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INSTALLATIE GIDO OUDE KOTTE 
ALS BURGEMEESTER VAN AALSMEER

Receptie om kennis te maken met Gido Oude Kotte als 
burgemeester van Aalsmeer op dinsdag 16 april 2019 
vanaf 21.15 uur, aansluitend op de raadsvergadering.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. 
Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

Zwarteweg 21 Aalsmeer

50% KORTING 
op de montage van onderdelen 

in combinatie met een 
onderhoudsbeurt A €42.50

8/9/10/11/12/13/14
S e p t em b e r

Deze feestweek

mag je niet

missen!!

Koop nu je

kaarten op 

feestweek.nl

Service
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:

OOK VOOR UW 
PEUGEOT 
ZIT U GOED BIJ 

CITROËN AALSMEER
Lakenblekerstraat 33
Tel. 0297 369 369

Technisch 
identiek!

Gert de Jong Automobielen

AFSCHEID WAARNEMEND 
BURGEMEESTER JEROEN NOBEL

Afscheidsreceptie van waarnemend burgemeester 
Jeroen Nobel op donderdag 11 april 2019 
van 19.30 tot 22.00 uur.

U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. 
Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.

Nieuwe Meerbode

Aalsmeer: Aalsmeerderweg 213-310 (140 kranten)
Aalsmeer: Aalsmeerderweg 331-390 (160 kranten)
Aalsmeer: Oosteinderweg 421-520 (170 kranten)
Aalsmeer: Oosteinderweg 251-399 (190 kranten)

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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BEZORGERS/STERS

Oud-burgemeester: “Een hele grote eer”

Joost Hoffscholte trots 
op ‘eigen’ weg

Verbinder
De Burgemeester Hoff scholte-
weg is de verbinding in de maak 
tussen het Centrum, Zuid en Oos-
teinde. Het deel van deze weg bij 
de nieuwbouw aan de Anthony 
Godinweg is reeds gerealiseerd. 
Dat juist aan deze weg de naam 
van de oud-burgemeester is ge-
geven, ziet Joost Hoff scholte als 
symbolische waarde. Hij is in 
Aalsmeer altijd de verbinder ge-
weest tussen de politiek en tus-
sen de inwoners. “Ik was burge-
meester tussen de mensen”, legt 
hij uit. De Burgemeester Hoff -
scholteweg is het tweede eerbe-

toon aan de oud-eerste burger. 
De boot van de brandweer van 
Aalsmeer heet JIM en dit zijn de 
initialen van de oud-burgemees-
ter, J.I.M. Hoff scholte.

Hoogwerker brandweer
Bij de onthulling van het straat-
naambord werd assistentie ver-
leend door twee leden van de 
vrijwillige brandweer. Zij arriveer-
den met de hoogwerker om Joost 
Hoff scholte op gelijke hoogte te 
brengen met het bord. Eerst ech-
ter ging de hoogwerker de lucht 
in en werd de oud-burgemees-
ter een weids uitzicht gegeven 

over ‘zijn’ veranderde gemeen-
te. Zijn vrouw Miekje, zoon Con-
stantijn en dochter Astrid moch-
ten na afl oop ook nog even in de 
‘bak’ plaatsnemen om eveneens 
op hoogte te genieten van het 
uitzicht.

Familie, college en raadsleden
Het straatnaambord ‘Burgemees-
ter Hoff scholteweg’ was afgedekt 
met een doek met het gemeen-
telogo en vastgebonden met ty-
raps en een tang moest gebruikt 
worden om deze te verwijderen. 
Maar, het is gelukt. Trots toon-
de de oud-burgemeester zijn ‘ei-
gen’ straat. Naast de familiele-
den van Hoff scholte waren ook 
burgemeester Jeroen Nobel, de 
wethouders Robert van Rijn en 
Robbert-Jan van Duijn en enkele 
raadsleden aanwezig.

Bewoners willen cameratoezicht
Weer afval gedumpt bij 
containers Zwarteweg
Aalsmeer - Bijna wekelijks wordt 
rond de glas- en plasticcontai-

ners aan de Zwarteweg afval ge-
dumpt. De plek wordt ontsierd 

door klein grofvuil, maar regel-
matig ook door zelfs afgedankte 
banken en kapotte bedden. De 
vuilnisbelt in de buurt zijn om-
wonenden nu spuugzat. Door de 
gemeente is enige tijd geleden 
een bord geplaatst met de tekst 
‘Het is niet toegestaan afval naast 
de containers te plaatsen’, maar 
hier blijken ‘dumpers’ maling aan 
te hebben. Afgelopen weekend 
was het weer raak en is een gro-
te hoeveelheid huisraad en ander 
afval naast en achter de contai-
ners gezet. De omwonenden zijn 
er nu helemaal klaar mee. “We 
willen cameratoezicht”, laten de 
bewoners weten. “Het bord heeft 
geen enkele uitwerking.” Wellicht 
ook een overweging voor de ge-
meente om te kiezen voor een 
andere locatie voor de glas- en 
plasticbakken. In plaats van langs 
de weg in de wijk, zodat er meer 
controle en toezicht is.

Aalsmeer - Op donderdag 28 maart is de Burgemeester Hoff schol-
teweg onthuld door oud-burgemeester Joost Hoff scholte zelf. 
“Een hele grote eer”, zo vertelde hij na het offi  ciële moment. Joost 
Hoff scholte is van 1985 tot 2007 burgemeester van Aalsmeer ge-
weest en woont nog steeds in ‘zijn’ geliefde dorp.
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
Tel. 06-54216222
verkoopaalsmeer@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Tel. 06-37418988

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 17.450

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 Zondag 7 april

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

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

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Babyoppas en 
kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zon-

dag diensten om 10u. met ds. 
J. Maliepaard en 16.30u. met 
ds. F.E. Schneider, gez. in NGK. 
Oppasdienst kinderen 0-3 jaar 
en zondagsschool voor jeugd 
basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. 

Dienst met ds. Ole van Don-
gen. Ook zondagsschool. Op-
pas op aanvraag: oppas@
dgaalsmeer.nl. Collecte voor 
Veertigdagentijd project.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

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

247. Zondag 10u. Dienst met 
ds. Teus Prins.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
G.H. de Ruiter. Organist: R. van 
Delft. Om 18.30u. Zangdienst 
met Hugo v/d Meij, Bertus Buis 
en Hannah Leegwater.  Oost: 
Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag om 10u. Zang-
dienst met ds. M.J. Zandber-
gen. Organist: Martin Mans. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

brug. Zondag 10u. Samen-
komst. Spreker: Martijn Piet. 
Babyoppas en aparte bijeen-
komsten voor kinderen. Do-
venvertolking en vertaling in 
het Engels. Om 19u. Baan 7 
Jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij en om 16.30u. met ds. F.E. 
Schneider uit Breukelen, gez. 
dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zaterdag 17u. Viering in Kloos-
terhof. Zondag in Karmelkerk 
om 9.30u. Viering en 14u. en 
woensdag 18u. Poolse dienst 
met Andrzej.. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u. 

Heilige Liturgie. Voorganger: 
Father Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. Dienst met 
ds. B.H. Steenwijk uit Nijkerk.

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

Zondag 10u. Dienst met mw. 
ds. H.B.E. van Galen uit Krom-
menie.

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

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

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag 8 april 20u. met drs. Bert 

Piet in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33. Op 16 april 
met Hoite Slagter. Christus in 
de Psalmen.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

Zondag zangdienst
Martin Mans Formation 
in de Oosterkerk
Aalsmeer - Ook dit jaar zijn er in 
de Oosterkerk een tweetal mor-
gendiensten als ‘Aalsmeer Zingt’ 
diensten ingeroosterd. De eerste 
is op zondag 7 april. In deze zang-
dienst, waarin dominee Menno 
Zandbergen voorgaat, zal mede-
werking worden verleend door 
het bekende ensemble The Mar-
tin Mans Formation. Deze groep 
heeft inmiddels een aantal CD’s 
uitgebracht en verleent dikwijls 
hun medewerking aan het pro-
gramma EO programma ‘Neder-
land Zingt’. Martin Mans zal ook 
zorgen voor de begeleiding bij 
de samenzang. TMMF is een veel 
gevraagd ensemble. In de afge-
lopen jaren heeft TMMF verschil-
lende buitenlandse concertrei-

zen gemaakt naar onder andere 
Canada, Parijs, Wenen, Engeland. 
Ook in Nederland zijn schitteren-
de concerten gegeven met voor-
aanstaande solisten en begelei-
ders. De kracht van het ensem-
ble is het repertoire en de homo-
gene zang. Martin Mans weet wat 
de mannen graag zingen en zorgt 
voor een afwisselend repertoire. 
Vooral het geestelijke lied wordt 
door de mannen met overtuiging 
gebracht hetgeen door de be-
zoekers van de concerten bijzon-
der wordt gewaardeerd. Het be-
looft al met al een mooie zang-
dienst te worden. Weet u van har-
te welkom. Aanvang is 10.00 uur 
in de Oosterkerk aan de Oostein-
derweg.

