in 
de microfoon spreken is belang-
rijk en uitweiden over andere zaken 
aangaande het voorstel wordt niet 
op prijs gesteld. Met name nieuwe-
ling Bram Heijstek van HAC is en-
kele malen gevraagd zich te hou-
den aan het voorstel. Eerste agen-
dapunt luidde het vaststellen van 
het bestemmingsplan Aalsmeerder-
weg 420-422. De eigenaar van deze 
gronden wil nieuw bouwen, echter 
drie meter voor de bestaande lint-
bebouwing. Burgemeester en wet-
houders achten dit niet wenselijk 
en ook de meerderheid van de Raad 
had al eerder aangegeven in de-
ze geen precedent te willen schep-

pen. “Een afweging over een in-
gewikkelde zaak”, zo verwoordde 
Dick Kuin van AB de mening van 
zijn fractie. “Wij houden vast aan 
het lint-beleid.” Ronald Fransen van 
PACT noemde het ‘stedenbouwkun-
dig niet wenselijk‘. Uiteindelijk heeft 
een stemming plaatsgevonden. Op-
vallend in deze was toch wel dat AB, 
inclusief portefeuillehouder Gertjan 
van der Hoeven, tegen het voorstel 
stemde, net als HAC. Met zestien 
stemmen voor en zeven tegen is het 
bestemmingsplan vastgesteld. 

Meer reuring 
Unaniem waren alle fracties over de 
komst van een groot en hoog be-
drijfspand voor een bakkerij in de 
Thailand- en Japanlaan in Green 
Park Aalsmeer. Een verklaring van 
geen bedenkingen voor een om-

gevingsvergunning is nodig, om-
dat het gebouw hoger is (20 me-
ter) dan de maximale 15 meter zo-
als in het bestemmingsplan is op-
genomen. “Geen bedenkingen”, zo 
zei Dirk van Willegen van het CDA. 
“Wij willen tegemoet komen aan de-
ze ondernemer. Het betekent ook 
werkgelegenheid voor Aalsmeer.” 
En dit is natuurlijk niet het enige 
argument. Vooralsnog verloopt de 
invulling van deze bedrijfslocatie 
naast de nieuwe N201 moeizaam. 
De bakkerij kan de aanzet zijn voor 
meer bedrijven om zich hier te ves-
tigen. Dit gaven Bram Heijstek van 
HAC en Wilma Alink van PACT ook 
aan. Natuurlijk liet Robert van Rijn 
namens de VVD weten ook blij te 
zijn. “Goed voor de locale econo-
mie. Maar gaan we warme brood-
jes ruiken in de buurt?” Het ant-

noten. En niet alleen door de pitti-
ge prijs voor de vergunning, want 
samenkomen na ontvangst van de 
Sint in de burgerzaal kost tegen-
woordig ook groot geld. De huur-
prijs van deze gemeentelijke ruim-
te is onlangs eveneens fors geste-
gen! Reken daarom ook maar niet 
op nog veel concerten hier. Zijn de 
Aalsmeerse volksvertegenwoor-
digers wel op de hoogte van deze 
(ongewenste) invloed van Amstel-
veen? Laten zij het toe dat de ge-
zelligheid in Aalsmeer voortaan be-
paald wordt door het ambtelijke ap-
paraat van een andere gemeente?  
Kom op, volksvertegenwoordigers: 
Pak de touwtjes terug en spring op 
de bres voor de eigen identiteit van 
Aalsmeer met haar ‘dorpse’ evene-
menten. Ga er weer voor zorgen dat 
alle organisaties, die met veel inzet 
allerlei activiteiten organiseren, zich 
weer gesteund voelen door haar 
volksvertegenwoordigers. Koester 
ze, want als deze lijn wordt voortge-
zet is Aalsmeer gedoemd een slaap-
dorp van Amstelveen te worden! 

Door Jacqueline Kristelijn

Hoeven was vastberaden. “De voor-
keur van het college ligt bij een be-
drijfsmatige invulling. Een maat-
schappelijke invulling vinden wij nu 
niet wenselijk.” Een verruiming van 
het bestemmingsplan wil het colle-
ge wel overwegen, maar om dit ge-
lijk te doen was volgens hem niet 
de goede volgorde. Er kan uiter-
aard een nieuwe toetsing gemaakt 
worden. In de tweede ronde gaf het 
CDA aan toekomst te zien in het be-
drijventerrein. 
HAC niet: “Liever iets zinnigs dan 
verpaupering.” HAC stemde sa-
men met PACT tegen. De totaal vijf 
stemmen tegen wogen niet op te-
gen de achttien raadsleden die zich 
achter het voorstel van het college 
schaarden. Na de hamerslag verliet 
de groep leden van de Marokkaan-
se Gemeenschap teleurgesteld de 
vergaderzaal. Op de gang werd nog 
nagepraat, met stemverheffing. De 
deuren van de raadszaal moesten 
gesloten worden om de vergadering 
hoorbaar voort te kunnen zetten.

woord kwam van Dick Kuin van AB: 
“Ja, er zit een bakkerij op het bedrij-
venterrein Hornmeer en als ik in het 
park loop ruik ik vaak broodjes en 
ik moet zeggen met plezier. Laten 
we maar akkoord gaan.” Wethouder 
Gertjan van der Hoeven zei tot slot 
inderdaad te hopen op een positief 
precedent, waardoor meer reuring 
qua bedrijvigheid gaat ontstaan op 
Greenpark. 

Ingang Raadhuisplein
Laatste onderwerp op de agenda 
van de (oordeelsvormende) Raad 
was het plan van aanpak voor fase 
2 van de herinrichting van het ge-
meentehuis inclusief het verzoek 
om hier een krediet van 40.000 eu-
ro voor beschikbaar te stellen. Er 
gaat een programma van eisen op-
gesteld worden om de werkzaam-
heden voor te bereiden. Onder an-
dere willen de bestuurders ruim-
tes creëren om aan derden te kun-
nen verhuren en werkzaamheden 
laten verrichten om de energiel-
asten te drukken. Aan de fracties 
werd tevens gevraagd om de entree 
op het Raadhuisplein aan te wijzen 
als de definitieve en dus niet te kie-

zen voor toegang via het Drie Ko-
lommenplein. 

Deze nieuwe entree zou een kosten-
post geven van 350.000 euro en dit 
bedrag kan, zo stellen de bestuur-
ders, aan andere voorzieningen be-
steed worden. De hoofdingang hou-
den op het Raadhuisplein vonden 
alle fracties prima. Echter de meer-
derheid had wel moeite met het feit 
dat een exact financieel plaatje ont-
brak. Wethouder Ad Verburg be-
loofde deze snel te zullen presente-

ren. “We willen namelijk zo spoedig 
mogelijk aan de slag.” De VVD wil-
de toch pas definitief beslissen in de 
Raad van 15 mei, maar na de toe-
zegging dat de financiën op een rij-
tje gezet gaan worden, ging de par-
tij akkoord met besluitvorming de-
zelfde avond. “Het is geloof ik al de 
vierde of vijfde keer dat we over de 
verbouwing praten”, zo merkte Ro-
nald Fransen van PACT op. Unaniem 
was de Raad uiteindelijk niet. HAC 
stemde tegen: 1 tegen en 22 voor. 
Groen licht dus!

Weinig begrip voor onderzoek
Overleden na aanrijding

Aalsmeer - Even over half twee in 
de middag van dinsdag 8 april heeft 
een ernstig ongeval plaatsgevon-
den op de Legmeerdijk. Bij de in-
gang van de bloemenveiling is een 
58 jarige fietsster uit Kudelstaart 
geschept door een vrachtwagen. 
Zowel de fietsster als de 44 jari-
ge chauffeur van de vrachtwagen 
stonden klaar om het veilingterrein 
te verlaten. De vrachtwagen sloeg 
rechtsaf richting N196, terwijl de 
Kudelstaartse rechtdoor haar weg 
wilde vervolgen. De vrouw kwam 
onder de vrachtwagen terecht en 
raakte zwaar gewond. Door mede-
weggebruikers, waaronder een zie-
kenhuismedewerker, en door bevei-
ligers van de veiling is direct eerste 
hulp verleend. Ze hebben de 58 ja-
rige geprobeerd te reanimeren. De 
hulpdiensten, waaronder politie, 

brandweer, ambulance en het me-
disch team van ook de traumaheli, 
hebben zich daarna over het slacht-
offer ontfermd. Haar toestand was 
kritiek en onder begeleiding is de 
ambulance met spoed naar het VU-
ziekenhuis gereden. Hier is de Ku-
delstaartse helaas enkele uren later 
overleden. 
Direct na het ongeval is onderzoek 
verricht naar de exacte toedracht 
van de aanrijding. De weg is eni-
ge tijd afgesloten geweest. Auto-
mobilisten op de Legmeerdijk kon-
den hier weinig begrip voor op-
brengen. Agenten hebben zich ver-
baasd over het ongeduld en onbe-
grip van menig bestuurder. Alle lof 
is er overigens voor de daadkrachti-
ge en snelle hulpverlening door om-
standers. 
Foto: Marco Carels. 

Naar ziekenhuis na aanrijding
Aalsmeer - Op donderdag 3 april 
rond zes uur in de avond heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op de 
rotonde bij de Machineweg en de 
Hornweg. Een 38 jarige automobilis-
te uit Aalsmeer heeft waarschijnlijk 

een 39 jarige fietsster over het hoofd 
gezien. De fietsster uit Aalsmeer 
is met een scheurtje in haar sche-
del naar het ziekenhuis vervoerd. Ze 
moest een nachtje blijven. 
Foto: Yvonne van Doorn.

Hoofdwond na 
valpartij

Aalsmeer - Op dinsdag 1 april is 
rond half twee in de middag een 
71 jarige inwoner lelijk gevallen in 
de Ophelialaan. Hij is gestruikeld 
over een stoeptegel en is met zijn 
hoofd op de grond gestuit. De po-
litie, de GGD en de ambulance zijn 
ter  plaatse geweest. De inwoner 
had een bloedende hoofdwond en 
is naar het ziekenhuis vervoerd.

Laptop uit huis 
gestolen

Aalsmeer - Rond twaalf in de 
nacht van woensdag 2 april is in-
gebroken in een woning aan de 
Stommeerkade, het gedeelte rich-
ting Aalsmeerderweg. Via een zij-
raam aan de achterzijde hebben 
de dieven zich toegang verschaft. 
Uit het huis is een laptop gestolen. 
Op het moment van de inbraak 
waren de bewoners thuis. Dezelf-
de nacht is ook gepoogd in te bre-
ken in de woning van de buren, 
eveneens via de achterzijde. Het 
is de dieven niet gelukt om binnen 
te komen. Er zijn braaksporen vei-
lig gesteld.

Ernstig rugletsel 
na val van trap

Aalsmeer - Op zaterdag 5 april 
om half vier in de middag heeft 
een eenzijdig ongeval plaatsge-
vonden op de Uiterweg. Een 66 ja-
rige inwoner was aan het werk in 
zijn botenloods. Hij stond op een 
ladder en waarschijnlijk is deze 
weggegleden. De inwoner kwam 
hierdoor ten val en is met zijn 
hoofd en rug hard op de betonnen 
vloer terecht gekomen. De trau-
maheli is ter plaatse geweest om 
eerste hulp te verlenen. De 66 jari-
ge is met ernstig rugletsel naar het 
ziekenhuis vervoerd. 

Deurslot op 
keukenvloer

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 4 op zaterdag 5 april is gepro-
beerd in te breken in een woning 
in de Sweelinckstraat. Via de ach-
terzijde is gepoogd het huis te be-
treden. Het is de dieven niet ge-
lukt om binnen te komen. De vol-
gende ochtend troffen de bewo-
ners hun deurslot op de vloer van 
de keuken.
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Belangstellenden welkom
Eerste Rondetafelgesprek 
over markt in raadzaal
Aalsmeer - Op woensdag 16 april 
om 20.00 wordt er in de raadzaal 
van het gemeentehuis het eerste 
rondetafelgesprek gevoerd. Tijdens 
dit gesprek kunnen belangstellen-
den zich uiten over onderwerpen 
die op de raadsvergadering van 15 
mei besproken worden. Rondeta-
felgesprekken worden door de ge-
meenteraad georganiseerd om in-
woners, instellingen en onderne-
mers actiever te betrekken bij de 
voorbereiding van besluitvorming. 
Iedereen is van harte welkom.
Er worden tijdens deze bijeenkom-
sten geen besluiten genomen. De 
gesprekken hebben een verken-
nend karakter, raadsleden kun-
nen meningen en ideeën verzame-
len van betrokkenen. Op die ma-
nier kunnen raadsleden een goede 
afweging maken bij besluitvorming 
over dit onderwerp.
U kunt als belangstellende deelne-
men aan het gesprek of nieuwe on-
derwerpen aandragen. In beide ge-
vallen kunt u zich hiervoor aanmel-

den tot 12.00 uur op de dag van het 
geplande rondetafelgesprek. Wilt u 
alleen als toehoorder aanwezig zijn, 
dan is aanmelden niet nodig. Niet 
alle raadsvoorstellen zullen worden 
geagendeerd voor een rondetafel-
gesprek. Als een onderwerp niet is 
geagendeerd, dan blijft de mogelijk-
heid bestaan om tijdens een raads-
vergadering in te spreken.
Om 20.00 uur is de opening met 
een toelichting op het rondetafel-
gesprek, na de procedure voor het 
afgeven van de verklaring van geen 
bedenkingen (toestemming van de 
raad), start om 20.40 uur een dis-
cussie over het wel of niet ver-
plaatsing van de weekmarkt naar 
het Praamplein. Om 21.15 uur volgt 
een rapportage van de Rekenka-
mer over ‘Met elkaar Bouwen, on-
derzoek naar sturing in beheer-
sing (woningbouw) projecten’ en de 
laatste tien minuten zijn er om over 
niet geagendeerde onderwerpen te 
praten. Om 22.00 uur wordt het ron-
detafelgesprek afgesloten.