Oost-Inn en 
peuterinstuif

Aalsmeer - Woensdag 10 april 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting, onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Ook 
’s morgens is er van 9.30 tot 10.30 
uur de peuterinstuif voor kinderen 
tot 4 jaar. Samen met je kindje een 
uurtje spelen, zingen, dansen een 
spelletje en een werkje maken. Je 
bent hartelijk welkom bij deze ac-
tiviteiten in de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina-Amalialaan 
66. Voor inlichtingen: 0297-325636 
of 0297-321636 of kijk op de web-
site www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

Ovenschotels in 
Open Hof keuken

Aalsmeer - Op vrijdag 12 april 
om 18.00 uur wordt er weer een 
maaltijd geserveerd in het Baken, 
aan de Sportlaan 86. Op het me-
nu staan ovenschotels. De kosten 
bedragen 4.50 euro per persoon.
Vanaf 17.45 uur is de deur open 
en de maaltijd eindigt om onge-
veer 20.00 uur. Het doel van de 
Open Hof Keuken is ontmoeting 
en is voor iedereen toegankelijk.
Opgeven kan email: diaconie@
pgaalsmeer.nl of telefonisch op 
het nummer van de diaconie: 06-
41700923 tot zondag 7 april.

Inloop voor 65+
Aalsmeer - De Doopsgezinde 
Gemeente organiseert zondag 
7 april weer de maandelijkse In-
loopmiddag voor 65 plus. In de 
Bindingzaal, Zijdstraat 55, komt 
men bij elkaar om even de, soms, 
stille zondagmiddag te doorbre-
ken. Na muziek en een verhaal, 
is er volop gelegenheid om een 
spelletje te doen. Van sjoelen tot 
kaarten en natuurlijk om te pra-
ten. Het thema van deze middag 
is ‘Durven!’ Doen wat je niet voor 
mogelijk had gehouden. De kof-
fie of thee staat klaar en de inloop 
begint om 15.00 uur. Er wordt 
een kleine bijdrage van 2 euro 
gevraagd. Schroom niet en kom 
gewoon. Zijdstraat 55, tel. 326527

Waar is Muis?
Aalsmeer - Poes Muis wordt van-
af de Oude Spoordijk vermist. 
Sinds afgelopen dinsdag is zij niet 
meer thuis gekomen. Volgens 
haar baasjes is Muis heel huiselijk 
en ging nooit ver van huis. Muis 
heeft in haar rechteroor een ‘hap-
je’, vier witte voetjes met zwarte 
zooltjes. De bruin/witte poes is 
niet groot en een beetje schuw. 
Heb jij/u meer informatie over 
Muis? Haar baasjes missen haar 
enorm. Bellen kan naar 0297-
341774 of 06-27574620.

Thema ‘De kracht van vreugde’
Zangdienst in Dorpskerk 
met Hugo en Bertus
Aalsmeer - Zondag 7 april om 
18.30 uur staat er weer een zang-
dienst op het programma in de 
Dorpskerk in de Kanaalstraat. Er 
wordt deze keer medewerking 
verleend door de bekende Kat-
wijkse organist Hugo van der Me-
ij en Aalsmeerder Bertus Buijs op 
de piano. Hugo van der Meij is on-
dertussen geen onbekende meer 
in de Dorpskerk van Aalsmeer. 
Hij heeft al meermaals zijn me-
dewerking verleend aan verschil-
lende diensten en hierin was zijn 
talent goed te horen. Ook Ber-
tus Buijs is geen onbekende in de 
Dorpskerk, als pianist en zanger is 
hij vaker te horen in de zondag-

se ochtenddiensten. Het orgel en 
de piano zullen deze avond zowel 
solo als gezamenlijk te horen zijn.
Het belooft dan ook een mooie 
muzikale dienst te worden met 
heel veel samenzang van een 
brede selectie liederen uit de di-
verse bundels: van de Psalmen 
tot Opwekkingsliederen, er is 
voor ieder wat wils. 
De dienst zal deze avond onder 
leiding staan van de eigen wijk-
predikant Gert de Ruiter. Het the-
ma van de avond is: ‘De kracht 
van vreugde’. Belangstellenden 
worden van harte uitgenodigd 
om 18.30 uur in de Dorpskerk in 
Aalsmeer. De toegang is gratis.

Twee uitvoeringen op Goede Vrijdag
De Passion in Kudelstaart
Kudelstaart - Op Goede Vrij-
dag 19 april wordt de Passion 
Kudelstaart uitgevoerd in de RK. 
Kerk St. Jan Geboorte aan de Ku-
delstaartseweg. De werkgroep, 
bestaande uit de dirigenten Fleur 
Buskermolen, Paula Dogger en le-
den van de D.O.P. groep van de 
R.K. Kerk, is sinds september 2018 
bezig met de teksten en liederen 
bijeen te zoeken waardoor er een 
prachtige Passion is ontstaan. Na 
een oproep in verschillende kerk-
bladen in Kudelstaart heeft zich 
een groot aantal zangers en zan-
geressen aangemeld om in het 
koor mee te zingen. Inmiddels 
zijn er al meerdere repetities ge-
weest onder de enthousiaste lei-
ding van Fleur Buskermolen. Ook 
het Combo van het voormalige Fi-
ore Jongerenkoor gaf direct aan 
weer hun muzikale talenten aan 
de Passion te willen verlenen. Een 
gastmuzikante op saxofoon vult 
het Combo aan. De koorleden zijn 
zeer gemotiveerd en genieten 

zichtbaar van de mooie liederen. 
Alle voorbereidingen zijn getrof-
fen, posters opgehangen. Daar-
na de toegangskaarten in de ver-
koop en tot ieders grote verba-
zing was de avondvoorstelling in 
een dag verkocht. Besloten werd 
een tweede voorstelling in te las-
sen: de middag van Goede Vrij-
dag van 16.30 tot ongeveer 18.00 
uur. Ook de verkoop van deze toe-
gangskaarten loopt goed, maar 
zijn nog verkrijgbaar bij Gall en 
Gall in Kudelstaart en bij het se-
cretariaat van de R.K. kerk in Ku-
delstaart. De prijs van een toe-
gangskaart is 6 euro, inclusief een 
consumptie en voor de kinderen 
tot en met 12 jaar 3, euro. De Pas-
sion Kudelstaart ook graag zien? 
Wacht dan niet te lang met kaar-
ten te kopen, want op is op. 

Geloofsgetuigendienst
Matthijn Buwalda zingt en 
vertelt in het Lichtbaken
Rijsenhout - Op zondag 14 april 
is in het Lichtbaken in Rijsenhout 
een geloofsgetuigendienst inge-
pland. Een bekend persoon uit de 
Christelijke wereld vertelt in zo’n 
dienst over zijn/haar leven met 
God. Voor deze dienst is Matthijn 
Buwalda uitgenodigd. Thema 
voor deze dienst is: Tijd voor Pas-
sie! Matthijn Buwalda (1983) is een 
Nederlandse zanger en liedschrij-
ver. Sinds 2006 heeft hij verschil-
lende cd’s uitgebracht en door 
heel Nederland concerten gege-
ven. Zijn eerste albums staat vol 
met zelfgeschreven liederen die 
ontstaan zijn vanuit zijn eigen ker-
kelijke achtergrond. Veel van deze 
nummers worden nog regelmatig 
gezongen in verschillende kerken. 
Matthijn heeft voor verschillende 
andere artiesten en televisiepro-
gramma’s liederen geschreven. 
Het nummer ‘Dit pakt niemand 
ons meer af’ schreef hij samen 
met Henk Pool voor de bioscoop-
film ‘Achtste groepers huilen niet.’ 
Met dit nummer werden zij ge-
nomineerd voor een Rembrandt-
Award voor beste titelsong. Ook 
won Matthijn de BUMA Cultuur 
prijs Beste lied in 2015 voor zijn 
nummer ‘Nog één rivier.’ Wanneer 
je erbij wilt zijn op 14 april, wordt 

aangeraden op tijd aanwezig te 
zijn. Voor de veiligheid wordt het 
motto vol is vol gehanteerd. De 
kerk is vanaf 16.00 uur open en de 
aanvang is 16.30 uur. Het Lichtba-
ken bevind zich aan de Aalsmeer-
derweg 751 in Rijsenhout.
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 Expositie bloemen en stille-
vens in Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9. Open: donderdag t/m 
zondag van 14 tot 17u. T/m 28 
april.

 Expositie Fotogroep ‘Aalsmeer 
met andere ogen’ in gemeen-
tehuis. 

 Expositie Irene Kramer en San-
der Bosman in De Oude Vei-
ling, Marktstraat. Tot half april.

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

 Fietstocht Pedaalridders. Ver-
trek 13.30u. bij zwembad aan 
de Dreef.

 Wandelen in het Bos. Start 
hoek Bosrand- en Rietwijker-
oordweg van 19 tot 20.30u.

 Sjoelen in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat in Rijsen-
hout vanaf 19.30u.

5 APRIL
 Expositie ‘Flowers in Asian Art’ 

in Flower Art Museum, Ku-
delstaartseweg 1. Open vrij-
dag 10-17u. en zaterdag en 
zondag 11-17u. Laatste week-
end.

 Lente op OBS Kudelstaart in 
brede school De Rietpluim. 
Open huis van 11 tot 12u.

 Beelden van oud-Aalsmeer 
voor ouderen in Irene, Kanaal-
straat vanaf 14.30u.

 ‘Musica’ in wijkcentrum Voor 
Elkaer, Kudelstaart vanaf 
14.30u.

 Eerste bandbrouwerij voor 
kids (8-13 jaar) in N201, Zwar-
teweg van 19 tot 21u. Daarna 
bandbrouwerij voor jongeren.

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

 Kaartavond FC Aalsmeer in 
clubhuis Beethovenlaan van-
af 20u.

 Kaartavond BV Hornmeer in 
buurthuis Dreef, 20u.

 Muziekbeleving ‘Kreuzweg’ 
bij Zin-Inn Doopsgezinde Ge-
meente, Zijdstraat vanaf 20u.

 Kienavond Damessoos Ku-
delstaart in het Dorpshuis 
vanaf 20u.

 Rare Earth Tribute in The 
Shack, Schipholdijk 253b in 
Oude Meer vanaf 21u.

6 APRIL
 Voetbalclinic voor groepen 

1 en 2 bij RKDES Kudelstaart, 
Wim Kandreef van 9.30 tot 
10.30u.

 Schoolatletiekdag in Sport-
laan. Vanaf 10u. groepen 6, 7 
en 8 en vanaf 13u. groepen 3, 
4 en 5.

 Opening seizoen op de Histo-
rische Tuin vanaf 10u. Ingang 
op Praamplein. 

 Kom in de Kas aan Achterweg 
in De Kwakel. Ook zondag 7 
april Beide dagen van 10 tot 
16u.

 Lezing ‘Vliegparken’ in Crash 
Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug om 13u. 
Open 11-16u.

 Glow in The Dark badminton 
bij Volant’90 in Proosdijhal, 
Kudelstaart vanaf 14.30u.

 Première ‘De Sunshine Boys’, 
Toneelvereniging Kudelstaart, 
in Dorpshuis vanaf 20.15u.

 Première ‘Vogels’, Rijzenspe-
lers, in De Reede, Rijsenhout 
vanaf 20.15u.

 Bierproeverij in café Op de 
Hoek, Kudelstaart vanaf 21u.

 Cabaret ‘Waar’ door Kiki Schip-
pers in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21u.

 Optreden band B-Loose in ca-
fé Joppe, Centrum v/a 21.30u.

7 APRIL
 Poppenkast ‘Roodkapje’ bij 

kinderboerderij Boeren-
vreugd in de Hornmeer. Voor-
stellingen om 11u. en 15u.

 Jubilarissenconcert Aalsmeers 
Harmonie in Dorpshuis Ku-
delstaart van 15 tot 16u.

 Inloop voor 65+ bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat  
vanaf 15u.

 Concert zanger/gitarist John 
Gorka in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15u.

 Get Rhythm in The Shack, Ou-
de Meer vanaf 16u.

8 APRIL
  Expositie schildersgroep in 

wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart. Open: maandag tot 
en met vrijdag van 9 tot 17u.

 Kaartavond Allen Weerbaar 
in ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat vanaf 20u.

  Paaskienen in buurthuis Horn-
meer, Dreef 1 vanaf 20u.

9 APRIL
 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-

helminastraat vanaf 20u.
 Speelavond Ons Aller Belang 

in Parochiehuis, Gerberastraat 
vanaf 20u.

10 APRIL
 Multi Media in wijkcentrum 

Voor Elkaer, Kudelstaart van 
9.30 tot 11.30u.

 Oost-Inn en peuterinstuif in 
De Mikado, Cathariana Amali-
alaan van 9.30 tot 11.30u. 

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

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

 Circus Ronellie in grote zaal 
Zorgcentrum Aalsmeer, Mo-
lenpad vanaf 15u.

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

11 APRIL
 PCOB ledenmiddag in zorg-

centrum Aelsmeer, Molenpad 
vanaf 14.30u.

 Afscheid waarnemend burge-
meester Jeroen Nobel in bur-
gerzaal, gemeentehuis,19.30 
tot 22u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Paaskienen Vogelvereniging 
in ‘t Kloosterhof, Clematis-
straat vanaf 20u.

12 APRIL
 Groep 8 feest in N201. Thema: 

Tropical. Van 19.30 tot 22.30u.

13 APRIL
 Jubileumconcert 90 jaar Sur-

sum Corda in de Spil, Ku-
delstaart vanaf 20u.

 The Beat Goes On met Jeroen 
van Inkel in The Big Apple in 
Studio’s Aalsmeer vanaf 21.30 
tot 03u (uitverkocht).

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Klassieke gitaar
‘Valencia’ 4/4  €79,-

Gekleurde snaren
voor ukelele

(set) €8,95

Stemapparaat
‘Boston’ €12,95

Uitgebreid assortiment
mondharmonica’s

Gekleurde snaren
NIEUW:

KOOPJE:

AANBIEDING:

(set) €8,95
TIP:

Ook voorstellingen op 12 en 13 april
Zaterdag première van 
‘De Sunshine Boys’   
Kudelstaart - Nog een paar da-
gen en dan is het eindelijk zover: 
op zaterdag 6 april kan het pu-
bliek gaan genieten van de fees-
telijke première van ‘De Sunshine 
Boys’ van Toneelvereniging Ku-
delstaart. De gasten worden die 
avond feestelijk welkom gehe-
ten. Bovendien is er vanwege een 
ludieke actie kans om een fraaie 
prijs in de wacht te slepen. Behal-
ve 6 april wordt er ook op vrijdag 
12 en zaterdag 13 april gespeeld 
en er wordt gehoopt op een vol 
Dorpshuis. Jong en oud is dan 
ook van harte welkom! 

Tipje van de sluier
Het stuk vertelt het verhaal van 
de twee oude komieken Willie  
en Oskar. Meer dan veertig jaar 
vormden zij succesvol duo, maar 
vanaf het moment dat Oskar van 
de een op de andere dag besloot 
dat hij er genoeg van had, heb-
ben ze elkaar niet meer gespro-
ken. Bart, de neef van Willie, pro-
beert het duo weer bij elkaar te 
brengen om nog eenmaal hun 

beroemdste sketch te spelen. Wat 
volgt is een spervuur van onder-
linge verwijten, opgekropte frus-
traties en uiteindelijk ook het be-
sef dat ze tot elkaar veroordeeld 
zijn. 

Kaarten nu te koop
Kaarten à 12,50 euro per stuk zijn 
verkrijgbaar bij Gall&Gall in Ku-
delstaart en Bakkerij Vooges in 
de Zijdstraat van Aalsmeer. Ook 
aan de deur voorafgaand aan de 
voorstelling is het nog mogelijk 
om kaarten te kopen mits niet al-
le toegangskaarten in de voor-
verkoop vergeven zijn. De zaal 
zal open gaan om 19.30 uur en 
de voorstelling begint om 20.15 
uur. In de pauze is er een verlo-
ting. Meer informatie is te vin-
den op www.toneelvereniging-
kudelstaart. 
De spelers van Toneelvereniging 
Kudelstaart zijn: Dymphia Baten-
burg, Huub van Schaik, Marcel 
Harting, Helga de Zanger, Wim 
Zandvliet en Wil Kraan. De regie is 
in handen van Iris van Rooij.