Einde verpauperde entree 
voor brug bij Ringvaart?
Aalsmeer - Wordt de gemeente na 
zeker tien jaar eindelijk verlost van 
haar verpauperde entree bij de brug 
over de Ringvaart? 
De kassen hier staan al jaren leeg. 
De kapotte ramen en het verrotte 
houtwerk zijn nou niet bepaald re-
presentatief voor een gemeente, ze-
ker niet omdat het hier een eerste 

blik is op bloemendorp Aalsmeer. 
De afgelopen jaren hebben bos-
jes en struiken flink hun best ge-
daan om het verwaarloosde aan-
gezicht te verbloemen, maar de er-
gernis bij velen bleef. Ook bij Berg-
hoef waarvan het kantoorpand zich 
bevindt naast de oude kassen. Een 
kleine twee jaar geleden is ook nog 

Grasland in afwachting 
van horecagelegenheid
Kudelstaart - Het zit er vooralsnog 
niet in dat Kudelstaart uitgebreid 
gaat worden met een horecagele-
genheid. De gemeente heeft langs 
de Kudelstaartseweg ruimte gecre-
eerd voor een gezellige dorpskroeg, 
maar vooralsnog is er weinig ani-
mo voor. “Het verloopt moeizaam”, 
zo liet wethouder Ad Verburg afge-
lopen donderdag 3 april tijdens de 
Raad weten na een vraag van zijn 
partij, het CDA. Het gereserveer-
de terrein ligt er nu verlaten en ver-

waarloosd uit. Omdat niet verwacht 
wordt dat er binnen afzienbare tijd 
initiatieven ontplooid worden, heb-
ben de bestuurders besloten het 
‘horeca plekje’ iets op te knappen. 
De grond gaat geëgaliseerd wor-
den en er gaat gras ingezaaid wor-
den. Toch een ontmoetingsplaats 
over enige tijd? Geen ontmoeting 
met een biertje, maar een ontmoe-
ting met een andere hondeneige-
naar waarschijnlijk…
Foto: www.kicksfotos.nl. 

eens het huis aan de achterzijde bij 
Berghoef uitgebrand en kijken al-
le medewerkers en cliënten rond-
om uit op verpaupering. Voor het 
kantoor was de maat onlangs he-
lemaal vol. In een ingezonden brief 
in deze krant werd aan het colle-
ge om actie gevraagd. De brief is 
ook persoonlijk aan het college ge-
stuurd en met succes. De bestuur-
ders hebben contact gezocht met 
de eigenaar en er is, volgens wet-
houder Gertjan van der Hoeven, een 
goed gesprek geweest. De eigenaar 
heeft gezegd voornemens te zijn te 
gaan slopen. De beschikking om de 
kassen met de grond gelijk te ma-
ken, is afgegeven. De sloopvergun-
ning voor het huis is onderweg. De 
eerste werkzaamheden zijn al zicht-
baar. Het weldadige groen is al voor 
een groot deel verwijderd. Hope-
lijk gaat ook gauw de ‘happer’ in 
de kassen, want door het wegha-
len van de bosjes is de verpaupe-
ring in eens wel weer voor honderd 
procent zichtbaar! Een langduri-
ge kwestie, noemden de fracties dit 
‘hoekje’ bij de Lijnbaan. Aangera-
den werd om handhaving in te zet-
ten om voortgang te garanderen en, 
als dit toch nodig blijkt, de onteige-
ningsprocedure in werking te stel-
len. Een tip: Middels het vaststellen 
van de Excessenregeling Handha-
ving kunnen dergelijke verpauperde 
toestanden in de toekomst sneller 
en makkelijker aangepakt worden!

Maandag dagje dicht!
Werken aan Molenpad 
Aalsmeer - Vanwege afronden-
de bouwwerkzaamheden aan de 
appartementen en de winkelruim-
tes die aan het Molenpad, de Zijd-
straat en de Dorpsstraat liggen zijn 
er diverse werkzaamheden aan het 
Molenpad gepland. Door de bouw-
werkzaamheden zijn het trottoir en 
de rijbaan ernstig verzwakt. Vanwe-
ge de ernst van de schades moeten 
deze nu direct hersteld worden. In 
de week van 10 maart is het trottoir 
al hersteld. 
Op 14 april wordt de rijbaan her-
steld. Tijdens het herstel van de rij-
baan wordt het Molenpad in princi-
pe één dag afgesloten voor verkeer. 
Winkels en parkeerterrein Praam-
plein blijven bereikbaar via de We-
teringstraat en Punterstraat. Zorg-

centrum Aelsmeer blijft bereikbaar 
voor nood- en hulpdiensten en be-
zoekers. In het trottoir van het Mo-
lenpad en de Dorpsstraat moeten 
werkzaamheden plaatsvinden aan 
elektriciteitskabels, telecomkabels, 
gas- en waterleidingen. Deze werk-
zaamheden zijn begin mei gepland 
en duren ruim een week. Tijdens de 
werkzaamheden wordt trottoir afge-
zet. Voetgangers kunnen waar mo-
gelijk over de rijbaan. Zorgcentrum 
Aelsmeer blijft bereikbaar. De par-
keerplaats op de ondergrondse par-
keergarage van de ‘Van Berkel ap-
partementen’ wordt vanaf half mei 
aangelegd en is eind juni klaar.

Rioolwerkzaamheden
Vanaf half mei tot half juni worden 

in het Molenpad richting Praam-
plein rioleringswerkzaamheden uit-
gevoerd bij de nieuwe parkeerplaats 
van het Van Berkel nieuwbouwpro-
ject tegenover het zorgcentrum. Het 
nieuwe riool eindigt ter hoogte van 
de passantenhaven. Het Molenpad 
is vaksgewijs afgesloten voor ver-
keer net voorbij de parkeerplaats 
van het zorgcentrum vanaf de pas-
santenhaven tot de ingang van het 
zorgcentrum. Vanaf juni zal ook aan 
het riool van de Dorpsstraat, het 
stuk tussen Molenpad en de Zijd-
straat, worden gewerkt. Ook hier is 
sprake van een wegafsluiting. Dan 
zal het stuk Molenpad naar de pas-
santenhaven weer open zijn. Zorg-
centrum Aelsmeer blijft bereikbaar 
voor nood- en hulpdiensten en be-
zoekers. 

Straatklinkers
De herinrichting van Molenpad be-
staat uit het verwijderen van het as-
falt en het leggen van straatklinkers. 
Deze klinkers zijn dezelfde die ook 
in de Dorpstraat liggen. Ook in het 
gedeelte Dorpsstraat tussen Mo-
lenpad en de Zijdstraat komen de-
zelfde stenen. Zo krijgt het een uni-
forme uitstraling. Ook zullen er ex-
tra parkeerplekken komen langs 
het Molenpad aan de kant van het 
Zorgcentrum. Tevens wordt hier een 
laad- en loszone voor de winkels 
gemaakt. 
De herinrichting van het Molen-
pad en het deel van de Dorpsstraat 
tot de Zijdstraat zal naar verwach-
ting drie maanden of zoveel korter 
als mogelijk duren. De gemeente is 
met de aannemer overeengekomen 
om de werkzaamheden in een keer 
af te maken en dus in de bouwva-
kantie door te werken. De winkels 
in Aalsmeer Centrum blijven bereik-
baar. 

Uitbreiding zone vanwege parkeerdruk

Meer ‘blauw’ op Praamplein
Aalsmeer - Ondanks dat het par-
keerterrein op het Praamplein enkele 
jaren geleden is uitgebreid, is er spra-
ke van een hoge parkeerdruk in het 
Centrum. Een parkeermeting, die de 
gemeente heeft laten uitvoeren, geeft 
aan dat op bepaalde momenten de 
parkeerdruk onacceptabel is en dat 
maatregelen gewenst zijn. Voor be-
zoekers wordt het steeds moeilijker 
om een vrije plek te vinden, vooral op 
zaterdag. Om de bereikbaarheid van 
het centrum te garanderen, wordt de 

blauwe zone op het Praamplein uit-
gebreid. Zo komt een groter deel van 
het aantal parkeerplaatsen beschik-
baar voor bezoekers en ontheffing-
houders. Voor het uitbreiden van de 
blauwe zone op het Praamplein heeft 
de gemeente een verkeersbesluit ge-
nomen. Dit besluit is op 11 oktober 
2013 gepubliceerd in de Staatscou-
rant en ter inzage gelegd bij de afde-
ling Publiekszaken van de gemeen-
te Aalsmeer. Belanghebbenden kon-
den tot 22 november 2013 een ziens-

wijze indienen. Daarnaast worden de 
twintig parkeerplaatsen tegenover de 
Albert Heijn definitief. Deze parkeer-
plaatsen zullen ook onder de blauwe 
zone vallen. Deze week is de Meer-
landen begonnen met het uitbreiden 
van de blauwe zone op het Praam-
plein. Als bewoners, bedrijven of or-
ganisaties voldoen aan de voorwaar-
den kan een ontheffing worden ver-
leend. Ook hebben zij de mogelijk-
heid bij het project Van Berkel een 
parkeerplaats af te nemen in de par-
keergarage. Ook komen er nog voor 
de zomer extra parkeerplaatsen 
langs het Molenpad en de Dorps-
straat. Deze gaan ook in de blauwe 
zone vallen.

Deelgenoot maken van ervaringen
Wmo-raad in vergadering
Aalsmeer - Met het invoeren van de 
Wmo heeft de gemeente Aalsmeer 
de verplichting gekregen om de in-
woners te betrekken bij het vorm-
geven van het Wmo-beleid. De ge-
meente moet haar burgers vragen 
wat ze van de plannen vinden en of 
ze nog wensen hebben. Daarom is 
de Wmo-raad in het leven geroepen.
Bij het invoeren van de nieuwe Wmo 
in 2015 krijgen burgers die zorg no-
dig hebben hun zorg niet meer uit 
de Awbz, maar vanuit andere wet-
ten, zoals de Wmo, de Zorgverzeke-
ringswet of Jeugdwet. 
Voor begeleiding met de daaraan 
gekoppelde persoonlijke verzor-
ging, kortdurend verblijf, huishou-
delijke hulp en woningaanpassin-
gen moeten burgers die zorg nodig 
hebben zich melden bij de gemeen-
te. De gemeente krijgt een bredere 

verantwoordelijkheid voor de deel-
name van burgers met een beper-
king of psychische problemen en 
het bieden van passende onder-
steuning. De Wmo-raad wordt daar-
om in een vroegtijdig stadium be-
trokken bij de totstandkoming en 
uitvoering van gemeentelijk beleid 
binnen het kader van de Wmo. De 
Wmo raad vergadert op woensdag 
16 april om 15.00 uur in vergader-
ruimte 011 van het gemeentehuis. 
De vergadering is openbaar. Tussen 
14.30 en 15.00 uur bestaat de mo-
gelijkheid om leden van de Wmo-
raad deelgenoot te maken van uw 
ervaringen met de Wmo. De raad 
kan en mag uiteraard geen indivi-
duele zaken in behandeling nemen 
of optreden als bemiddelaar, maar 
kan wel een luisterend oor bieden 
met als doel het optimaliseren van 

Brand in woning
De Kwakel - In een leegstaan-
de woning aan de Boterdijk is 
vrijdagmiddag 4 april brand uit-
gebroken. In de woning was as-
best aanwezig, maar omdat dit 
binnen de woning bleef heeft de 
brand geen effect gehad op de 
omgeving. De brandweer werd 
rond 16.30 uur gealarmeerd na-
dat een voorbijganger rook in 
de woning had waargenomen. 
De brand is door nog onbeken-
de oorzaak ontstaan in de kelder 
van de woning. Het vuur sloeg 
over naar de begane grond en 
woedde ook in het plafond tus-
sen de begane grond en de eer-
ste etage. Gezien de aanwezig-
heid van asbest werd uit voor-
zorg de omgevind rond de wo-
ning afgezet. Omstreeks 18.30 
uur was de brand onder contro-
le. Er wordt onderzoek gedaan 
naar de oorzaak van de brand. 

Boete voor 
racen op Poel

Aalsmeer - Op dinsdag 1 april 
om half vier in de middag is een 
21 jarige inwoner gehoord door 
agenten wegens te hard varen 
op de Westeinderplassen. Sa-
men met de eigenaar van een 
vaarscooter zorgde de captain 
van de motorboot voor veel ge-
luidsoverlast. Nabij ‘t Fort aan 
de Kudelstaartseweg zijn de 
mannen gevraagd naar de kant 
te komen. De motorboot van de 
21 jarige bleek niet te beschik-
ken over een registratienum-
mer. Hiervoor heeft de man een 
proces-verbaal gekregen.

Auto’s bekrast!
Kudelstaart - In de voetbal-
buurt zijn in de nacht van zater-
dag 5 op zondag 6 april een drie-
tal auto’s fors bekrast door van-
dalen. Diepe krassen zijn ge-
maakt op deuren, motorkappen 
en de achterzijde van twee Au-
di’s en een Peugeot. De scha-
de is aanzienlijk. Mogelijk zijn 
er getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie v ia 0900-8844.

Portefeuille na 
diefstal retour

Aalsmeer - Op zaterdag 5 april 
rond acht uur in de avond kwam 
een eerlijke vinder een porte-
feuille afgeven bij het politiebu-
reau. Lang heeft de politie niet 
hoeven zoeken naar de eige-
naar. Vlak er na meldde de ge-
dupeerde zich. In een super-
markt aan de Aalsmeerderweg 
was hij slachtoffer geworden 
van een zakkenroller. In de por-
tefeuille zat voor 100 euro aan 
contant geld. Deze heeft de dief 
weggenomen. De eigenaar heeft 
in ieder geval zijn portemonnee 
en alle (bank)passen terug.

Laptop, mobiel en 
navigatie weg

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 2 op donderdag 3 
april is ingebroken in een vracht-
wagen. De truck stond gepar-
keerd bij een bedrijf aan de Leg-
meerdijk. Uit de wagen zijn een 
mobiele telefoon, een laptop, 
navigatieapparatuur, tankpassen 
en een parkeerpas gestolen.

3 Winkeldieven 
in kraag gevat

Aalsmeer -Op vrijdag 4 april om 
kwart over vier in de middag zijn 
door de politie in de Marktstraat 
drie personen aangehouden. De 
twee heren en een dame werden 
verdacht van diefstal uit winkels 
in de Zijdstraat. Het drietal bleek 
sokken en drogisterij artikelen in 
hun bezit te hebben. De 21 jari-
ge vrouw uit Utrecht, een 25 ja-
rige man uit Amersfoort en een 
man zonder vaste woon- of ver-
blijfplaats zijn in verzekering ge-
steld. Na verhoor zijn ze zater-
dagavond heen gezonden.

Hennepkwekerij 
opgedoekt!

Kudelstaart - In de middag 
van woensdag 2 april zijn agen-
ten een woning aan de Bisschop 
Koenraadstraat binnen gegaan. 
Het vermoeden bestond dat de 
bewoner zich bezig hield met 
teelt van verdovende middelen. 
In het huis werden 130 hennep-
planten en 1370 wietstekjes aan-
getroffen, evenals alle benodig-
de apparatuur en verlichting. De 
stroom werd illegaal afgetapt. De 
46 jarige bewoner is aangehou-
den en moet zich verantwoorden 
bij de rechter en waarschijnlijk bij 
de belastingdienst.