Vrijdag en zondag topbands!
Rare Earth undercover en 
Get Rhythm in The Shack
Oude Meer - Een mooi muzikaal 
weekend in The Shack begint 
op vrijdagavond 5 april meteen 
al met een hoogtepuntje; een 
meesterlijke tribute to Rare Earth.
Alhoewel Rare Earth misschien 
bij het grote publiek niet heel be-
kend is, kent iedereen hun gro-
te hits ‘Get Ready’ en ‘Papa Was A 
Rolling Stone’ en ‘Feelin’ Alright’.
Op vrijdag 5 april staat de fantas-
tische muziek van deze legenda-
rische band centraal in The Shack. 
Zes professionele muzikanten uit 
onder andere De Staat en Typ-
hoon brengen een ode aan Mo-
town’s Funkiest White Band. Ra-
re Earth undercover bestaat uit 
Vedran Mircetic (gitaar), Law-
rence Mul (zanger), Sebas van 
Olst (bas), Bob Hogenelst (drum-
mer), Gertjan Gutman (toetsen) 
en Martijn van Toor (saxofoon). 
Muzikale helden van nu in een 
adembenemend eerbetoon aan 
hun helden van toen. 

Get Rhythm
Zondagmiddag 7 april is het po-

dium voor Get Rhythm, een 
nieuw muziekproject van twee 
gerenommeerde Nederlandse 
gitaristen: Will Sophie en Harry 
Hardholt. De twee worden aan-
gevuld door een geoliede ritme-
sectie bestaande uit bassist Ni-
co Heilijgers en drummer Mike 
Visser. Hun Get Rhythm project 
is gebaseerd op hun gedeelde 
voorliefde voor de roots-muziek 
uit het Zuiden van de VS. Dit ge-
bied staat bekend als de veelkleu-
rige bakermat en smeltkroes van 
allerlei muziekstijlen. Op het re-
pertoire staan songs van onder 
andere: Ry Cooder, John Hiatt, 
The Band, Little Feat, The Allman 
Brothers Band, The Neville Bro-
thers en Joe Walsh.
The Shack is op vrijdag 5 april 
open om 20.00 uur. Rare Earth 
undercover begint rond 21.00 
uur.  Zondag 7 april open van-
af 15.00 uur. Get Rhythm begint 
rond 16.00 uur. Beide dagen is 
de entree 10 euro. Voor alle in-
fo: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer.   

KCA Cabaret zaterdag in Bacchus
Kiki Schippers met ‘Waar’
Aalsmeer - KCA presenteert op 
zaterdag 6 april Kiki Schippers 
met de cabaretvoorstelling ‘Waar’ 
in cultureel café Bacchus. Eigen-
wijs, ontwapenend, kwetsbaar en 
fel. Met haar liedjes verovert Kiki 
Schippers ieder publiek. Ze kreeg 
in de ‘slimste Mens’ zelfs Maar-
ten Van Rossum aan het lachen. 
Met de Publieks- en de Persoon-
lijkheidsprijs van Cameretten, de 
Annie MG Schmidtprijs en loven-
de recensies voor haar debuut 
op zak waagt ze zich nu aan haar 

tweede voorstelling: ‘Waar’. Maar 
waar is ze naar op zoek? Naar het 
allermooiste lied, de tre�endste 
metafoor, het grappigste verhaal 
of gewoon de keiharde Waarheid.
De voorstelling ‘Waar’ op 6 april in 
cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat begint om 21.00 uur, 
zaal open vanaf 20.15 uur en de 
entree bedraagt 12.50 euro.
Kaarten voor deze voorstelling 
zijn te reserveren via www.cultu-
reelcafebacchus.nl of telefonisch 
via 0297-342657 (na 18.00 uur).

Pop en rock covers van vroeger en nu
Zaterdag B-Loose in Joppe
Aalsmeer - Het wordt zo lang-
zaam aan een mooie traditie, aan 
het begin van de lente speelt B-
Loose (spreek uit als: bie-loes) in 
café Joppe!
B-Loose is een leuke en ervaren 
pop en rock coverband bestaan-
de uit vijf leden. Covers van vroe-
ger én nu worden ten gehore ge-
bracht. Altijd nummers die je ook 
zal tegenkomen in de Top 150 al-
ler tijden. Enkele voorbeelden: 
The Rolling Stones, Cold Play, 
Green Day, Elvis, Kings of Leon, 
Bløf, Queen, Jerry Lee Lewis, Sta-
tus Quo, Doe Maar, AC/DC, An-
dré Hazes en vele anderen. De 
afgelopen elf jaar heeft de band 

een behoorlijk spoor van feesten 
achter zich gelaten. Ze speelde 
in kleine kroegen en in grote za-
len en feesttenten. Op straat en 
op het strand. In Nederland, Bel-
gië, Duitsland, Oostenrijk, Bonai-
re en Curaçao. Kenmerkend voor 
B-Loose is het gemak en enthou-
siasme waarmee het vijftal speelt. 
Er is altijd interactie met het pu-
bliek waardoor het niet alleen 
leuk is om naar te luisteren, maar 
ook leuk is om naar te kijken. De 
Lente inluiden met B-Loose kan 
aanstaande zaterdag 6 april vanaf 
rond half tien in café Joppe in de 
Weteringstraat. De toegang is na-
tuurlijk weer gratis.

De Rijzenspelers brengt 
‘Vogels’ in De Reede
Rijsenhout - Toneelvereniging 
De Rijzenspelers speelt drie maal 
‘Vogels’, een relatiekomedie van 
Haye van der Heyden. Een avond-
vullende voorstelling met een 
humorvolle en bijzondere kijk 
op hoe het er in relaties aan toe 
gaat! Het zal je maar gebeuren. Je 
man verlaat je na dertig jaar hu-
welijk voor een beduidend jon-
ger exemplaar. Joze�ne, Joost 
voor intimi, zit echter niet bij de 
pakken neer, nestelt zich in een 
leuk appartement en maakt zich 
op voor een frisse herstart en een 
nieuw leven. Maar het toeval be-
slist anders. Haar mooie nieuwe 
�at blijkt pal tegenover het lief-
desnestje van haar ex-man Jaap 

en zijn nieuwe vriendin te liggen. 
Sterker nog, je kunt in feite zo bij 
elkaar naar binnen kijken. En ze 
komt er achter dat je door een 
verrekijker een hoop voorbari-
ge conclusies kunt trekken! Als in 
een achtbaan komen de verwik-
kelingen op gang en ze zijn niet 
meer te stoppen. Ondanks het 
thema, een heerlijke komedie!

‘Vogels‘, regie door Remco 
Brandt, wordt opgevoerd op 6, 12 
en 13 april in dorpshuis De Ree-
de in Rijsenhout, Schouwstraat 
14. Aanvang alle avonden 20.15 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
de website: www.rijzenspelers.nl 
of telefonisch: 0297-327840.

Try-out Close 2 Fire tijdens 
de bandbrouwerij in N201
Aalsmeer - Vrijdag 5 april is weer 
de reguliere Bandbrouwerij voor 
en door muzikanten en deze start 
vanaf 20.00 uur in de ruimtes be-
neden van de N201 aan de Zwar-
teweg.  Vanaf 21.00 uur kunnen 
ook de oefenruimtes op de eerste 
etage gebruikt worden.
Het wordt een extra bijzonde-
re Bandbrouwerij, want later op 
de avond is er een try-out optre-
den van Close 2 Fire. Op 19 april 
speelt deze band in de �nale van 

de Rob Acda Award in het Patro-
naat Haarlem en is met hun cat-
chy meerstemmige poprepertoi-
re één van de grote kanshebbers! 
Bassist Lars Veenhof is een be-
kend gezicht voor alle Bandbrou-
wers dus daarom extra leuk dat 
de band een avondje Bandbrou-
werij kiest voor een try-out. De 
entree is gratis. Kijk voor meer in-
fo:  facebookpagina van De Band-
brouwerij.
Foto: Marcelle Ohm

De Grote Tuin-
verbouwing in 

Aalsmeer
Aalsmeer - De tuin van Mar-
lies Meijer  in de nieuwbouw-
wijk Dorpshaven (Scandinavi-
sche wijk) komt in het televisie-
programma ‘De Grote Tuinver-
bouwing’ op SBS6. Op zaterdag 6 

april om 17.00 uur begint de uit-
zending. “Het is een special van 
ongeveer anderhalf uur rond-
om mijn tuin en makeover van 
mijn huiskamer”, vertelt Marlies 
enthousiast. “Mijn tuin is prach-
tig geworden, terwijl de buren 
nog geen paal in de tuin hebben 
staan”, zegt ze lachend. Het resul-
taat van deze ‘aankleding’ aan de 
Verlengde Lijnbaan is dus zater-
dag te zien. Allemaal kijken!
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Tentoonstelling 13 tot en met 22 april
Passiekunst door Monic 
en Reint mooi verbeeld
Aalsmeer - Gedurende de Pas-
sieweek van zaterdag 13 tot en 
met tweede Paasdag 22 april or-
ganiseert Aalsmeer over Hoop 
(Dorpskerk, Oosterkerk, CAMA. 
LEG, Lijnbaankerk en Alphakerk) 
een bijzondere tentoonstelling 
in De Oude Veiling waar de kruis-
tocht van Jezus centraal staat. 
Kunstenaars van binnen en bui-
ten de kerken verbeelden ieder 
op eigen wijze hun visie van de-
ze lijdensweg. Toen de fotografen 
Monic Persoon en Reint Baarda 
werden gevraagd door fotograaf 
Arjan de Vos (één van de commis-
sieleden) moesten zij even na-
denken maar het feit dat verschil-
lende kerken meewerken aan dit 
project trok hen aan. Hun op-
dracht was het sterven van Jezus 
te verbeelden. 

Een prachtige compilatie
Na een aantal ideeën werd uit-
eindelijk toch gekozen voor een 
prachtige compilatie bestaande 
uit veel kleine details. Het hand-
schrift van beiden is duidelijk 
herkenbaar. “Wij hebben de op-
dracht op onze wijze en met veel 
respect verwerkt. Het mocht be-
slist niet spottend worden”, aldus 
het fotografen paar dat het ster-
ven van Jezus op originele en 
een actuele wijze heeft verbeeld. 
“Het gegeven Lijden is van alle tij-
den en wij hopen dat de bezoe-
kers onze boodschap begrijpen.” 
Het totaal is niet gespeend van 
humor maar even zo groot is het 
respect. Het is eigenlijk een hele 
bijzondere ontdekkingstocht ge-
worden waar heel veel te zien, te 
lezen en te beleven valt. Uren en 
uren is er aan de indrukwekkende 
fotocollage gewerkt.

Wat betekent Pasen
“Wie staat er nog stil bij Pasen en 
wat is de betekenis van Pasen? 
Hoe kijken wij vandaag tegen het 
lijden aan?” Reint en Monic zijn er 

buitengewoon goed in geslaagd 
om een schitterende vertaling te 
maken van deze religieuze voor-
stelling die voor vele gelovigen 
zo een belangrijke plaats in hun 
leven heeft. Maar evenzo zetten 
zij de buitenkerkelijken aan het 
denken en doen dit met een gro-
te dosis heerlijke humor. 

Film
Aan deze tentoonstelling werken 
verder mee: Jan Millenaar, Femke 
Kempkes, Marloes Joore, Sander 
Jongkind, Engelien van der We-
ijden, Chris van der Graft en Car-
ry Bijlo. Leerlingen van zes ba-
sisscholen hebben een film ge-
maakt. En er zijn gedichten te le-
zen. Vanaf zaterdag 13 tot en met 
maandag 22 april van 15.00 tot 
21.00 uur is de expositie in de bo-
venzalen van De Oude Veiling te 
bekijken. De toegang is voor jong 
en oud gratis. Er is een lift voor 
degenen die moeite hebben met 
trap lopen. NB: Extra aanbeveling; 
Boven de trap hangen de drie fo-
to panelen: Het Dorp, gemaakt 
door Reint Baarda. Deze fraaie 
serie is aangekocht door de ge-
meente Aalsmeer. 

Janna van Zon 

Kaartverkoop van start gegaan!
Ook Jan, Jeroen en René 
op 25ste Feestweek
Aalsmeer - Afgelopen maan-
dag 1 april is de kaartverkoop 
van start gegaan voor de 25ste 
Feestweek van 8 tot en met 14 
september. Snel kaarten bestel-
len werd aangeraden, maar dan 
is het natuurlijk wel handig als 
bekend is wie welke dag op het 
podium in de feesttent te zien 
en te horen is. Het bestuur van 
de Feestweek heeft daarom za-
terdag op de website de line-up 
bekend gemaakt. Het jubileum 
gaat echt groots gevierd worden, 
want naast Di-Rect, Gerard Jo-
ling, Andre Hazes en de Snolle-
bollekes komen ook Jan Smit, Je-
roen van der Boom en René Fro-
ger naar Aalsmeer! Di-Rect komt 
op woensdagavond optreden 

en op donderdagavond gaan de 
spots aan voor Gerard Joling, Jan 
Smit, Jeroen van der Boom, René 
Froger en de Marcel Fisser Band. 
Op vrijdagavond kan genoten 
worden van Andre Hazes, Charly 
Lownoise & Mental Theo en Fre-
nna en de slotavond op zaterdag 
wordt gevierd met 2 Brothers on 
the 4th Floor, Lucas & Steve, Par-
tyfriex, de Snollebollekes en DJ 
Joost. Wie alle dagen wil gaan 
feesten kon een passe-partout 
kopen. Kon, want binnen drie 
kwartier waren deze allen uitver-
kocht. Nog sneller dan vorig jaar! 
Ook de losse dagkaarten gaan als 
een speer, dus zeker niet te lang 
wachten met reserveren op www.
feestweek.nl/kaarten.

Project Cultuurpunt en KCA in etalages
Kunstenaars gezocht voor 
‘Amazing Amateurs’ 
Aalsmeer - Afgelopen jaar bun-
delden Cultuurpunt Aalsmeer 
en Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer (KCA) hun krachten 
voor het gezamenlijke project 
‘Amazing Amateurs in de etala-
ge’. En met succes, want het pro-
ject krijgt dit jaar een vervolg! Tij-
dens de landelijke IkToon maand 
in juni zal er weer de hele maand 
beeldende kunst van verschillen-
de amateurkunstenaars te be-
wonderen zijn in diverse (win-
kel)etalages in het centrum van 
Aalsmeer. 
Een ieder die in de vrije tijd graag 
schildert, beeldhouwt, fotogra-
feert of op een andere manier 
creatief bezig is, kan zich vanaf 
nu opgeven voor deze expositie.

Geef je op en win!
De één vindt het gewoon leuk om 
zo nu en dan naar buiten te tre-
den met een hobby. Anderen ne-
men het weer een stuk serieuzer 
en zien het als een kans om voor 
het voetlicht te treden. De één 
schildert herinneringen of foto-
grafeert en de ander hakt in steen 
tot het af is. Zeker is dat alle ama-
teurkunstenaars met plezier en 
een zekere gedrevenheid al kor-
ter of langer met de ‘kunsten’ be-
zig zijn. Redenen om mee te doen 
aan Amazing Amateurs in de eta-

lage kunnen dus heel divers zijn. 
Deelnemende kunstenaars zijn 
volledig vrij in keuze welke kunst-
werken zij willen laten zien. Er 
mogen maximaal twee werken 
aangeleverd worden: één voor in 
een etalage en één voor in De Ou-
de Veiling.

Twee prijzen
Als deelnemend kunstenaar 
maak je twee keer kans om in 
de prijzen te vallen. Er is een Pu-
blieksprijs en een Vakjuryprijs. 
Het publiek mag gedurende de 
maand van zich laten horen en 
stemmen op het fraaiste kunst-
werk. De maker van het kunst-
werk met de meeste stemmen 
krijgt voor één jaar de Gouden 
Penseel. 
De vakjury gaat de ingebrach-
te kunstwerken beoordelen op 
basis van vier criteria: kwaliteit, 
kleurgebruik, techniek en origi-
naliteit. De vakjury heeft drie prij-
zen te vergeven. Aan het eind van 
de IkToon maand worden de win-
naars bekendgemaakt.
Opgeven voor Amazing Ama-
teurs in de etalage kan via het 
inschrijfformulier op de websi-
te van KCA, www.kunstencul-
tuuraalsmeer.nl, vóór 1 mei 2019. 
Daar zijn ook de spelregels op te 
vinden.

Mooi concert Con Amore 
voor Urbanuskerk
Amstelland - Aalsmeers Man-
nenkoor Con Amore heeft zon-
dag 31 maart een geweldig mooi 
concert gegeven waarvan de op-
brengst bestemd is voor de door 
brand verwoeste Urbanuskerk. 
Con Amore ging van start met en-
kele operakoren en met de solist 
Ronald Willemsen die de Twaalf 
Rovers (oud Russische legende) 
zong en vervolgens Sanctus uit 
de Duitsche Messe. Daarna de 
solisten als duo Climb met Every 
Mountain, het koor met Edelweis, 
Gerda van Eerde als solist in Stay 
with me, Ronald en Gerda zon-
gen met het koor Sunrise sunset. 
En het laatste stuk voor de pau-
ze was King all Glorious. Een echt 
orgelstuk, maar als dirigent Theo 
achter het orgel gaat zitten kan 
hij het koor niet zien. Gerda klom 

daarom op de bok en dirigeerde 
het koor. Na de pauze werd meer 
populaire muziek ten gehore ge-
bracht met een mooie kans voor 
de blazers om te laten horen dat 
zij er ook bij waren. Het lied Het 
Dorp was omgedoopt tot Het 
Dorp Bovenkerk met aangepas-
te tekst Na nog enkele mooie mu-
sical stukken, onder andere Ger-
da met Don’t cry for mee Argen-
tina en de middag was alweer bij-
na om. Het glas werd geheven bij 
het Chiantilied. De bedankjes en 
bloemen en het slotwoord, maar 
als uitsmijter ‘This ole house’ met 
daar in verborgen ‘O when the 
Saints’, een prachtig stuk voor de 
blazers. Met een verdient applaus 
ging ieder huiswaarts. Niet nadat 
natuurlijk een donatie in de bus 
voor de kerk gedaan was.