Schilderijen Cathy van der Meulen
Laatste rondleiding langs 
expositie in gemeentehuis
Aalsmeer - Op vrijdag 11 april vindt 
vanaf 16.30 uur in het gemeentehuis 
de laatste rondleiding langs de expo-
sitie van de Aalsmeerse schilder Ca-
thy van der Meulen plaats. Tijdens 
de rondleiding geven curator Janna 
van Zon en kunstenares Cathy van 
der Meulen tekst en uitleg bij de ten-
toongestelde werken. Voor de gra-

tis rondleiding kunnen belangstel-
lenden zich aanmelden bij Janna van 
Zon via de mail nackwach@tiscali.nl 
of telefonisch 06-12922954. Voor de-
genen die niet deel kunnen nemen 
aan de rondleiding is de expositie 
van Cathy van der Meulen nog tot en 
met 30 mei te bewonderen in het ge-
meentehuis aan het Raadhuisplein.

Weer een traditie er bij!
Bokbier en film in Bacchus
Aalsmeer - Vrijdag 11 april een mei-
bockproeverij in cultureel café Bac-
chus. Het café in de Gerberastraat is 
rijk aan tradities: Jazz, film, Da Musica 
en de bierproeverijen er bij gekomen! 
Bierkenner Erna Bakker leidt belang-
stellenden rond in de wondere wereld 
van de Meibock. Het is dan wel geen 
herfst, maar ook voor de lente wordt er 
bockbier gebrouwen. Die krijgen dan 
aangepaste namen als Lente-bock en 
onder andere Springbock. Er zullen de-
ze avond zes bockbieren geproefd wor-
den, vergezeld van hapjes om de sma-
ken te versterken. Wie aan de proeve-
rij mee wil doen, kan zich opgeven via 
www.cafébacchus.nl en dient 10 eu-
ro te doneren aan de bierbus. Bacchus 

gaat om 21.00 uur open en Erna ont-
dopt de eerste flessen om 21.30 uur. Tip 
van de organisatie: Kom op de fiets!

Film op zaterdag
En op zaterdag 12 april vertoont cultu-
reel café Bacchus wederom een film. 
De titel van de films is uiteraard be-
kend, maar mag niet in de krant ge-
noemd worden. Wie op de hoogte wil 
blijven van het filmaanbod, kan een 
abonnement nemen op de Bacchus–
nieuwsbrief, vriend worden van Bac-
chus op Facebook of kijk op de websi-
te www.cafebacchus.nl. De film begint 
om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 
uur, en de toegangsprijs bedraagt 3,50 
euro per persoon.

het Wmo-loket en de Wmo voorzie-
ningen/diensten. Meldt u zich bij 
de balie in het gemeentehuis, zodat 
een lid van de Wmo-raad u kan ont-
vangen en begeleiden naar de ge-
spreksruimte. In voorkomende ge-
vallen zullen de bevindingen van de 
Wmo-raad zo nodig anoniem be-
sproken worden met het Wmo-lo-
ket of desbetreffende beleidsamb-
tenaren.
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Inschrijven tot eind april
Junior pramenrace: Groot feest!

Pannenkoeken van groep 8

Aalsmeer - Het belooft een fan-
tastische dag te worden op zater-
dag 21 juni aanstaande tijdens al-
weer de tiende junior pramenrace. 
Maar voordat het zover is, vindt za-
terdag 14 juni de sportdag plaats op 
een nieuwe locatie. Thema dit jaar is 
‘Let’s Party!’ en reken maar dat op 
de deelnemende pramen geweldi-
ge feestjes gevierd gaan worden. 
Dit natuurlijk ook om mee te dingen 
naar de felbegeerde hoofdprijs! Net 
zo als voorgaande keren zijn ook dit 
jaar weer de scholen en verenigin-
gen uitgenodigd om mee te varen. 
Van deze uitnodiging wordt dank-
baar gebruik gemaakt, vele scho-
len hebben zich inmiddels al op-
gegeven. Dankzij meevarende vrij-
willige captains kunnen veel kin-
deren kennismaken met dit ech-
te Aalsmeerse spektakel. Maar let 
op! De inschrijving voor scholen en 
verenigingen sluit op 30 april aan-

staande. Dus wilt u uw school, klas, 
voetbalelftal of fitnessclub opgeven 
voor de juniorrace? Dan is haas-
tige spoed altijd goed! De organi-
satie heeft een beperkt aantal pra-
men met Penta en kapitein beschik-
baar en ook hier geldt: Wie het eerst 
komt het eerst maalt. Opgeven kan 
via het inschrijfformulier welke is 
opgestuurd of door een inschrijffor-
mulier te downloaden via de web-
site www.junior.pramenrace.nl Aan-
meldingen kunnen worden gemaild 
naar: esther-juniorpramenrace@
hotmail.com.

Ook de inschrijvingen van de ‘harde 
kern’, de vaste junior pramenracers, 
gaat boven verwachting. Inmiddels 
zijn er al vele inschrijvingen bin-
nen gekomen en stevent de deelne-
merslijst af op een record! De ‘vaste’ 
juniorracers kunnen zich inschrijven 
tot eind mei. 

Aalsmeer - Vrijdag 28 maart heeft groep 8 van basisschool de Graankor-
rel pannenkoeken gebakken in Rozenholm. Vanaf ’s morgens half elf werd 
er op vijf plaatsen volop gebakken door de kinderen. Het rook al snel heerlijk 
en voor de ouderen was het een gezellige drukte om hen heen. Na twee uur 
bakken was het tijd om te eten. Met smaak is er door iedereen gegeten, al-
les ging schoon op. Het was een gezellige, leuke, leerzame en lekkere och-
tend voor alle partijen!

Amstelveen - Op de Peter Post-
baan in Amstelveen Zuid was afge-
lopen week de strijd om de clubti-
tels van WTC De Amstel. De jonge 
Amstelvener Marc Veldt liet zien uit 
het goede hout gesneden te zijn en 
won de overall-clubtitel. Marc Veldt 
is de jongere broer van baanprof 
Tim Veldt en in de sprint van het pe-
loton was hij na ruim 80 kilometer 
de snelste. Veldt was de hele wed-
strijd attent en voor in het peloton 
te vinden. Het peloton bleef mede 
door het mooie weer de hele wed-
strijd compleet en in de massasprint 
was de winnaar Veldt zijn clubge-
noten Luis Veen uit Duivendrecht 

Scouting Tiflo on Stage: 
Magisch en spectaculair
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
29 maart vond, na vele weken van 
voorbereidingen, Tiflo on Stage 
plaats. De gehele dag stond in het 
teken van Walt Disney. Alle leden 
van Scouting Tiflo, zo’n 80 kinde-
ren tussen de 5 en 18 jaar, hadden 
een stukje ingestudeerd met daar-
in een Disney film als uitgangspunt. 
Het Alkwin in Uithoorn werd omge-
toverd tot een heus theater en na-
dat in de middag de generale repe-
titie was geweest werden de laatste 
puntjes op de i gezet. Rond 19.00 
uur werden alle gasten via een rode 
loper feestelijk onthaald door Robin 
Hood en Sneeuwwitje. Na een fa-
miliefoto werden de kinderen apart 
genomen om zich achter de scher-
men klaar te maken. Klokslag acht 
uur begon het spektakel waarin van 
alles voorbij kwam: De groeiende 
neus van Pinokkio, de toverachtige 

kunsten van Aladin, de goudzoeken-
de zeven dwergen, het ontblote bo-
venlijf van Tarzan, het glazen muiltje 
van Assepoester, de bekende hand-
jes van Mickey Mouse en nog veel 
meer. Na de voorstelling maakten 
de genodigden met gekochte loten 
nog kans op mooie prijzen die door 
diverse winkeliers uit Aalsmeer, Rij-
senhout en Kudelstaart waren aan-
geboden. Tegen half elf ging ieder-
een met een blij gezicht naar huis. 
De organisatie kijkt terug op een 
heel geslaagde dag. Scouting Tiflo 
is trots, en terecht, op alle leiding, 
helpende handen en sponsoren, die 
deze dag mogelijk hebben gemaakt 
en die zo ontzettend veel werk heb-
ben verricht. Nieuwsgierig gewor-
den naar wat de Scouting nog meer 
doet? Kom gerust eens een zater-
dag langs onder de Karmelkerk aan 
de Stommeerweg!

Rekendag op Graankorrel
Kudelstaart - Woensdag 2 april 
deed De Graankorrel mee aan de 
Nationale Grote Rekendag. De Gro-
te Rekendag stond in het teken van 
‘grafieken en verbanden’ en begon 
op het schoolplein. Hier werden le-
vende grafieken gemaakt. Vervol-
gens gingen de kinderen terug naar 
de groep. 
De kinderen in groep 1 en 2 kre-
gen een brief van Pruttel, de raads-
heer van de nieuwe koning en ko-
ningin. Hij denkt alles te weten over 
de kinderen. Maar de raadsheer wil 
alles wel zeker weten, want ‘meten 
is weten’. Dus vraagt hij de kinde-
ren om hulp. In groep 3 en 4 heb-
ben de kinderen een enquête ge-
maakt en de antwoorden verwerkt . 

Ook de resultaten van de spelletjes 
werden verwerkt in een soort gra-
fiek. De groepen 5 tot 8 hebben ge-
leerd hoe ze gegevens konden ver-
zamelen over een gezonde levens-
stijl en brachten dit in beeld in gra-
fieken en tabellen. Natuurlijk moest 
daarvoor wel het een en ander on-
derzocht worden. In groep 7 en 8 
onderzochten ze zelfs beweringen 
op juistheid. Best moeilijk en zeker 
uitdagend! Al met al een dag waar-
op de leerlingen op een andere ma-
nier met rekenen bezig zijn geweest. 
Ze hebben veel geleerd, maar vooral 
rekenplezier gehad. Benieuwd naar 
alle foto’s? Neem dan eens een kijk-
je op de website van De Graankor-
rel.

Training aan JD1 Qui Vive!
De Kwakel - Tijdens de Lustrum-
veiling bij Qui Vive hadden de ou-
ders van JD1 een training gekocht 
van Wouter Otto, de trainer/coach 
van Qui Vive Heren 1. 
De jongens zijn al heel blij met hun 
eigen trainer/coach, Reinout Rovers, 
maar een training van Wouter Otto 
is natuurlijk heel speciaal. Op don-
derdag 3 april hebben de jongens, 

onder een stralende zon, geno-
ten van een geweldige training! De 
jongens leerden tijdens de training 
dat je goed moet kunnen verdedi-
gen om bij de beste hockeyteams 
te kunnen horen. Die les hebben ze 
goed ter harte genomen, want za-
terdag werd er door middel van een 
‘clean sheet’ met 1-0 van AthenA 
JD1 gewonnen.

AAS GP met 96 kinderen!
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
organiseerde AAS voor de Leidse 
Schaak Bond het AAS Grand Prix. 
Ondanks het schitterende weer wa-
ren 96 kinderen naar het Dorpshuis 
gekomen voor een gezellige dag en 
een leuk schaaktoernooi. De kinde-
ren werden ingedeeld in 12 groepen 
van 8 schakers. Nog steeds verjongt 
het deelnemersveld en een aantal 
deelnemers kwam bijna niet boven 
het bord uit of, probaat middel, zat 
op de knietjes. Het toernooi begon 
om 13.00 uur en was keurig volgens 
schema om 17.00 afgelopen, waar-
na de prijsuitreiking kon plaatsvin-
den. De organisatie was weer in 
handen van Henk van Leeuwen met 
zijn trouwe teamleden Henk Noord-
hoek, Bob Feis en Ben de Leur, ge-
holpen door enige ouders en tech-
nisch ondersteund door Vincent 
Schenkelaars (automatisering) en 
zijn kinderen. Die niet alleen deel-
nemer waren, maar ook hielpen om 
48 borden, klokken, stukken en 96 
naamkaartjes op te zetten. Zaal, 
eten en drinken waren weer in de 
vertrouwde handen van Dorpshuis 
Kudelstaart. Het AAS Grand Prix 
toernooi is onderdeel van een reeks 

toernooien georganiseerd door een 
aantal clubs van de Leidse Schaak 
Bond. De kinderen krijgen hierdoor 
een jeugdrating en voor de eerste 
drie per groep is er een prijsje, in de 
hoogste twee groepen in de vorm 
van boekenbonnen. Na spannende 
strijd werd de eerste groep en dus 
het toernooi gewonnen door Quin-
ten Salomons van Leiderdorp. Hij 
wist met 5 punten de eerste plaats 
te veroveren. Lucas Schädler bezet-
te de tweede plaats met 4,5 pun-
ten. De derde plek was voor Bau-
ke Schenkelaars. Lucas en Bouke 
zijn ook van Leiderdorp. De strijd 
in groep 1 was bijzonder spannend. 
Het verschil tussen de winnaar en 
de nummer 5 was slechts 1 punt. Al-
le uitslagen zijn te vinden op: http://
www.jc.leisb.nl. Er deden vier jeug-
dige Azen mee, Luuk Valkering won 
met 6.5 uit 7 groep 12! Flora Ha-
genberg haalde een halfje, maar is 
pas dit jaar lid geworden van AAS 
en moet nog 6 worden. Stijn was 
een groep gepromoveerd en haalde 
daar 1.5 punt. Simon speelde nog 
een groep hoger en haalde daar een 
keurige 50 procent.
Door Ben de Leur

Kledingactie meester Stef 
voor dokter Dare groot succes
Aalsmeer - Kinderen, ouders en 
buurtbewoners van de Jozefschool 
bedankt. Van maandag 31 maart tot 
en met vrijdag 4 april brachten ou-
ders, leerlingen en buurtbewoners 
zakken met kleding, schoenen, tas-
sen en knuffels naar de Jozefschool. 
Meester Stef heeft het geweten, sa-
men met juf Jacqueline en juf Antoi-
nette stapelden zij elke dag de zak-
ken hoger en hoger. Iedere dag zei-
den de kinderen die langs kwamen: 
Wow, wat veel! En: Het zijn er weer 
meer! Vrijdagmorgen stonden enke-
le meisjes van groep 8, die zakken 
met kleding hadden gebracht, nog 
even te praten en vroegen: Hoe-
veel zakken zijn er wel niet en hoe-

veel kilo zou het zijn? Samen met 
meester Stef bedachten ze dat el-
ke zak gemiddeld 5 kilo zou we-
gen en dat er wel 300 zakken wa-
ren gestapeld. Ze rekenden vlug uit 
dat het dan 1500 x 30 cent zou ople-
veren en dat verdubbeld door OSA. 
Zeker 900 euro. “U zult wel heel blij 
zijn meester Stef’’, zeiden ze, ‘‘en uw 
vriend in Nigeria ook!” Toen de zak-
ken maandag werden opgehaald 
door de stichting bag2school werd 
de opbrengst op 2000 kilo geschat! 
Wat een succes! Meester Stef is 
heel blij. Door de inzet van leerlin-
gen en ouders komt realisatie van 
de droom van dokter Dare weer een 
klein beetje dichter bij.

Omnia met Assepoester en 
Annie in Crown Theater 
Aalsmeer - Op woensdag 2 april 
in het Crown Theater van 14.30 tot 
17.00 uur vond een dansvoorstelling 
van SV Omnia en de musical Annie 
plaats. De jongens en meiden heb-
ben hiervoor slechts tien keer kun-
nen repeteren, dus waarschijnlijk 
waren zij behoorlijk zenuwachtig. 
De middag begon met het sprook-
je Assepoester, gespeeld door kin-
deren van ongeveer vier jaar. Er was 
sprake van uitstekend acteerwerk. 
Ondanks dat er in het begin een 
fout in de muziek gemaakt werd, 
pakten de veertien Assepoestertjes 
alles goed op. Met dank aan juf Tess 
en juf Patjoelah Kuin, die ook de ac-
teurs en actrices van de musical An-
nie begeleidden. 

Daarna werd de musical Annie op-
gevoerd door zo’n twintig kinde-
ren van rond de twaalf jaar oud. De 
musical ging over een meisje van 
elf jaar die in een weeshuis woont, 
waar zij en de andere weeskindjes 
uitgebuit worden en constant alles 
moeten schoonmaken van de baas. 
Annie probeert te ontsnappen, maar 
helaas: zij wordt opgepakt door de 
politie en weer naar het weeshuis 
gebracht. Op een dag komt de per-
soonlijke assistent binnenwande-
len van de miljardair Warbaks met 
de mededeling dat hij een wees-
kind op bezoek wil hebben tijdens 
de kerst. Natuurlijk wordt de ondeu-
gende Annie uitgekozen, waardoor 
haar een kerst tegemoet komt die 
zij nooit zal vergeten. Bij deze man 
hoeft zij niet schoon te maken, maar 
maakt zij leuke uitjes en mag zij veel 
lol maken, zoals naar het theater 
gaan. Tijdens de voorstelling werd 

er genoeg creativiteit gebruikt. An-
nie en de man gaan tot verbazing 
van de menigte in het publiek zitten 
en met z’n allen wordt verder geke-
ken naar de voorstelling met goe-
de dansers en danseressen, die op-
treden voor een enthousiast thea-
terpubliek. Er is nog één ding waar 
Annie van droomt: haar ouders ont-
moeten. De miljardair doet een ra-
dio-omroep waarbij een beloning 
van 50000 dollar wordt uitgereikt 
voor degene die de ouders van An-
nie zijn of die ervoor zorgen dat zij 
haar ouders kan ontmoeten. Men-
sen van allerlei pluimage komen op-
dagen, maar geen een is de echte 
moeder of vader van Annie. Dit is 
allemaal erg teleurstellend voor An-
nie, maar er komt ook iemand met 
heel belangrijk nieuws: de ouders 
van Annie zijn al een hele tijd over-
leden. Gelukkig heeft Annie nog een 
maatje, haar hondje die zij op straat 
heeft gevonden. De miljardair adop-
teert uiteindelijk Annie en met z’n 
allen vieren ze een groot feest: Eind 
goed, al goed. Met dank aan Lotte, 
Michelle, Joep, Matthias, Tessa, Me-
lina, Joël, Indi, Mirthe, Merel, Nao-
mie, Sophie, Fleur, Maud, Suzan-
ne, Alicia, Zenya, Jette, Lisa, Anna, 
Noëlle en Maartje. Van zenuwen bij 
de jeugdige acteurs is niets gezien, 
misschien hadden sommige ou-
ders wel meer de ‘bibber’. Het was 
echt geweldig. De liedjes zijn alle-
maal prachtig gezongen en vast en 
zeker dat er jongens en meiden zijn 
die later opduiken tussen de ‘grote 
namen’ in de theaterwereld! Terecht 
was de staande ovatie na afloop!

Door Eline Colijn

Musical Annie opgevoerd in het theater.

en Richard Louman uit Amsterdam 
te snel af. Roel Mouris eindigde op 
de ondankbare vierde plaats. In de 
B-klasse ging de titel ook naar een 
Amstelvener: Lieuwe Hoekstra, die 
de sprint net won van zijn plaatsge-
noot Patrick Molenaars. 

Eerder op de dag reed de Jeugd tot 
14 jaar. Daarin waren de titels in 
drie klasses voor Enzo Leijnse (tot 
14 jaar), Tristan Geleijn (tot 12 jaar) 
en Brit Buijs (tot 10 jaar). Vanaf ko-
mende week zijn er in het hele land 
weer veel wedstrijden en de renners 
van De Amstel zijn goed voorbereid 
om daar hoge ogen te gaan gooien.

“Het is feest bij Oostkroost”
Aalsmeer - Enthousiaste kinder-
stemmen klonken in de gang bij So-
lidoe Oostkroost: ‘Het is feest!’. Don-
derdag 3 april hield Oostkroost open 
huis en er was van alles te beleven! 
Zo kon er worden deelgenomen aan 
peutergym en werden kinderen op 
afspraak geknipt door de kinderkap-
per. Er stonden leuke kraampjes met 
kinderkleding, houten speelgoed en 
woonaccessoires. Daarnaast kon-
den de kinderen eendjes vissen, sui-
kerspin eten en geschminkt worden! 
Ook was De Binding aanwezig, om ie-
dereen te voorzien van heerlijke hap-

jes. Buiten werd volop genoten van 
het prachtige lenteweer; er stond een 
groot springkussen en bij het kamp-
vuurtje werden er volop marshmal-
lows en broodjes gebakken! Hierbij 
is ook het ‘mama-café’ geopend, een 
ontmoetingsplek voor (aanstaande) 
moeders. De gezelligheid, het zon-
netje en de vele enthousiaste kinde-
ren en ouders maakte het tot een erg 
geslaagde dag! Heb je het open huis 
gemist, maar ben je wel benieuwd 
naar Solidoe Oostkroost? Neem dan 
gerust contact op met Lia Drost via 
0297-324834 of liadrost@solidoe.nl.

Clubtitel voor Marc Veldt
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Zaterdag 12 april: 
AALSMEER
Aalsmeer 1 - Haagl./Winston 1 14.30 u
Aalsmeer 2 – Beursbengels 2 12.00 u
Aalsmeer 3 – Swift 10 11.30 u
Aalsmeer 4 – RKAVIC 3 14.30 u
Muiderberg 2 - Aalsmeer 5 14.30 u 
Sporting.Almere 3 - Aalsmeer 6 14.30 u
Aalsm/RKAV.Vet.1–VVA/SpartaanVet.1 14.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – Eemnes VR.1 14.30 u 
  
RKAV
Aalsm/RKAV.Vet.1-VVA/SpartaanVet.1 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – VVC A1 14.30 u
J.A.United B1 – VVH/Velserbroek B1 11.30 u
J.A.United B2 – HBC B3 12.30 u
Velsen B4 - J.A.United B3 14.30 u
IJmuiden C1 - J.A.United C1 10.15 u                             
J.A.United C3 – UNO C1 14.30 u
THB C2 - J.A.United C4 11.00 u

Pupillen
J.A.United D1 – Pancratius D2 11.30 u
RCH D1 - J.A.United D2 11.15 u 
Zwanenburg D4 - J.A.United D3 10.30 u
J.A.United D4 – Amstelveen D2 9.00 u
J.A.United D5 - Kon.HFC D10 9.00 u
Geel Wit D4 - J.A.United D6 13.00 u
Buiksloot E1 - J.A.United E1 10.30 u
RKDES E1 - J.A.United E2 11.00 u
J.A.United E3 – Ouderkerk E2 11.00 u
J.A.United E4 – HBC E3 9.30 u
Abcoude E5 - J.A.United E5 11.00 u
J.A.United E6 - NFC E3 9.30 u
J.A.United E7 - Badhoevedorp E1 11.00 u
J.A.United E8 - Swift E8 9.30 u
RKDES E5 - J.A.United E10 9.30 u
Argon E8 - J.A.United E11 8.45 u
Legm.vogels E13 - J.A.United E12 11.00 u
J.A.United F1 – Pancratius F2 9.00 u
J.A.United F2 - AFC F5 9.00 u
Ouderkerk F2 - J.A.United F3 9.00 u 
SCW F2 - J.A.United F4 9.00 u 
Roda’23 F9 - J.A.United F5 11.00 u
Abcoude F8 - J.A.United F6G 9.00 u
J.A.United F7G – KDO F5 9.00 u
Amstelveen F4 - J.A.United F8 9.00 u      
J.A.United F9 – Ouderkerk F8 9.00 u

Meisjes
J.A.United MA.1 – KDO MA.1 14.30 u
J.A.United MB.1  - SCW MB.1 12.30 u
DSS MC.2 - J.A.United MC.1 12.45 u
DSOV MC.1 - J.A.United MC.2 13.30 u
Alliance’22 MD.1 - J.A.United MD.1 10.30 u                      
J.A.United ME.1 – Argon ME.1 9.30 u

RKDES
Pupillen
ZSGO/WMS D1 - RKDES D1 11.00 u
Alliance’22 D4 - RKDES D2 12.00 u
DIOS D4 - RKDES D3 12.00 u
AFC D11 - RKDES D4 12.30 u
RKDES E1 – J.A.United E2 11.00 u
Abcoude E6 - RKDES E2 13.00 u
RKDES E4 – AFC E13 11.00 u
RKDES E5 – J.A.United E 10 9.30 u
Roda’23 F3 - RKDES F1 9.00 u
Buitenveldert F3 - RKDES F2 10.15 u

RKDES F3 – Abcoude F3 11.00 u
RKDES F4 – Abcoude F10 9.30 u
RKAVIC F5 - RKDES F5 8.45 u
Roda’23 F15 - RKDES F6 12.45 u
RKDES F7 – NFC F5 9.30 u
Legm.vogels F10 - RKDES F8 13.00 u
Amstelveen F6 - RKDES F9 9.00 u

Vrouwen
Jodan Boys VR.2 - RKDES VR.1 16.15 u

Meisjes
RKDES MB.1 – Zwanenburg MB.1 13.00 u
RKDES MC.1 – CSW MC.1 11.00 u
RKDES MD.1 – DSS MD.1 9.30 u
RKDES ME.1 - Amstelveen ME.1 9.30 u                              

SCW
JOS/Watergr.meer 1 - SCW 1 14.30 u
SCW 2 – Argon 5 12.00 u
SCW 3 – AFC 11 12.45 u
SCW 4 – WV-HEDW 14 13.00 u
SCW 5 – WV-HEDW 20 15.00 u
Hoofddorp Vet.2 - SCW Vet.1 14.30 u
SCW Vet.2 – Portugal.A’dam Vet.2 14.30 u
Haarl.kenn.land. Vet1 - SCW Vet.3 14.30 u

Junioren
SCW A1 – VVC A2 11.00 u
EDO B2 - SCW B1 12.00 u
DSS C5M - SCW C1 13.00 u
SCW C2 – Hillegom C7 10.00 u

Pupillen
Hoofddorp D6 - SCW D1 11.30 u 
SCW D2 – VVH/Velserbroek D1 9.00 u
Legm.vogels E7 - SCW E1 9.00 u
Ouderkerk E7 - SCW E2 10.00 u 
SCW E3 – Ouderkerk E9 9.00 u
SCW F1 – Sp.Martinus F1 9.00 u
SCW F2 – J.A.United F4 9.00 u
Buitenveldert F8 - SCW F3 15.15 u

Vrouwen
IJsselmeervogels VR.1 - SCW VR.1 15.00 u

Meisjes
J.A.United MB.1 - SCW MB.1 12.30 u
SCW MC.1 – DIOS MC.1 10.00 u
Buitenveldert ME.6 - SCW ME.1 12.15 u

Zondag 13 april:
RKAV
Buitenveldert 1 - RKAV 1 14.30 u 
RKAV 2 – SDZ 3 11.00 u
RKAV 3 – AFC 6 14.00 u
RKAV 4 – Pancratius 11 11.30 u
RKAV 5 – Legm.vogels 4 14.00 u
RKAV 6 – KDO 7 11.30 u

RKDES
RKDES 1 – DSS 1 14.00 u
RKDES 2 – S.V.Nieuw Utrecht 2 11.00 u
Geinburgia 2 - RKDES 3 11.30 u
Nieuw West 2 - RKDES 4 12.00 u
AFC 5 - RKDES 5 10.45 u
AFC 10 - RKDES 6 10.45 u
RKDES 7 – RAP 9 12.00 u

Junioren
Zwanenburg A1 - RKDES A1 14.00 u
RKDES B2 – Diemen B4 14.00 u
SDZ C2 - RKDES C1 12.15 u
AS’80  C8 - RKDES C2 9.00 u

Wedstrijden Veldvoetbal

Zwemcompetitie jeugd
Minioren wedstrijd: Fantasisch
Aalsmeer - Deel 5 van de Minioren 
wedstrijd en tevens de laatste van 
het seizoen om geplaatst te worden 
voor de finales in juni vond afgelopen 
weekend plaats. Romee had er op de 
100 vrij flink tempo in en zwom een 
1.27,11. De Jongens 100 schoolslag 
leverde een mooi sportief gevecht op 
tussen Liam en Jochem, waar Liam 
er met de winst vandoor ging. Het le-
verde Jayden, Dawid en Jochem een 
persoonlijk record op. Bij de meis-
jes 100 rug ging het ook hard. Dani-
que, Nina, Femme en Madelief zwom-
men alle vier super tijden. Deze mid-
dag kwamen er vijf debutanten aan 
de start: Ebba, Esmee, Zarah, Naomi 
en Rachelle en zij gingen zich vast-
bijten op de 50 rug. Voor de bege-
leiding was het spannend, hoe zou-
den de keerpunten verlopen? Het 
ging fantastisch, alle vijf hebben ze 
het volbracht. Lieke had het na haar 
200 wisselslag zwaar, een afstand die 
ze nog niet eerder gezwommen had 
en alle slagen komen aan bod, met 
een 3.58,67 kan ze uiterst tevreden 
zijn. Amber C schaafde haar tijd aan 
tot 3.02,85. De jongens 100 vlinder-
slag leverde drie persoonlijke records 
op voor Michael, Finn en Luuk. Anouk 
H liet een killer van een 200 rug zien, 
2.47,11. Ook Lois, Anouk R, Britt, San-
ne, Olivia, Sam, Giulia en Jane scherp-

ten hun tijden aan. Sebastian deed 
daar bij de jongens gezellig aan mee 
en finishte in 2.52,46. Claire verbeter-
de zich op de 100 rug met 9 seconde 
en helaas liep Romee tegen een dis 
aan en dat terwijl ze zo hard ging! Jort 
en Jochem bonden op de 50 vlinder 
de strijd met elkaar aan en het werd 
een gevecht van de aantik, Jochem 
kwam net iets beter uit in een tijd van 
46,08 versus 46,35. Dawid zwom als 
jongste in de serie 2 seconde van zijn 
beste tijd af. De meisjes 100 vrij lever-
de persoonlijke records op voor Dani-
que, Madelief, Nina en Femme. De 50 
school leverde mooie tijden op voor 
Ebba, Zarah, Rachelle, Naomi, Sean, 
Laure, Anouk H en Olivia. Amber C 
zwom 1.28,39 op de 100 vlinder, daar 
waar Luuk en Viggo zich storten op 
het zetten van een tijd op de 200 wis-
sel, Ook Michael en Finn waren suc-
cesvol op deze afstand en Thomas fi-
nishte net boven zijn tijd. Het laatste 
nummer van de dag was de 200 me-
ter vlinderslag. Emma, Giulia en Sam 
gingen hem zwemmen. Helaas moest 
Emma na 100 meter haar race staken 
in verband met ademhalingsproble-
men, Giulia en Sam gingen door en 
finishte in 2.59,76 en 3.28,19. De mid-
dag zat erop en nu is het afwachten 
wie zich allemaal hebben geplaatst 
voor de finales in juni. 