‘Shapes of Nature’ en ‘Colours of Winter’
Laatste weekend Ikebana 
Art in Flower Art Museum
Aalsmeer - Aankomend week-
end is de laatste kans om de ten-
toonstellingen ‘Shapes of Nature’ 
en ‘Colours of Winter’ in het Flo-
wer Art Museum te bekijken. Van-
af maandag 8 april is het museum 
anderhalve week dicht om nieu-
we exposities in te richten.
De tentoonstellingen van het eer-
ste kwartaal werden in januari ge-
opend door de ambassadeur van 
Japan en kregen zeer goede re-
acties. Naast reguliere bezoekers 
kwamen er negen groepen en 
twee schoolklassen op bezoek. 
Daarnaast organiseerde het mu-
seum drie workshops, een con-
cert, een lezing en een fotoshoot. 
De Sogetsu Ikebana Art, ont-
staan vanuit de klassieke Japan-
se bloemschikkunst, kon op veel 
belangstelling rekenen. Dat gold 
ook voor de foto’s, sculpturen en 

mantels in de tentoonstelling Co-
lours of Winter. Komend weekend 
zijn deze tentoonstellingen voor 
het laatst te zien, te weten vrijdag 
5 april van 10.00 tot 17.00 uur en 
zaterdag 6 en zondag 7 april van 
11.00 tot 17.00 uur.
 
‘De taal van bloemen’
Vanaf zaterdag 20 april is het mu-
seum weer open met de solo-ex-
positie Fleurs d’espoir/Bloemen 
van Hoop van Bert van Santen 
en de tentoonstelling ‘De taal van 
bloemen’ die het museum ont-
wikkelde in samenwerking met 
de Universiteit van Amsterdam. 
Het Flower Art Museum is geves-
tigd aan Kudelstaartseweg 1 (te-
genover de watertoren). Kijk voor 
meer informatie op: www.flower-
artmuseum.nl.
Foto: Ron van Wieringen

250ste ‘Door de Mangel’ 
op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - In september 2013 
begonnen broer en zus Elbert en 
Mylène Huijts met hun talkshow 
‘Door de Mangel’. Wekelijks wordt 
een Aalsmeerder of Kudelstaar-
ter in het spotlight gezet. Komen-
de maandag 8 april ontvangen 
zij al de 250ste gast in hun goed 
beluisterde radioprogramma. 
Op voorspraak van de 249’e gast 
Christian Clemens is volgens het 
bekende doorgeefsysteem een 
man met een eigen marketing-
bureau te gast: Jeroen Mäkel. “Hij 
heeft zijn eigen marketingbu-
reau, ‘Aan’. Ik vind het gaaf dat je 
het vertrouwen in jezelf hebt om 
deze stap te zetten”, was zijn be-
richt aan Mäkel. Deze en nog ve-
le andere verrassende vragen zul-
len maandag aan Jeroen worden 
voorgelegd in ‘Door de Mangel’. 
Mocht je als luisteraar een vraag 
hebben, de programmamakers 
feliciteren met hun jubileumuit-
zending, mail dit dan naar: info@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio: 0297-
325858.

Dylan nog een keer in actie
Vrijdag weer Jonas en Laurens 
met het gezellige kinderprogram-
ma ‘Let’s Go’. De 8-jarige Dylan uit 
Kudelstaart komt naar de studio 
om te vertellen over al zijn acties 
die hij voor Stichting Living Me-
mories heeft gedaan. En dat was 
zeer indrukwekkend. Ook vertelt 
meester Eric Spaargaren over het 
groep 8 feest dat volgende week 
weer wordt georganiseerd en ne-
men Jonas en Laurens de agenda 
door van alles wat er binnenkort 
wordt georganiseerd in Aalsmeer. 
Uiteraard is er ook weer gezellige 
muziek. Luisteren jullie weer mee 
tussen 18.00 en 19.00 uur aan-
staande vrijdag 5 april?

Topsporters 
In een sportieve editie van de 
‘Mark en Eric Show’ is de Ku-
delstaartse voetballer Rob Over-
vliet te gast die momenteel bij 
vv Noordwijk hoge ogen gooit. 
Daarnaast wordt contact opge-
nomen met de Aalsmeerse hand-
baller én showmaker Jeffrey 
Boomhouwer die meer vertelt 
over zijn profcarrière bij handbal-
club Bergischer HC! Vrijdag van 

19.00 tot 21.00 uur live te beluis-
teren.

Blikopener Radio
Volgende gast in het tech-radio-
programma ‘Blikopener Radio’ 
is Alexander Josiassen. Hij heeft 
al 25 jaar ervaring met nationa-
le en internationale mediabedrij-
ven: Talpa Radio International, 
VRT, RTL en andere omroepen. 
Ook was hij innovation director 
bij Radio 538 en Talpa Radio. Drie 
jaar geleden startte hij All4Me-
dia Productions, waarmee hij me-
diabedrijven adviseert op het ge-
bied van innovatie. Een uitgele-
zen gast om over vernieuwingen 
in de media te praten! Maandag 
8 april tussen 18.00 en 19.00 uur.

Componist Ries centraal
Op 8 april zal Sem van Hest in 
het programma ‘Intermezzo’ aan-
dacht besteden aan de Duitse 
componist Ferdinand Ries. Een 
tijdgenoot en leerling van Lud-
wig van Beethoven, die een be-
wonderaar werd van het werk 
van Ries. Een volgens veel musi-
ci ondergewaardeerde compo-
nist. Van Hest zal u in de gelegen-
heid stellen om te bepalen of u 
het daarmee eens kunt zijn. Van 
21.00 tot 23.00 uur.

Actuele politieke zaken
Dinsdag 9 april tussen 19.00 en 
20.00 uur is het radiopanel te gast 
bij programmamakers Sem van 
Hest en Erik Kreike. Met enkele 
oude en een paar nieuwe panel-
leden zal er teruggekeken wor-
den op actuele politieke zaken 
binnen de gemeente en vooruit 
gekeken naar een college onder 
een nieuwe voorzitter. Uiteraard 
ook aandacht voor de Aalsmeer-
se uitslag van de recente Provin-
ciale Staten verkiezingen. 

Radio Aalsmeer is de lokale om-
roep van Aalsmeer en omgeving. 
De omroep is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.
radioaalsmeer.nl. Daarnaast is Ra-
dio Aalsmeer te vinden op tele-
visie met Tekst TV: kanaal 12 van 
Caiway, of kanaal 1389 van KPN/
XS4ALL/Telfort. 

Lezing over vliegparken 
in Crash Museum
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
‘40-’45 organiseert op zaterdag 6 
april om 13.00 uur een lezing over 
de Vliegparken in West Neder-
land 1939-1940. De lezing wordt 
verzorgd door Crash voorzitter 
Peter de Raaf. Toen de Duitsers 
in mei 1940 Nederland binnen-
vielen, waren de 125 operatione-
le vliegtuigen van de Luchtvaart 
Afdeling LVA verspreid over acht 
vliegparken. Daarnaast beschikte 
de Marineluchtvaartdienst over 
eigen steunpunten en was de op-
leiding op enkele andere vlieg-
parken geconcentreerd. Er wa-
ren ook nog enkele hulpvlieg-
parken, die in de vijf oorlogsda-
gen soms nog een rol hebben ge-
speeld. Waar waren al deze vlieg-
parken? Wat speelde zich daar 
af en wat herinnert nu nog aan 
die vliegparken? Kun je er van-
daag de dag nog wat van terug 
vinden? Peter neemt belangstel-
lenden mee langs de vliegpar-
ken die tijdens de mobilisatie in 
1939 actief waren en hun rol in de 
meidag van 1940. Waar mogelijk 
combineert hij beelden van toen 
met die van nu. De lezing is gratis 

toegankelijk voor museumbezoe-
kers. Het museum is iedere zater-
dag geopend van 11.00 tot 16.00 
uur en is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerder-
dijk 460 in Aalsmeerderbrug (na-
bij Rijsenhout). De toegang be-
draagt 5 euro voor volwassenen 
en 2 euro voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. Donateurs van de stich-
ting en veteranen hebben gratis 
toegang. Extra openingsdagen 
zijn woensdagmiddag van 13.00 
tot 16.00 uur en elke tweede zon-
dag van de maand van 11.00 tot 
16.00 uur.

Muziek van 
Nostalgie

Kudelstaart  - Vrijdag 5 april komt 
muziekgroep Nostalgie optreden 
in wijkpunt Voor Elkaer. De groep 
bestaat uit vier instrumentalisten 
en vocalisten met een jarenlan-
ge podiumervaring. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom. De 
entree is 2,50 euro per persoon 
en de aanvang is 14.30 uur. Adres: 
Nobelhof 1 in Kudelstaart.





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

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

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

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

Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen, 
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

Wilt u een nieuw paspoort of een vergunning aanvragen? 
Heeft u een afspraak met een medewerker van het sociaal 
loket? Let op: vanwege de renovatie wijzigt de gemeente ge-
durende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:

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

reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels);
- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

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

DE SNOEIBOOT VAART WEER UIT

Op de zaterdagen 6 april, 5 oktober en 16 november 2019 
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 u: Schuilhaven de Winkel aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 u: Baggerdepot Otto aan de doorgang Grote Brug 

De snoeiboot is inmiddels een begrip op de 
Aalsmeerse wateren
Particuliere eilandeigenaren 
zijn verplicht hun overhan-
gend groen boven het water 
van de sloten en vaarwegen 
te snoeien. Om hen daarbij 
van dienst te zijn biedt de 
gemeente de mogelijkheid 
aan om op zaterdag 6 april, 
5 oktober en 16 november 2019 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 los-
sen, maar komt weer terug. Voor meer informatie over de tak-
keninzameling en de snoeiboot kunt u contact opnemen met 
de servicedesk Amstelveen/Aalsmeer vraag naar afdeling VH, 
vaarwegbeheer/boswachter tel.nr. 020–5404911.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

RECTIFICATIE
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)
- Saturnusstraat 39, 1431 XL, (Z19-008031), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning. In de oor-
spronkelijke bekendmaking van de verlening is Saturnus-
straat 29 genoemd i.p.v. Saturnusstraat 39. Verzonden: 20 
maart 2019

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Kamperfoeliestraat 60, 1431 RP, (Z19-019607), het plaatsen 

van een houten paviljoen in de tuin 
-  Machineweg, kadastraal bekend percelen B4673, B4674 en 

B4675, (Z19-019166), het bouwen van 46 grondgebonden 
sociale huurwoningen en 17 sociale huurappartementen 

-  Oosteinderweg 49, 1432 AD, (Z19-018867), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het aanleggen van een 
parkeerterrein en het realiseren van een ophaalbrug 

-  Naast Uiterweg 13, Sectie H nr. 2922, 1431 AA, (Z19-
018785), het herbouwen van een loods 

-  Beatrixstraat 78, 1432 HG, (Z19-018755), het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorzijde van de woning en het wijzi-
gen van de voorgevel 

-  Hornweg 329, 1432 GL, (Z19-018744), het plaatsen van een 
schuifhek aan de voorzijde van de woning met een lengte 
van 17,5 m lang en 1,25 m hoog 

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning 
is/zijn ingetrokken:
- Beatrixstraat 78, 1432 HG, (Z19-014715), het plaatsen van 

een dakkapel aan de voorzijde van de woning. Verzonden: 
28 maart 2019 

Verlenging beslistermijn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Oosteinderweg 59 ws, 1432 AD, (Z19-010166), het vervan-

gen van de woonark. Verzonden: 29 maart 2019 
Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 

Officiële Mededelingen
4 april 2019

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

Let op: vanwege renovatie gemeentehuis 
gewijzigde openingstijden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BEKENDMAKINGEN
Officiële besluiten worden bekend gemaakt 
in de Staatscourant en digitaal via 
www.officielebekendmakingen.nl.

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

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Beethovenlaan 114, 1431 WZ, (Z19-009287), het bouwen 

van een klimtorenpark in het bestaande gebouw. Verzon-
den: 28 maart 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Oosteinderweg 287 E, 1432 AW, (Z19-014035), het realise-

ren van een terras. Verzonden: 29 maart 2019
-  Uiterweg achter nr. 158, Sectie H nr. 881, 1431 AS, (Z19-

006910), het compenseren van te dempen water. Verzon-
den: 28 maart 2019

-  Roerdomplaan 95, 1431 WH, (Z19-015531), het plaatsen 
van een dakkapel aan de voorgevel van de woning. Ver-
zonden: 27 maart 2019

Conceptvergunning gereed’ ***
- Aalsmeerderweg 359, 1432 EA (8819258). De ontwerpbe-

schikking betreft het voornemen tot het op verzoek in-
trekken van voorschrift 23.4 van de omgevingsvergunning 
d.d. 24 augustus 1993, kenmerk WM 93-12. Het voorschrift 
heeft betrekking op het op- en overslaan van asbest, ont-
staan bij werkzaamheden die zijn verricht door degene die 
de inrichting drijft, en wordt ingetrokken vanwege het be-
eindigen van deze activiteit. Ter inzage tot 16 mei 2019.

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
GECOMBINEERDE WELSTANDS EN 
ERFGOEDCOMMISSIE

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

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 (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Kudelstaartseweg 96 (Z19-018978) Open Fortendagen 

Proef de Linie op 20 tot 22 april 2019, ontvangen op 27 
maart 2019

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

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

worden gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.
nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Nabi B.G. 20-10-1986 28-03-2019

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u 
 bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhouding 
van de persoonslijst van onderstaande persoon e/o personen 
ambtshalve op te schorten. Uit een onderzoek is gebleken dat 
betrokkene(n) niet meer woonachtig is/zijn op het adres waar 
hij/zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente 
Aalsmeer staat/staan ingeschreven.

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Bruinsma J. 18-05-1972 28-03-2019

Een eventuele ambtshalve wijziging kan gevolgen hebben 
voor het ontvangen van voorzieningen van de overheid en 
het aanvragen van documenten. Wij verzoeken een ieder, die 
op de hoogte is van de verblijfplaats van bovengenoemde 
perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerza-
ken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens 
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen. 
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Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Raadhuisplein (Z19-010423) Familie-Koningsdag Aals-

meer, periode geldigheid vergunning: 27 april 2019 tot 
30 april 2023, datum gebruikmaking vergunning: 27 april 
2019, verzonden 2 april 2019

COLLECTES

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

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 287E (Z18-008927) Zaai, Kweek & Eet B.V., 

verzonden 1 april 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Zijdstraat 49 (Z19-019031) Lollipopland / Heavy Dreamer, 

ontvangen op 27 maart 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg 287E (Z18-008925) Zaai, Kweek & Eet B.V., 

verzonden 1 april 2019

TER INZAGE 
t/m 11-04-19 Het vastgestelde bestemmingsplan 2e her-

ziening Schinkelpolder - Mr. Jac. Takkade 21 
(Z-2016/001958) met bijbehorende stukken, 
waaronder het raadsbesluit.

t/m 18-04-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-
Plasoevers 2019’met bijbehorende verbeel-
ding, planregels en toelichting

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

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

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Waarnemend burgemeester vertrekt

Afscheidscadeau van 
Raad voor Jeroen Nobel
Aalsmeer - Donderdag 28 maart 
was de laatste raadsvergadering 
voor burgemeester Jeroen Nobel. 
De waarnemer vertrekt om plaats 

te maken voor de nieuw gekozen 
burgemeester. Na afloop van de-
ze raadsvergadering nam de nes-
tor van de raad, Dick Kuin, het 

woord en hij trakteerde namens 
alle fracties op een mooi herinne-
ringscadeau. “Je werd persoonlijk 
door de commissaris van de Ko-
ning, Johan Remkes, naar voren 
geschoven om de politieke arena 
van de gemeente Aalsmeer eens 
een beetje schoon te vegen, te or-
denen en er voor te zorgen dat er 
weer een beetje normaal gedaan 
zou worden”, begon Kuin. “En dat 
is inmiddels alweer vier jaar gele-
den. Je hebt bewezen dat je een 
prima voorbeeld voor bestuur-
lijk Aalsmeer kon zijn. De rust, die 
nu in de gemeenteraad is neerge-
daald, is voor het overgrote deel 
aan jou te danken. En (korte stil-
te) aan onszelf natuurlijk.”