Oceanus Triatlonteam actief
Justin Heijsteeg knap 
derde op tijdrit in Almere
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
de Flevopolder het toneel voor de 
tweede wedstrijd in het ATC Circuit. 
De tijdrit stond op het programma. 
Voor de jeugd de korte afstand van 
11,9 kilometer, voor de senioren de 
Midden afstand van 21 kilometer of 
de lange afstand van 42 kilometer. 
Het was de eerste dag met regen 
sinds lange tijd, en de jeugdleden 
van het Oceanus triatlonteam star-
ten precies in de bui die overkwam. 
Maar Justin, Milan, Thara en Niels 
waren vol concentratie om tegen 
de klok te strijden. Voor de mees-
ten was dit de eerste tijdrit en stond 
de spanning op de gezichten. Jus-
tin had zijn zinnen gezet op het po-
dium en finishte knap derde met 
30 kilometer per uur gemiddeld en 
een tijd van 22.59. Thara eindigde 
net naast het podium en werd vier-
de in 26:02 met 26,51 kilometer per 
uur en scoorde daarmee belangrijke 
punten voor het circuit. 

Milan Biesheuvel werd negende in 
28:51 en 23,92 kilometer per uur 
en Niels Lekkerkerk werd tiende in 
29:04 met 23,74 kilometer per uur. 
Bij de masters lieten Carla en Di-
ana zich van hun beste kant zien. 
Carla eindigde vierde in een tijd 
van 1:08:23 en 36.8 kilometer per 
uur en vijfde werd Diana in een tijd 
van 1:11:30 met 35,5 kilometer per 
uur. Hans de Groot was redelijk te-
vreden met een tijd van 1.13,06 uur. 
Maar zijn woorden waren veelzeg-
gend: “Er kwam geen eind aan die 
lange rechte stukken tegen wind.” 
Hylke Sietzema had tactisch geko-

zen om zo laat mogelijk, dus droog 
te starten op zijn nieuwe fiets. Hij 
vloog over het parcours met gemid-
deld 41.06 kilometer per uur en ein-
digde op een mooie negende plaats 
in 1:01:23. Let wel, deze 42 kilometer 
is verreden met windkracht 4 waar-
van 24 kilometer tegenwind!, Maris-
ka Visser zette een mooie tijd neer 
van 1:23:50 en werd 16e bij de Da-
mes 20+. Na de masters en zon-
der regen was de tijd voor midden 
afstand van 21 kilometer. Hier wa-
ren de trainers Ton Kleijberg en Pe-
ter van Bunningen uitgedaagd door 
de jeugdleden Davy Heysteeg, Niels 
van Bunningen en Vincent van Dijk. 
Dat hebben ze geweten, de jeugd 
deed er alles aan om ze voor te blij-
ven en dat lukte nu alleen nog Davy. 
Maar als de andere twee iets meer 
trainen en een jaar ouder zijn zien 
de trainers alleen het achterwiel 
van de jonkies, en dat is maar goed 
ook. Davy Heijsteeg had een tijd van 
36:41 en 34,35 kilometer per uur, 
Niels van Bunningen tijd 39:37en 
31,81 kilometer per uur, Vincent van 
Dijk tijd 42:40 en 29,51 kilometer per 
uur, Ton Kleijberg tijd 37:17 en 33,80 
kilometer per uur en Peter van Bun-
ningen tijd 38:38 en 32,69 kilometer 
per uur. Ben jij ook een loper, zwem-
mer of fietser en zou je meer wil-
len weten? Kijk dan op www.ocea-
nustriatlonteam.nl. Misschien wil 
je zelfs een keer mee trainen. Kom 
dan op dinsdag avond om 18.00 uur 
naar het zwembad aan de Dreef en 
vraag naar John of Frans. Zij kunnen 
van alles vertellen over deze (duur)
sport.

Feestweekend 65-jarige RKAV 
Aalsmeer -  RKAV viert haar 65-ja-
rige bestaan op RKAV-manier: een 
feest waarbij de gehele vereniging 
betrokken is en waar teruggeblikt 
wordt op 65 jaar met vele mooie mo-
menten. Dit wordt ook het moment 
waarbij afscheid genomen gaat ne-
men van de vereniging die opgaat in 
de nieuwe club F.C. Aalsmeer. De or-
ganisatie heeft in het weekend van 
23 tot en met 25 mei een zeer geva-
rieerd programma opgesteld, waar-
in zeker ruimte is voor een terug-
blik, maar ook naar de toekomst 
wordt gekeken. Op vrijdagavond 23 
mei wordt er voor de derde maal een 
voetbalquiz georganiseerd, door va-
der Theo en zoon Hein Leliveld. Deze 
organisatie staat als een huis en het 
belooft wederom een gezellige en 
leuke gebeurtenis te worden. Ieder-
een (ook niet-leden) kan zich hier-
voor opgeven per koppel via de mail: 
joostkooy@hotmail.com. De kosten 
hiervan zijn slechts 5 euro per twee-
tal. De avond start om 20.00 uur en 
inschrijven kan tot 20 mei. Op zater-
dag 24 mei begint om 13.00 uur een 
voetbalwedstrijd tussen twee teams 
van RKAV, die zeker in het verle-
den hun waarde hebben bewezen 
voor de club. De wedstrijd staat on-
der leiding van Hans Schijf en zijn 
secondanten Ruben Beelen en Pe-
ter van Stijn. De teams zullen ge-
coacht worden door de oud-trainers 
Frans Bouwman en Jan Gieltjens en 
de leiders Dirk v.d. Maat en Kees v.’t 
Schip. Om 15.00 uur is er vervolgens 

een receptie, waarvoor onder andere 
buurtverenigingen, gemeente en al-
le oud-bestuursleden en oud-leden 
worden uitgenodigd. Van veel oud-
leden is geen adres meer bekend en 
hopelijk dat oud-leden via de me-
dia en contacten de weg naar RKAV 
alsnog weten te vinden en aanwezig 
kunnen zijn op de receptie. Na 16.00 
uur is het officiële gedeelte afgelo-
pen en is ruimschoots de tijd om te 
praten over die goede oude tijden 
van voetbal en handbal. Om 17.00 uur 
zullen Jan Lelieveld en Kees Mark-
man zorgen voor een gezellige en 
swingende slot van deze middag van 
pure nostalgie. Daarna gaat de kan-
tine omgebouwd worden, want van-
af 20.30 uur is er een feestavond 
voor RKAV-leden. De Nighting Cover 
Band zal dan een mooie avond ver-
zorgen en  de beentjes zullen zeker 
van de vloer gaan. Zondagmorgen 
25 mei staat met zijn allen ontbijten 
op het programma. Tussen 12.00 en 
13.00 uur start de befaamde fiets-
tocht in de omgeving van Aalsmeer. 
Ook kan er gevoetbald worden. Voor 
deze keer wordt het zogenaamde 
boerenkoolvoetbal weer uit de kast 
gehaald ofwel de reguliere elftallen 
worden door elkaar gehusseld. Om 
16.00 uur is het woord dan weer aan 
Kees Markman die op zijn eigen ma-
nier voor een daverend slot zal zor-
gen van het feestweekend.  Kijk voor 
meer informatie en om in te schrijven 
voor de verschillende activiteiten op 
de website van RKAV. 

Zwemmen Zuyderzee circuit
Veel punten masters Oceanus
Aalsmeer -  De masters van Ocea-
nus reisden zondag 6 april af naar 
Amersfoort om daar deel te nemen 
aan deel 7 van het Zuyderzee cir-
cuit, helaas zonder de ziek gewor-
den Laura.  De middag begon met 
de 200 rug. In serie 6 was het de 
buurt aan Monique die met een tijd 
van 3.07,93 een seconde of twee bo-
ven haar inschrijftijd zat, maar wel 
eerste werd. In de laatste serie was 
het de beurt aan Arjan. Hij zwom 
een mooi opgebouwde race en fi-
nishte in 2.33,28, goed voor de eer-
ste plaats. Bij de 50 vlinder kwa-
men vier zwemmers van Oceanus 
aan de start. Annette 39,04 en der-
de; Margriet 36,39 en eerste; Frank 
34,34 en derde en Monique 33,36 
en eerste. Richard ging zich vastbij-
ten op de 100 schoolslag en met een 
eindtijd van 1.44,84, geen persoon-
lijk record, maar werd hij wel over-

tuigend eerste in zijn leeftijdsklas-
se. Monique zwom een persoonlijk 
record met een tijd van 1.29,16 en 
werd hiermee eerste. De 50 vrij was 
goed voor 20 series met acht zwem-
mers per start. Voor Oceanus kwa-
men aan de start: Richard twee-
de; Margriet 36,56 en eerste, An-
nette 30,63 en tweede ; Arjan 27,54 
en eerste en Frank 28,32, eveneens 
eerste. Het laatste programmanum-
mer was de 400 meter vrije slag. De 
series werden samengevoegd, dat 
hield twee zwemmers in een baan in 
en daar was iedereen heel blij mee, 
want hierdoor liep men lekker in op 
het tijdschema. Annette zwom zich 
naar een 5.18,3 en Arjan naar een 
4.56,60. Al met al weer een hoop 
punten gescoord deze ronde door 
de masters, een mooi lange zwem-
middag werd met een goed gevoel 
afgesloten. 

Tafeltenniscompetitie
Eerste overwinning voor 
Bloemenlust 1 op HBC 7
Aalsmeer - Te laat om degradatie 
te voorkomen, maar Bloemenlust 1 
heeft met 7-3 de eerste competitie-
zege behaald op HBC 7. Door een 
6-0 tussenstand leek het zelfs nog 
een ruimere overwinning te wor-
den, maar de bezoekers wisten op 
het eind toch nog 3 punten mee te 
nemen naar Heemstede. Frans Ra-
vesteijn, Bart Spaargaren en Johan 
Berk wonnen ieder twee van hun 
drie enkelspelen. 
Bovendien speelden Frans en Bart 
een ijzersterk dubbelspel en scoor-
den zo het zevende punt. Bloe-
menlust 2 blijft het beter doen in 
de tweede competitiehelft door 

na de1-9 thuisnederlaag nu knap 
4 punten (6-4) mee te nemen van 
de uitwedstrijd tegen koploper en 
waarschijnlijke kampioen Fusia 1. 
Bloemenlust 3 handhaaft zich pri-
ma in de middenmoot van de vijf-
de klasse door een 6-4 overwin-
ning tegen het hoger geklasseer-
de Heemskerk 4. Philippe Monnier 
was weer eens de uitblinker met 3 
zeges, gevolgd door Wim v.d. Aard-
weg die goed was voor 2 punten. 
Ton de Hollander scoorde het zes-
de punt. Het dubbelspel ging na een 
goede inhaalrace helaas alsnog nipt 
verloren voor Philippe en Ton (9-11, 
8-11, 11-5, 11-9, 6-11).

Jong Senioren toernooi bij 
hockeyclub Qui Vive
De Kwakel - Hockeyclub Qui Vive in 
Uithoorn neemt dit seizoen deel aan 
de Jong Senioren competitie voor 
spelers van 17 tot 25 jaar. Er zijn bij 
Qui Vive twee Jong Damesteams en 
één Jong Herenteam. Met veel en-
thousiasme nemen zij deel aan deze 
competitie. Doordat er gespeeld wordt 
met leeftijdsgenoten wordt de over-
gang van A-speler naar seniorenhoc-
key aantrekkelijker. Er wordt gespeeld 
op zondagen, aan het einde van de 
middag. Trainingsavonden worden in 
overleg vastgesteld. Om huidige twee-

dejaars A-spelers voor deze competi-
tie te enthousiasmeren organiseert 
Qui Vive op vrijdag 11 april het ADH-
toernooi, een toernooi voor A-jeugd, 
Dames en Heren-teams. De inloop is 
vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur star-
ten de wedstrijden. Napraten met een 
hapje en een drankje kan vanaf on-
geveer 22.00 uur. Belangstelling voor 
het toernooi? Meld je aan bij psqv@
quivive.nl. Lijkt het je wat om volgend 
seizoen in een Jong Senioren team te 
spelen bij Qui Vive? neem dan contact 
op met tonny.dirkx@quivive.nl.

Waterskiseizoen weer open!
Aalsmeer - Op 9 april is het wake-
board en waterskiseizoen weer be-
gonnen. 
Deze zomer  heeft de Waterskiver-
eniging Aalsmeer weer verschillen-
de activiteiten  op de agenda staan, 
zoals een open dag, een kindermid-
dag, een wakeboard clinic, en deel-
name aan de Westeinder Water-
week. Elke woensdagavond van-
af 19.00 uur is het mogelijk te ko-

men waterskiën of wakeboarden bij 
de vereniging. Vrijwilligers met ei-
gen boot en instructeurs zijn be-
schikbaar om iedereen van deze 
mooie sport te laten genieten. Kom 
ook een keer waterskiën of wake-
boarden. Het clubgebouw van de 
Waterskivereniging is  gelegen op 
het surfeiland aan de Kudelstaart-
seweg. Voor meer informatie: www.
wsva.nl.

Laatste voorbereiding twirlsters 
van SV Omnia op EK 
Aalsmeer - Zondag 6 april was 
de laatste verplichte wedstrijd voor 
het EK Twirlen. Sabine, Solenne, 
Maureen, Selina en Kim reisden af 
onder leiding van trainster Valerie 
naar Sporthal de Zijl in Leiden. Als 
eerste mocht Selina het spits afbij-
ten met het onderdeel 1-baton. Zij 
liet een nette routine zien, maar he-
laas hier en daar net te veel penal-
ties, uiteindelijk goed voor een zes-
de plaats. Vervolgens kwamen de 
2-batonners in actie. Maureen en 
Selina namen het tegen elkaar op 
in de categorie Preteen intermedia-
te, beide twirlsters lieten een mooie 
routine zien met weinig drops. Seli-
na mocht het goud in ontvangst ne-
men en Maureen werd vierde. So-
lenne kwam uit in de categorie juni-
or advance, ook zij twirlde heel net-
jes en werd vijfde. Als laatste kwam 
Sabine in actie in de categorie se-
nior intermediate, zij behaalde een 
zevende plaats. Hierna was het tijd 
voor het onderdeel duo Twirling, Se-
lina en Kim kwamen uit in de ca-
tegorie junior advance. Ze twirlden 
een mooie gelijke routine, helaas 
lukte de eindtrick niet helemaal zo-
als ze wilden, maar toch goed voor 
het zilver. Na de pauze kwam Kim 
op de vloer met het onderdeel su-
per X strut, in deze sterke categorie 
junior advance werd zij zesde. Als 
laatste van SV Omnia kwam Selina 
nog in actie met haar dance twirl, 
in de categorie Preteen intermedia-
te, zij viel net buiten de prijzen en 
werd vierde. Dit was een goede ge-

nerale voor het EK Twirlen, nu kan 
het aftellen beginnen voor Maureen, 
Solenne, Selina en Kim, op donder-
dag 17 april vertrekken zij richting 
Oostende. Tijdens de prijsuitreiking 
en opmars moest de twirlequipe 
in hun oranje trainingspakken ver-
schijnen, dit was een leuk gezicht. 
Na een toespraak van de bonds-
coach en equipe manager ontvin-
gen ze de laatste informatie over 
het EK Twirlen. Lijkt het je ook leuk 
om te komen twirlen? Voor meer in-
formatie over twirlen kan contact 
opgenomen worden met de Pro-
ductgroep Coördinatoren Sandra 
Kok of Linda Nederstigt per e-mail  
twirlen@svomnia.nl

Boven Maureen en Solenne, 
onder Selina en Kim.

Buitencompetitie tennis 
met zonnetje gestart
Aalsmeer - De KNLTB tenniscom-
petitie voor het zomerseizoen is af-
gelopen weekend weer van start ge-
gaan. De buitenbanen, zoals bij Ten-
nis2Tennis (T2T) in Aalsmeer liggen 
er door het mooie weer bijzonder 
goed bij. Het zonnetje liet zich regel-
matig zien en dat betekende dat voor 
vele spelers de zonnebril of pet geen 
overbodige luxe was. Een heel ver-
schil met vorig jaar waar in het eer-
ste weekend door bevroren banen 
een deel van de wedstrijden moest 
worden afgelast. In ieder geval wordt 
de komende 2 maanden volop ge-
tennist. Senioren teams spelen veel-

al op dinsdag, vrijdagavond, zaterdag 
of de zondag. De jeugd doorgaans 
op de vrijdag. Na afloop van de com-
petitie volgen de buitentoernooien.



OccasiOns
met aalsmeerse

Dealer assOciatie
kwaliteit

aUtOwiJZer

A a l s m e e r s e  e a l e r  A s s o c i a t i e

Teelmanstraat 3, 1431 GL Aalsmeer 
Tel. (0297) 324320 • auto_maas@seat.nl

Dichterbij dan u denkt...
www.automaas.nl

Suzuki Alto 1.0 5drs. comfort ‘09 36.400 km roze 5.750,-

Seat Alhambra 2.0 compl.(net beurt gehad) ‘04 140.700 km schaduw bl. 5.950,-

Seat Altea 2.0 TDi (perfect onderhouden) ‘05 214.700 km schaduw gr. 5.950,-

Diahatsu Cuore 1.0 Premium met airco ‘09 48.400 km grijs 5.995,-

Seat Altea 2.0 FSi Styll. (Autom. 1e eigenr.) ‘05 165.500 km zilver 6.480,-

Seat Ibiza 1.4 Stylance Automaat ‘05 73.900 km emo rood 6.750,-

Renault Clio 1.4 + zonnedak ‘07 42.600 km zwart 6.950,-

Volkswagen Golf 1.6 FSi comfort + nav. ‘04 119.300 km grijs 6.950,-

Seat Altea 1.6 102PK Stylance ‘06 75.400 km schaduw gr. 7.440,-

Toyota Aygo 1.0 Comfort navigator ‘11 25.900 km zwart 7.950,-

Volkswagen Golf 1.6 16v FSi Comfortl. ‘07 115.800 km oranje 8.500,-

Volvo v50 1.8 Edition one (nette auto) ‘06 146.700 km grijs m. 8.940,-

Seat Leon 1.6 Sport Up ‘07 99.800 km grijs 8.995,-

Seat Ibiza 1.6 Stylance (park.sensor, climat) ‘08 68.900 km track grijs 9.950,-

Volkswagen Polo 1.2 TSi 105PK 5drs HL ‘10 85.000 m grijs 11.995,-

Seat Ibiza 1.2 TDi St. Style luxe 2 jr. gar.  ‘11 38.600 km track grijs 12.450,-

Fiat 500 0.9T Twinair Cabrio Lounge Luxe ‘12 7.700 km zwart 14.440,-

Seat Leon 2.0 TFSi FR ‘08 83.200 km candy wit 14.995,-

Seat Exeo ST 2.0 TSi sport lim. luxe 211PK ‘11 134.800 km magic zwart 16.450,-

Volkswagen Golf Plus 1.2 TSi DSG  ‘10 52.500 km zilver 17.450,-

Auto’s worden uitsluitend geleverd 
in goede conditie mét APK en beurt!

Witteweg 6
1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
Fax. (0297) 34 54 79
verkoop@fi ataalsmeer.nl

www.fi ataalsmeer.nl

Automobielbedrijf

Van der Wal B.V.

DE FIAT 500S
DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

NU RIJKLAAR
KENTEKEN NOVEMBER
2013

van €17.450,-
voor €13.950,-

Standaard o.a. voorzien van: airconditioning, 16” lichtmetalen 
velgen, achterspoiler, sportbumpers, sport interieur, sportstuur, 
Blue&Me communicatiesysteem met Bluetooth, mistlampen 
voor, TomTom voorbereiding, metaal lak, donker getint glas.

Stationsstraat 41-43-45  |  1421 AA Uithoorn         
         0297-533 700  |  info@spoorhuis.nl

Wegens gevorderde leeftijd 
zoeken wij een 

OPVOLGER 

voor het Oude Spoorhuis.
Alles bespreekbaar.

Inl. 0297 - 533 700 of 06-33 05 06 65

Gevraagd:
Deel 3 Aalsmeerse stambomen. 
Tel. 0297-321243
Gevraagd:
C1000 dagjes uit zegels. 
Tel. 020-6435598
Te koop:
Bankstel, biedermaier bekle-
ding,  wit, 2 zitsbank, 2 stoeltjes, 
tafel ø 90 x 40 cm €125,-. 
Tel. 0297-321515
Te koop:
Nw. 4 pits bruin , Gimeg gasfor-
nuis,  m.  deksel en koperen 
pitten €80,-.  Potkrik,  4 ton 
Omega,  nw. €20,-. Tel. 0297-
331063
Te koop:
2 Karper hengels,  3,60 mtr. m. 
Tinessau Fs Molen, hengels-
teun, verklikker, kattenpult, 
schepnet, parasol €140,-. 
M. jas Protecion Revenger 
Prepared w. proof mt. XL,  nw. 
€50,-. Motorbroek Lokwell mt.  
50/40 1€15,-.
Tel. 0297-560200
Te koop:
Opknapscooter Yamaha Jog,  
2007,  geen accu,  km. teller stuk,  
kleine schade €200,-. 
Tel. 06-43100847
Te koop:
Verhuisdoos v. m. Fleischmann 
treinen, wagons en rails. €500,-. 
Tel. 0297-342859

Te koop:
12 Platen hardboard, mt.  122 x 
61 cm €10,-. 
Tel.  0297-325114

Gevraagd:
Kortingkaart  50% Movie Park 
Germany in april. 
Tel. 0297-7324877

*Aangeboden:
Paaskienen in buurthuis Horn-
meer,  wo.16 april vanaf 8.00 uur. 
Tel. 0297-727698

Te koop:
Video cassette recorder Sony 
€15,- Dvd videospeler Tom Tec 
€20,-. Tel. 0297-340555

Spannende voetbalderby!
Bloemen RKAV, punten KDO
Aalsmeer - Je kan zeggen, RKAV 
de bloemen, en KDO de punten. In 
een zeer aantrekkelijke wedstrijd 
heeft RKAV tegen KDO zeer goed 
partij gegeven, niets op aan te mer-
ken. Trainer Monnich van RKAV 
had zijn ploeg optimaal voorbereid 
op deze wedstrijd. Vanaf het begin-
signaal was het de thuisploeg die 
liet zien meer in hun mars te heb-
ben, er werd constant druk gezet op 
het vijandelijk doel. In de tiende mi-
nuut was het Fabian Waayman die 
de kan kreeg op 1-0, maar zijn in-
zet ging rakelings over. Ook Barry 
Spring-in ’t Veld kreeg de kans na 
een afgeslagen aanval op een doel 
kans. KDO kreeg door Mathijs van 
Rijn via een kopbal de kans op een 
doelpunt, maar sta in de weg doel-
man Van Halm was hem te vlug af. 
Wat zeker opviel was het vele ve-

le loopwerk wat Barry Spring-in-’t-
Veld voor zijn team verrichtte, gro-
te klasse. De verdediging van RKAV 
kon de niet talrijke aanvallen van 
KDO zeer simpel allemaal opvan-
gen, vooral ook omdat de KDOer 
Joeri Stange er totaal niet aan te 
pas kwam. Dankzij het vele werk 
van Eric Jansen en zijn mannen. Er 
was even paniek in de KDO gele-
deren bij een verkeerde terugspeel 
bal, maar RKAV aanvaller Pim Bink-
horst was net te laat om doelman 
Onderwater van KDO te verrassen. 
De tweede helft gaf een meer aan-
vallender RKAV te zien, vooral door 
Jeroen Ezink die voor de nodige on-
rust zorgde in KDO verdediging. 
Meer en meer ging het erop lijken 
dat het met de 0-0 zou eindigen. De 
talrijke toeschouwers kregen een 
leuke en vooral sportieve wedstrijd 

voorgeschoteld. In de 60e minuut 
was er daar de kans voor RKAV. Fa-
bian Waayman zocht de aanval door 
het samen met Rody Spring-in-’t-
veld, maar de inzet belande op de 
lat. Jammer allemaal voor RKAV. 
KDO was in deze fase van de wed-
strijd dicht bij de 0-1, maar Mathijs 
van Rijn had zijn vizier de verkeer-
de kant op staan. Tien minuten voor 
tijd kwam alsnog de 0-1. Doelman 
Van Halm keerde het gevaar nog 
wel, maar in de rebound was Sven 
Vlasman die de bevrijdende treffer 
kon plaatsen. RKAV kreeg nog wel 
de nodige kansjes, maar heel jam-
mer. RKAV heeft gevochten voor 
wat ze waard was, een gelijkspel 
lag meer in de aard van de wed-
strijd. RKAV speelde met Robert van 
Leeuwen, Stephan van Halm, Len-
nart Eberharter,Fabian Waayman, 
Patrick Melman, Eric Jansen, Nick 
Sluis, Robert Jansen, Barry Spring-
in-’t-veld, Rody Sprinintveld, Pim 
Binkhorst, Jeroen Ezink en Joeri van 
de Schraaf.
Theo Nagtegaal

Postduivenvereniging de Telegraaf
Van Leeuwen & van Grieken 
winnen testvlucht 
Aalsmeer - De kop is er af, het 
Postduivenseizoen (de vluchten) 
2014 is afgelopen zaterdag officieel 
begonnen. Het seizoen begint elk 
jaar met een Africhtingsvlucht, dit 
om de duiven weer aan de verzend-
mand te laten wennen, de duiven 
weer voor het eerst met een gro-
te groep te lossen, en om de elek-
tronische constateersystemen waar 
de duiven bij thuiskomst mee wor-
den geregistreerd uit te testen of al-
les nog in orde is. 

Zo maakt Postduivenvereniging de 
Telegraaf van een test c.q. africh-
tingsvlucht een onderlinge vlucht. 

En dan zie je alweer liefhebbers die 
wat zenuwachtig zijn, dat geeft de 
winnaarmentaliteit weer. Met zo’n 
vluchtje (afstand rond gemiddeld 
37 kilometer) begint ook het vereni-
gingsleven weer op te bloeien. 

De duiven werden om 14.00 uur 
met mooi vliegweer gelost in Ber-
gambacht en is gewonnen door de 
Comb. van Leeuwen & van Grie-
ken uit Aalsmeer, hun duif legde 
de 39.664 kilometer af in 25.58 mi-
nuten, en maakte een snelheid van 
1527,478 meter per minuut. Twee-
de werd Dirk Baars uit Kudelstaart 
en derde Wim Wijfje uit De Kwa-

kel. Mochten er mensen zijn, vooral 
mensen die geen fysieke sport zo-
als voetbal,tennis, enz. meer kunnen 
bedrijven, dan is de Postduivensport 
voor deze mensen misschien een 
mooie hobby. 

Kom eens een keer kijken in het 
clubgebouw van de Telegraaf aan 
de Dreef, en steek je licht eens op, 
wie weet. De volledige uitslag van 
zaterdag: 1. v. Leeuwen & v. Grieken 
Aalsmeer, 2. D. Baars Kudelstaart, 3. 
W. Wijfje De Kwakel, 4. J. van Dijk 
Aalsmeer, 5. G. v.d. Bergen Ku-
delstaart, 6. J.H. van Duren Am-
stelveen, 7. C. van Vliet Kudelstaart, 
8. A.J. van Belzen Kudelstaart, 9. 
E. Wiersma Amstelveen, 10. P. v,d, 
Meijden Aalsmeerderbrug, 11. A. 
v.d. Wie Aalsmeer, 12. Comb. van 
Ackooy Hoofddorp, 13. J. Vijfhui-
zen De Kwakel, 14. H. Spaargaren 
Aalsmeer, 15. Th. v.d. Wie Aalsmeer, 
16. Tim Rewijk (jeugdlid) De Kwakel.

Handbaltopper in De Bloemhof
Zaterdag Aalsmeer tegen E&O
Aalsmeer - De heren van FIQAS 
Aalsmeer spelen zaterdag 12 april 
de laatste wedstrijd in de nacompe-
titie. In de Bloemhof staan de hand-
ballers om 20.00 uur tegenover E&O 
uit Emmen. Voor de eindstand in 
kampioenspoule A maakt de uit-
slag van deze wedstrijd niets meer 
uit: FIQAS Aalsmeer heeft zich al 
als nummer één geplaatst voor de 
kruisfinales. Het wordt echter tóch 
een heel bijzondere avond, want 
niet alleen krijgen de eerste 500 be-
zoekers aan de hal gratis een lek-
kere moorkop, voorafgaand aan 
het duel worden ook nog eens alle 
jeugdkampioenen van de club ge-

huldigd (en dat zijn er nogal wat!). 
Bovendien willen de mannen, nadat 
de competitie twee weken stil heeft 
stil gelegen, natuurlijk graag aan 
het eigen publiek laten zien dat het 
met de vorm nog steeds goed zit. 
Het wordt dus een heerlijke hand-
balavond: mis het niet! 

B-jeugd naar NK
Op zaterdag 12 april wordt in de 
Amsterdamse Sporthallen Zuid het 
NK zaalhandbal voor B-jeugd ge-
speeld. Zowel de meiden B1 als 
de jongens B1 en B3 van Aalsmeer 
hebben zich hiervoor geplaatst. Er 
wordt gespeeld in poules van vier. 

Alle drie de teams komen dus drie 
keer in actie, waarna er kruisfina-
les volgen. De meiden B1 zitten in 
een poule met Succes/V.O.C., Vene-
co/VELO en Fortissimo. In de an-
dere poule strijden Westfriesland/
SEW, J.H.C, Quintus en V&L. De jon-
gens B1 zitten in een poule met Vo-
lendam, Quintus en Nieuwegein, 
de jongens B3 spelen tegen Snel-
wiek, Internbos en Swift Arnhem. 
Het programma begint voor de mei-
den om 9.15 uur en voor de jon-
gens om 10.05 uur. Kijk op www.
hvfiqasaalsmeer.nl of www.nhv.nl 
voor het complete programma met 
alle aanvangstijden. De meisjes B1 
en jongens B3 van FIQAS Aalsmeer 
meiden doen voor het eerst mee 
aan dit nationaal handbalkampi-
oenschap, de jongens B1 werden 
vorig seizoen derde.

Alcoholvrij en veel dansmuziek
High Definition: Nieuw 
15+ concept in N201
Aalsmeer - Het eerste volledig alco-
holvrije 15+ event van de regio gaat 
van start, zaterdag 19 april gaat het 
los in de N201 aan de Zwarteweg. 
Dit gaat natuurlijk niet gebeuren zon-
der de best mogelijke muziek. Mis-
ter Drughouse, Artistic Raw, heeft 
al eerder N201 volledig uitverkocht! 
Deze topper is er klaar voor en gaat 
Aalsmeer verwennen met de lekkerste 
deuntjes uit zijn muzikale toverhoed. 
Ook de rest van de line up is niet te 
versmaden want niemand kan inmid-
dels meer om superheld Glen Alexis 
heen, Clenn Kaslander, zoals voor-
heen genoemd draait op alle grote 
events, als Ex Pornstar, Knockerz, Fris, 
enz. De geboren Rijsenhouter heeft er 
zin in! Ook aanwezig, Jeffrey Sun. Hij 
is regelmatig te vinden op Aalsmeer-
se feesten en weet precies wat de re-
gio wil. Als rode draad door de avond 
is Erik Walker geboekt en gaat in elke 

muzikaal genre het beste ten geho-
re brengen, verwacht rnb, dancehall, 
house, hardstyle, apres ski en more in 
een mengelmoes van vingervlug mix-
werk aan elkaar gebreid. Het feest be-
gint om 22.00 uur en de entree is 10 
euro aan de deur. Er zijn via meerde-
re mensen tickets in de voorverkoop 
te krijgen voor slechts 7 euro, info is 
te vinden op facebook. Kijk voor meer 
informatie over het complete aanbod 
op de website van het Centrum aan de 
Zwarteweg: www.n201.nl.

Zaterdag Beauty wake up
Het concept High Definition is een ini-
tiatief van jongeren uit Kudelstaart en 
Aalsmeer en is meer dan alleen een 
feest. Er zullen ook regelmatig work-
shops en andere leuke kleinschali-
ger activiteiten worden georganiseerd 
in N201 voor en door jongeren van-
af 15 jaar. De eerste keer is op zater-

dag 12 april: High Definition beau-
ty wake up! De workshop start met 
even kennis maken met elkaar. Ver-
volgens krijgt iedereen een Shellac 
behandeling van Linden beauty care. 
Wanneer de nagels er perfect uit zien, 
kan iedereen worden opgemaakt als 
Kim Kardashian, de Highlight Make-
over zorgt ervoor dat de contouren 
van het gezicht versterkt worden. De 
meiden kunnen hierna zelf kiezen hoe 
de ogen en lippen opgemaakt wor-
den. Last but not least, de fotoshoot! 
Iedereen is nu op zijn mooist en dit 
zal natuurlijk op een creatieve ma-
nier vastgelegd worden. De workshop 
is ’s middags vanaf 13.00 uur. Meld 
je aan door een kort mailtje te stu-
ren met je naam en vriendinnen die 
je mee neemt naar: high-definition@
hotmail.com
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Speelavond DES
Rijsenhout - Vanavond, donder-
dag 10 april, houdt buurtvereniging 
Door Eendracht Sterk (DES) weer 
een speelavond voor liefhebbers. 
Klaverjassen en domineren staan op 
het programma. De kaartavond be-
gint om 19.30 uur en is in dorpshuis 
De Reede aan de Schouwstraat 14. 
Belangstellenden zijn welkom. Het 
klaverjassen op 13 maart is gewon-
nen door Kees Meekel met 5323 
punten, gevolgd door Aag Haver-
stroom met 5223 punten en op drie 
is Wil van der Meulen geëindigd 
met 5158 punten. Bij het domine-
ren is de hoogste eer behaald door 
F. Korte met 7 schrappen, op twee J. 
Huiskens met 8 schrappen.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 14 april 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar een speelavond in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. Kla-
verjassen en jokeren staan op het 
programma. Het kaarten begint om 
20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 
uur voor koffie, thee en inschrij-
ving. Iedereen is van harte welkom. 
Het kaarten op 31 maart is gewon-
nen door Kees Kuggeleijn met 5584 
punten, gevolgd door Kees Kooyman 
met 5202 punten en op drie is Henny 
Wahlen geëindigd met 5103 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan Ed-
die Schuit. Bij het jokeren is de hoog-
ste eer behaald door Jopie de Vries. 

NK Beachkorfbal zaterdag
Aalsmeer - De Nederlandse korf-
baltop verzamelt zich op 12 april in 
The Beach aan de Oosteinderweg 
247a voor de tweede editie van het 
Nederlands Kampioenschap Beach-
korfbal Indoor. Na het succes van 
de vorige editie, wordt er dit jaar 
nog groter uitgepakt. 

Naast het NK voor de senioren vindt 
er in het overdekte strand van The 
Beach ook het Mini NK voor jeugd 
plaats. Om 16.00 uur start het Mi-
ni NK waarin de C-, D- en E-jeugd 
strijden om de Nederlandse Jeugd-
titel. Dit toernooi wordt gespeeld 
in de nieuwste hal van The Beach, 
die in januari is geopend. Om 18.00 
uur vindt de finale van dit Mini NK 
plaats. Om 17.00 uur gaat het NK 
voor senioren van start. Uniek aan 
dit NK Beachkorfbal Indoor is dat 
alle topclubs uit Nederland worden 
vertegenwoordigd. De spelers van 
het Nederlands team hebben na-
melijk elk een beachkorfbal team 
samengesteld. Hierdoor zijn wed-
strijden op topniveau gegarandeerd. 
De grote finale van het NK start om 
20.00 uur op het hoofdveld. De snel 
opkomende sport beachkorfbal is 
door de simpele regels, korte tijds-

periodes, snelle spel en spectaculai-
re acties voor iedereen leuk om te 
kijken en te spelen. Na de prijsuit-
reiking wordt de dag in stijl afgeslo-
ten met een beachparty. Voor zowel 
het toernooi als de Beachparty is de 
toegang gratis! Voor meer informa-
tie over het NK Beachkorfbal of over 
The Beach kijk op www.beach.nl.

Kudelstaart - Zondag 18 mei wordt 
voor de 29e keer in de historie het 
stratentoernooi georganiseerd. Het 
voetbaltoernooi vindt plaats op 
sportpark Calslagen, het onderko-
men van voetbalvereniging RKDES 
aan de Wim Kandreef. Het toernooi 
staat ook dit jaar weer in het teken 
van sportiviteit, gezelligheid en res-
pect. Mede daarom is de Fair Play-
cup misschien wel de belangrijk-
ste prijs. Op de velden van RKDES 
wordt om 9.30 uur afgetrapt, De 
wedstrijden worden de hele dag 

gespeeld onder begeleiding van 
muziek van DJ Jan Springintveld 
en staan onder leiding van diver-
se scheidsrechters. Een van de be-
langrijkste regels is dat er verplicht 
2 dames in de teams moeten mee-
spelen. Voor de kleintjes zal er een 
springkussen aanwezig zijn.
Het aanmeldingsformulier is te vin-
den in het clubblad van Rkdes ‘de 
Treffer’ en op de website van Rkdes 
www.rkdes.nl. Inschrijven is moge-
lijk tot en met vrijdag 9 mei, 18.00 
uur.

Stratentoernooi bij RKDES Riet wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 3 april is het klaverjassen ge-
wonnen door Riet Pothuizen met 
5562 punten, gevold door Wim Bus-
kermolen met 5212 en Eef van Mou-
rik met 5192 punten. Bij het jokeren 
behaalde Gerard de Wit met 72 pun-
ten de hoogste eer. Wie zin heeft in 
een gezellige kaartmiddag, is wel-
kom. Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, tel. 0297-340776.

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Patricia nieuwe vrouwelijke 
winnares bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Tot vier seizoenen ge-
leden had de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis een aparte dames 
competitie. Toen werd het vier niveau 
systeem ingevoerd en vanaf toen de-
den de dames gezellig met de he-
ren mee. Er werd niet langer gese-
lecteerd op het man- of vrouw zijn, 
maar via ‘natuurlijke wijze’ op sterk-
te. Door een tweevoudige splitsing, in 
de poule en de zogenaamde tussen-
ronde, formeerden zich uiteindelijk 
vier niveaus. Door de jaren heen wis-

ten de dames meerdere keren te win-
nen. Floor van Zanten (vijf keer), Rila-
na Erades en Ilona Bak (beiden twee 
keer) zegevierden zelfs ooit op het 
hoogste niveau. Ook wonnen Floor 
(5) en Ilona (3) op één van de lagere 
niveaus. Angelique Maarse won ook 
alweer drie titels op het B niveau. Ans 
Engel wist kortgeleden voor de vierde 
keer een finale te bereiken (zij bleef 
echter steken op twee gewonnen fi-
nales). Ook op de afgelopen speel-
avond was Ans weer op weg naar 

Philip Scholten, wist de finale te bereiken, met winnares Patricia Zandvoort.

de finale. Na een overwinning op 
een andere dame, Lindsey Schake-
laar, bereikte zij de halve finale. Hier-
in verloor Ans echter nipt van Philip 
Scholten, die nu voor het eerst ooit 
een finale bij de Poel’s Eye wist te be-
reiken. Er was echter nóg een dame 
die goed wist te presteren, namelijk 
Patricia Zandvoort. Ook in de finale 
liet Patricia uitstekend dartspel zien, 
waardoor zij uiteindelijk de nieuwe 
terechte vrouwelijke winnares werd. 
Eén niveau hoger bereikte Ilona van 
Emden de kwartfinale, maar zij ver-
loor jammerlijk van Huib Gootjes. Piet 
van Overbruggen was in de halve fi-
nale zijn volgende tegenstander en 
met meer geluk dan wijsheid wist 
Huib dit ook te winnen. In de andere 
halve finale was Guido Scholten, de 
broer van finalist Philip, óók goed op 
dreef. Hij verloor echter van Ronald 
Baars, die vervolgens ook de finale 
wist te winnen. Wim Grapendaal won 
voor de derde keer op rij het hoog-
ste niveau. 
De winst op het tweede niveau ging 
naar Jeroen van den Helder en de 
hoogste uitgooi van de avond was 
een mooie 164 finish van William Hu-
nitetu. Tot slot mocht Wim proberen 
de juiste triple te raken bij het spel de 
Triple Pot, maar helaas lukte dit niet. 
De beelden van deze poging, plus 
meer informatie over de dartclub, zijn 
terug te vinden op de website www.
poelseye.nl. De volgende speelavond 
is morgen, vrijdag 11 april. Vier nieu-
we ronden, vier nieuwe kansen. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren beleid; 
lidmaatschap of van te voren opge-
ven is niet nodig.

95-Jarige Voetbalvereniging 
Aalsmeer houdt reünie 
Aalsmeer - In 2014 bestaat Voet-
balvereniging Aalsmeer 95 jaar. Dit 
jaar is tevens het laatste jaar dat de 
club onder de naam VV Aalsmeer 
door het leven gaat. Met ingang van 
het seizoen 2014-2015 gaat de club 
namelijk op in de nieuwe fusiever-
eniging FC Aalsmeer. Bij een aan-
tal oud-leden is begin januari het 
idee geboren om een reünie voor 
(oud-)spelers te organiseren. De-
ze reünie gaat op zaterdag 14 juni 
van 19.00 tot 23.00 uur plaatsvinden 
in het clubgebouw van VV Aalsmeer 
aan de Dreef. De reünie maakt on-

derdeel uit van een feestelijke laat-
ste dag van de club waar ook de ju-
bilarissen en leden met een grote 
verdienste voor de club in het mid-
delpunt zullen staan. (Oud-)spelers 
die geïnteresseerd zijn, kunnen zich 
tot uiterlijk vrijdag 25 april voor de 
reünie aanmelden bij Bram Land-
zaat (bramlandzaat@online.nl) en/
of Rob de Vries (rdvries@caiway.
nl) o.v.v. naam, adres, woonplaats, 
mailadres en telefoonnummer. De 
komende maanden volgt meer in-
formatie over de plannen van deze 
feestelijke dag.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels iedere woens-
dagavond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart vanaf 20.00 uur. Op 2 april 
is het klaverjassen gewonnen door 
Bert v/d Jagt met 5576 punten, op 
twee Martha Raadschelders met 
5284 punten en op drie is Ben Bon 
geëindigd met 4989 punten. De 
poedelprijs was deze week voor Piet 
Nagtegaal met 4029 punten. 

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout

Rijsenhout – De volgende speel-
avond van Sjoelclub Rijsenhout is 
op donderdag 17 april vanaf 20.00 
uur in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Eerste in de Hoofd-
klasse tijdens het sjoelen op 3 april is 
Dirkjan Baardse geworden met 2067 
punten, 2. Thomas van Brakel 1872 
punten en 3. Lineke van Brakel 1836 
punten. Klasse A: 1. Rien Ravensber-
gen 1739 punten, 2. Elly Lanser 1705 
punten, 3. Til Vermeer 1690 punten. 
Klasse B: 1. Elisa Arendse 1643 pun-
ten, 2. Alie van Tol 1610 punten, 3. 
Martje Baardse 1598 punten. Klasse 
C: 1. Marc Holleman 1568 punten, 2. 
Edwin Eikelenboom 1538 punten, 3. 
Frans Kolsteeg 1529 punten. 

Voetbal zaterdag
Eerste en laatste minuut doen 
Aalsmeer de das om 2-1
Aalsmeer - Met een horror scenario 
startte Aalsmeer afgelopen zaterdag 
het degradatieduel tegen R.C.L. Zo-
wel R.C.L. als Aalsmeer staan onder-
in en dat was aan dit duel ook te zien. 
Hard werken, maar veel onnauwkeu-
righeden kenmerkten deze wedstrijd. 
Een goede pass op dit ‘knollenveld’ 
was ook niet mogelijk. De circa 120 
toeschouwers vermaakten zich wel 
in een heerlijk lentezonnetje. Al in de 
eerste minuut stond de gehele defen-
sie van Aalsmeer te kijk. Een opruim-
bal van Burak Sitil schoot als een ra-
ket omhoog en belandde op de lat. 
Toen de bal daarna neerplofte in het 
strafschopgebied stond iedereen in-
clusief de keeper naar dit ‘wonder’ 
te kijken en kon Leroy van Westrie-
nen de bal simpel in het doel schui-
ven en stond Aalsmeer weer ouder-
wets vroeg achter, 1-0. R.C.L. dacht 
aan een gemakkelijke heenwedstrijd 
in Aalsmeer en rekende zich al rijk. 
Maar Aalsmeer biedt zoals altijd wel 
100% strijd. Vooral over rechts met 
Mike Vos had de linksachter van 
R.C.L. Gwen Koet veel moeite. De 
voorzet van Mike Vos in de 14e mi-

nuut, die Vernon Weber net naast 
kopte, had meer verdiend. R.C.L. 
moest het van zijn rechter- en linker-
spits hebben. Vooral Nick Permanand 
op links gaf Bart de Jong veel werk. 
Hij groeide uit tot de beste man ach-
terin. De wedstrijd kabbelde voort. 
De eerste 35 minuten veel gebal op 
het middenveld, maar beide keepers 
hadden weinig werk. Een schot van 
Ruben Leugering in de 34e minuut 
na mistasten van Burak Sitil (wat hem 
vaak gebeurde in de eerste 45 minu-
ten) kon Ray Smidt net nog tot corner 
verwerken. In de rebound kopte Peter 
Neuvel uit een voorzet van Mike Vos 
via de handen van keeper Michael 
Verhoef tot corner. Twee corners op 
rij brachten Aalsmeer in de 37e mi-
nuut ook niet het gewenste resultaat. 
Ook een klein offensiefje van R.C.L. in 
de laatste minuten van de eerste helft 
bracht geen verandering in de stand 
en floot Ernst Jan van der Perk na 45 
minuten voor een 1-0 ruststand. Kort 
na de start van de tweede helft moest 
Ray Smidt alles uit de kast halen om 
de stand op 1-0 vast te houden. Al-
lereerst een vrije trap van Nicky Wijs-

man in de 50e minuut, die hij via de 
vingers tot corner verwerkte. Daarna 
waren het Tom Oude Veldhuis die net 
naast schoot en Nick Permanand die 
vrij voor Ray Smidt opdook, maar val-
lend werd het maar een corner. Wis-
sel 62e minuut: Mark Ruessink voor 
Vernon Weber. Ray Smidt kreeg in de 
65e minuut assistentie van Bart de 
Jong die een kopbal van Gwen Koet 
van de lijn haalde. Het offensief van 
R.C.L. ebde weg en Aalsmeer werd 
gaandeweg sterker. Wissel 75e mi-
nuut: Nick Duijn (terug van blessu-
re) voor Stefan van der Dussen. Bu-
rak Sitil ging zich nu in de voorhoe-
de melden en achterin ging men één 
op één spelen. 
Dit had in de 80e minuut succes. Uit 
een voorzet van Mike Vos kopte Bu-
rak Sitil langs Michael Verhoef in de 
uiterste hoek de verdiende 1-1 in. 
Aalsmeer moest voor de winst gaan, 
maar het gaf R.C.L. ook de kans in de 
counters. Het zwarte scenario voltrok 
zich in de 89e minuut. Nick van Bem-
mel kon vrij opkomen en schoof de 
bal langs Ray Smidt binnen, 2-1 en 
verschaft het R.C.L. weer een beetje 
lucht voor de komende wedstrijden. 
Aalsmeer speelt zaterdag 12 april 
thuis tegen Haaglandia/Sir Winston 
aan de Dreef. Aanvang 14.30 uur. Het 
wordt de wedstrijd van de waarheid 
voor Aalsmeer. 

Jack van Muijden

Fietstocht Ovak 
naar Bos

Aalsmeer - Donderdagmiddag 
3 april was de eerste 25 kilometer 
middagfietstocht van de Pedaalrid-
ders van de OVAK. De groep van 50 

Gewoon darten 
op 1 april

Aalsmeer - Dat het 1 april was 
merkte je niet bij de dartclub, een ie-
der was heel druk aan het ingooien 
om vooral een goede prestatie neer 
te zetten. Dit lukte Tibor Hogervorst 
weer en hij werd eerste na een fa-
natieke strijd met Sebastiaan Dolk, 
die met de tweede plaats genoe-
gen moest nemen. Op drie is Daan 
Herben geëindigd. De verliezersron-
de is gewonnen door Ted van Galen, 
op twee Kees Kooijman en de derde 
plaats was voor Hans Dolk. Het was 
wederom een sportieve, maar vooral 
gezellige avond. Dinsdag is er weer 
darten vanaf 20.00 uur in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat. De 
zaal gaat om 19.30 uur open, zodat 
alvast ingegooid kan worden.

Koplopers ZABO blijven 
wedstrijden winnen
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal 
competitie is inmiddels aanbeland in 
de eindfase. Met nog vier speelavon-
den op de wedstrijdkalender wordt 
het bijzonder spannend omtrent het 
kampioenschap. Koen Pack en Schijf 
Grondboringen voeren beide de rang-
lijst aan met 35 punten uit 14 duels. 
Ook het doelsaldo van beide teams is 
nagenoeg in evenwicht (Koen Pack 
+51 en Schijf +48). De twee koplopers 
spelen niet meer tegen elkaar maar 
krijgen allebei nog wel de kampioen 
van vorig seizoen, LEMO als tegen-
stander. De competitie van de ZABO 
werd zaterdag 5 april voortgezet met 
de 14e speelronde. Er werd gevoet-
bald in hal 1 van sporthal de Bloem-
hof. De openingswedstrijd ging tus-
sen LEMO en Lemo Gaat Los en deze 
partij eindigde met een gelijkspel: 4-4. 
Vervolgens trad Schijf Grondborin-

gen aan tegen Piller Sport. In de eer-
ste helft scoorde Schijf één doelpunt 
en in de achtste minuut van de twee-
de helft trok Paul den Haan de stand 
namens Piller Sport in evenwicht: 1-1. 
Tien minuten voor het einde kregen 
de Kudelstaarters een strafschop toe-
gewezen die feilloos werd verzilverd: 
1-2. Op dat moment wankelde Schijf 
Grondboringen maar kon zich geen 
nederlaag permitteren. In de slotfase 
herstelde de ploeg zich middels drie 
doelpunten op rij. Het was Khalid Ak-
hiyad die vier minuten voor tijd de be-
slissende goal binnenschoot: eind-
stand 4-2 voor Schijf. Het derde du-
el van de avond ging tussen Koen 
Pack en Heemhorst Watersport. Koen 
Pack was in de vorige speelronde de 
koppositie (na een zinderende wed-
strijd tegen Schijf) kwijtgeraakt. Za-
terdag kon Koen Pack de koppositie 

op doelsaldo heroveren en dééd dat 
ook. De ploeg ging vanaf de aftrap op 
jacht naar veel doelpunten. Bij de rust 
gaf het scorebord 5-1 aan en de par-
tij werd afgesloten met een ruime 13-
1 overwinning. Amsec Beveiliging had 
Polonia Aalsmeer als tegenstander op 
het programma staan. 
Het team van van Amsec pakte ein-
delijk eens de volle buit van drie pun-
ten. Mede door fraaie treffers van Lex 
Hendrikse wist Amsec Beveiliging met 
6-4 te winnen. Het slotduel van speel-
ronde 14 ging tussen La Furia Roja en 
Holex en eindigde met de cijfers van 
11-6. De scheidsrechters waren dit-
maal: Piet Ross, Patrick van Manen en 
John Visser. Huidige stand: Koen Pack 
(VVZS) 14-35, Schijf Grondboringen 
14-35, La Furia Roja 14-30, LEMO 14-
26, Piller Sport 14-18, Heemhorst Wa-
tersport 14-14, Polonia Aalsmeer 14-
13, Holex 14-13, Lemo Gaat Los 14-
11, Amsec Beveiliging 14-6. De 15e 
speelronde volgt op 19 april in de 
Proosdijhal.

Roeiers strijden om Michiel 
de Ruyterschaal
Uithoorn - Zondag 6 april hebben 
de roeiers van Roei- en Kanover-
eniging Michiel de Ruyter tegen el-
kaar gestreden tijdens de jaarlijk-
se onderlinge wedstrijden. Er is ge-
sprint op de Amstel over een af-
stand van bijna 2 kilometer van de 
oude spoorburg tot de finish voor 
bij de vereniging. Het deelnemers-
veld was zeer divers: van een opa 
en kleindochter die samen roeiden, 
tot enkele vieren en een zestal skif-
feurs in alle leeftijden. Het veld werd 
compleet gemaakt met kanoër Eg-
bert Nieuwenhuis. Na de spanning 
welke boot eerst onder de Irenebrug 
door kon, waren ook enkele specta-
culaire inhaalacties te zien. De ste-
vige tegenwind maakte het niet al-
leen tot een mooi gevecht tussen de 
boten, maar ook een strijd van roei-
ers met de elementen. Na de wed-
strijd zijn de gevaren tijden gecor-

rigeerd om verschillende boottypes 
en leeftijden te kunnen vergelijken. 
Op die manier kunnen alle roeiers 
met elkaar vergeleken worden. Dit 
jaar bleek de uitslag voor en na cor-
rectie dezelfde winnaar op te leve-
ren: de damesacht ging er met de 
schaal vandoor. Op de hielen geze-
ten door de dubbeltwee gevormd 
door Bart Burggraaf en Dick Rebel. 
Op de derde plaats eindigde een 
vier samengesteld uit enkele jeugd-
roeiers en hun instructeurs. Komen-
de periode zal Roei- en Kanover-
eniging Michiel de Ruyter open da-
gen houden. Voor de kanoafdeling 
zal dit plaatsvinden op zaterdag 24 
mei. Aanstaande zaterdag 12 april 
is iedereen tussen 10.00 en 13.00 
uur welkom om (hernieuwd) kennis 
te maken met de roeisport. De ver-
eniging is te vinden op Amsteldijk-
Zuid 253.

deelnemers vertrok om 13.30 vanaf 
parkeerterrein bij de Waterlelie. De 
route ging via de Haarlemmermeer 
naar het Amsterdamse bos waar 
even werd afgestapt bij het Bloe-
sempark. Het was prachtig weer. De 
deelnemers hebben genoten van 
deze sportieve middag. De volgen-
de middagtocht is1 mei.

Team Jan Bakker winnaar van 
sneeuwruimen Drakenklasse
Aalsmeer - Traditiegetrouw opende 
de Drakenklasse haar zeilseizoen in 
Aalsmeer op de Westeinder Plassen 
met de ‘Sneeuwruim’-series. Niet 
dat er sneeuw was; zaterdag be-
gon met weinig wind die halverwe-
ge de baan nog wat wegviel. Door-
dat sommige zeilers hierbij de ver-
keerde kant van de baan opzoch-
ten, haalden zij zelfs de tijdslimiet 
van 15 minuten na de winnaar niet. 
De wedstrijdleiding moest eerst de 
baan verleggen, waarna er wat meer 
wind kwam en het een prachtige 
zeildag werd met twee schitteren-
de races. Zondag begon weliswaar 
met regen, maar bij de toenemen-

de wind kon er opnieuw snel ge-
zeild worden. Het Aalsmeerse team 
van Jan Bakker liet zien dat zij de 
kennis over hun thuiswater goed 
kon benutten. Zij won de series met 
12 punten (5,2,2,2 en 1) voor Martin 
Payne met 13 punten. De Aalsmeer-
se Draak met Andre du Pon werd 
uiteindelijk derde; hij haalde even-
eens 13 punten maar eindigde in de 
laatste race achter Payne. De wed-
strijden in de Draken worden ver-
volgd tijdens de Paasdagen. Surf 
voor details en foto’s naar westein-
derzeilwedstrijden.nl

Theo van Mierlo.

Programma 
handbal

Zaterdag 12 april, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer D2 
 – Volendam
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens E1 
 – Legmeervogels
10.55 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes C1 
 – Monnickendam
Zaterdag 12 april, zaal
20.00 uur: FIQAS Aalsmeer, heren 1 – 
 E&O (eredivisie, nacompetitie)
Zondag 13 april, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B1 
 – LHV
De wedstrijden worden thuis, in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg, gespeeld. Uiteraard is publiek 
van harte welkom. 
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