Koffie onderweg
Nestor Dick Kuin noemde ook 
de grote betrokkenheid van Je-
roen Nobel met ‘ons’ gemeente-

huis. Er is zelfs met Dick Kuin en 
Joop Kok op een neer naar Hen-
gelo gereden waar men ook be-
zig is met de renovatie/restaura-
tie van het gemeentehuis. Hoog-
tepunt, zo zei Kuin, was het kopje 
koffie op de parkeerplaats onder-
weg. “De thermoskan kwam uit 
de achterklep, bekertjes melk en 
suiker uit een mandje en de koffie 
was klaar. Niks dure koffie uit een 
wegrestaurant.” 

Gemeentehuis
Het cadeau van de gemeenteraad 
is een voorstelling van het ‘grote 
huis’, gemaakt door Reint Baar-
da. “Het huis waar jij vier jaar hebt 
mogen vertoeven en het huis dat 
onder jouw leiding een opknap-
beurt heeft ondergaan welke bij-
na is afgerond. Namens de ge-
meenteraad wens ik je veel ple-
zier in jouw volgende betrekking 
en spreek de hoop uit dat je, wan-
neer de werkzaamheden aan het 
gemeentehuis volledig zijn vol-
tooid, bij de heropening aanwe-
zig zult zijn”, aldus Kuin. Het schil-
derij werd overhandigd door 
raadslid Sunny Lakerveld. Het 
was overigens nog niet het defini-
tieve cadeau. “Dit is de voorbode 
van het werk dat wij, de gemeen-
teraad van Aalsmeer, je graag wil-
len meegeven.” Tot slot kreeg No-
bel nog een persoonlijk cadeau 
van de nestor. “Berghoef heeft op 
een van zijn vele reizen naar Ita-
lië ook het dorpje Sint Gimigna-
no aangedaan. Hij was zeer ver-
rukt over dit plaatsje met zijn vele 
torentjes en heeft daar een mooie 
linoleumsnede van gemaakt. Ik 
vertrouw er op dat beide werken 
een mooi plekje ergens aan een 
wand in jouw huis zullen krijgen 
opdat je de goede herinneringen 
aan een 4-jarige ‘klus’ in Aalsmeer 
kunt bewaren”, besloot Dick Kuin.

Afscheidsreceptie
Jeroen Nobel toonde zich blij met 
de mooie afscheidscadeau. Op 
donderdag 11 april kunnen inwo-
ners officieel afscheid komen ne-
men van de waarnemend burge-
meester. In de burgerzaal van het 
gemeentehuis is deze avond een 
receptie van 19.30 tot 22.00 uur.

Uitdelen bijenmix op 17 april
 o en ’ o fi ie e 

Voedselbank-voor-Bijen
Aalsmeer - Het gaat niet goed 
met de bestuivers in Nederland: 
honingbijen, wilde bijen, zweef-
vliegen, hommels en andere in-
secten. Daarom is in 2018 voor 
het eerst een Nationale Zaai-
dag georganiseerd. Honderden 
mensen hebben die dag specia-
le bloemmixen op allerlei plaat-
sen in Nederland uitgezaaid om 
voldoende bestuiver-vriendelij-
ke bloemen te hebben. Dit jaar 
doet Aalsmeerse Belangen ook 

een duit in het zakje en kunnen 
inwoners op woensdag 17 april 
tussen 12.00 en 15.00 uur op het 
Molenplein in het Centrum ook 
een bijenmix komen halen om 
in het paasweekend zelf te zaai-
en. Dit jaar hebben De Pollinators 
– de groep die de Nationale Zaai-
dag organiseert – het nog groter 
aangepakt dan in 2018. Op 500 
adressen in Nederland kunnen 
de eerste 25 gegadigden gratis 
een speciale mix halen om op 22 

Installatie op dinsdag 16 april
Delegatie uit Aalsmeer bij 
receptie Gido Oude Kotte
Aalsmeer - Op vrijdag 29 maart 
heeft Gido Oude Kotte afscheid 
genomen van het college en 
de gemeenteraad in Heerhugo-
waard. Hij verruilt het wethouder-
schap voor de functie van burge-
meester in Aalsmeer. Tijdens de 
receptie kreeg Gido Oude Kot-
te niet alleen cadeautjes van zijn 
‘eigen’ college en raad, maar ook 
een delegatie van de politiek uit 
Aalsmeer was naar Heerhugo-
waard afgereisd om de nieuwe 
burgemeester te trakteren op 
een presentje. Namens het colle-
ge waren de wethouders Robert 
van Rijn en Wilma Alink aanwe-
zig en met hen waren de raads-
leden Dirk van der Zwaag (VVD), 
René Martijn (AA) en Dirk van Wil-

legen (CDA) meegereisd. Gido 
Oude Kotte kon hun aanwezig-
heid en cadeau wel waarderen en 
gaf aan uit te zien naar het burge-
meesterschap in Aalsmeer. Hij en 
zijn vrouw zijn al op huizenjacht! 

Kennismaken
In een speciale raadsvergadering 
op dinsdag 16 april gaat Gido Ou-
de Kotte in bijzijn van de Com-
missaris van de Koning officieel 
geïnstalleerd worden en zal hij de 
eed afleggen. Deze raadsverga-
dering begint om 20.00 uur in de 
raadzaal. Aansluitend begint om 
21.15 uur in de burgerzaal een 
receptie voor alle inwoners om 
kennis te maken met dan burge-
meester Gido Oude Kotte.

april – tweede Paasdag én Nati-
onale Zaaidag – hun eigen klei-
ne paradijsje voor de bedreigde 
bestuivers te creëren. Zo’n zaad-
adres wordt een Voedselbank-
voor-Bijen genoemd. Op deze 
wijze worden 12.500 pakketjes 
met in totaal miljoenen zaden 
over Nederland verspreid. Toen 
de leden van Aalsmeerse Belan-
gen mee wilden doen bleek in 
Aalsmeer geen officiële Voedsel-
bank-voor-Bijen te zijn. Daarom 
heeft deze lokale politieke par-
tij besloten zelf een bijenvrien-
delijke zadenmix aan te schaf-
fen en zo een officieuze Voed-
selbank-voor-Bijen te organise-
ren. De speciale bijenmix kunt u 
natuurlijk uitzaaien in uw tuin, 
maar het is ook leuk om dat juist 

in een stukje ‘openbaar’ groen te 
doen. Let er dan wel op dat het 
een geschikte plaats is. Niet al-
leen qua grond, vocht en (zon)
licht, maar zeker ook ten aan-
zien van onderhoud. Het is zonde 
wanneer uw insectenparadijsje 
wordt weggemaaid voordat het 
feestmaal heeft plaatsgevonden. 
Daarnaast zou AB het enorm leuk 
vinden wanneer u uw kleine in-
secten-lusthof fotografeert wan-
neer alles bloeit en zoemt. “Zo 
helpen we de zoemers, fleuren 
Aalsmeer wat op en kunnen we 
laten zien dat ook mensen vrolijk 
worden van insectenvriendelijke 
beplanting”, aldus de leden van 
AB. “Graag tot woensdag 17 april 
tussen 12.00 en 15.00 uur op het 
Molenplein.” 

Cassatie John P. niet-
ontvankelijk verklaard
Aalsmeer - Tom van Tol zou vo-
rige week zeventwintig jaar zijn 
geworden, maar John P. reed Tom 
drieënhalf jaar geleden dood op 
de Oosteinderweg. Familie van 
Tol kreeg klap op klap, want na 
het hoger beroep van P. ging hij 
ook nog in cassatie. Dat wil zeg-
gen dat niet inhoudelijk naar de 
feiten wordt gekeken, maar puur 
naar hoe de rechters alles onder-
bouwd hebben. Dit vond plaats 
in Den Haag achter gesloten deu-
ren. Gelukkig is de cassatie door 
de hoge raad niet-ontvanke-
lijk verklaard. Er is geen fout ge-
maakt. De zaak wordt gesloten. 
“Hij mag nu eindelijk zijn koffer 
pakken en zijn straf uit gaan zit-
ten. Dat is zesendertig maanden, 
waarvan hij er zeven heeft uitge-
zeten.” Aldus moeder Ria. “Als hij 
zich niet meldt dan gaan ze hem 
halen. Tja, en het zal wel zo zijn 
dat hij slechts twee derde van zijn 

straf hoeft te zitten. Maar wij kun-
nen de rechterlijke procedure nu 
achter ons laten. Bizar hè, dat Tom 
maar drieëntwintig mocht wor-
den. Ook apart; alle rechtszaken 
vonden plaats rond de datum van 
het ongeluk of rond zijn verjaar-
dag. Met nichtje Mascha, die des-
tijds ook bij het ongeluk betrok-
ken was, gaat het gelukkig naar 
omstandigheden goed.”
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Pedicure Petra Eveleens: 
“Ik kom graag bij u langs”
Aalsmeer - Petra Eveleens is 
sinds 2018 zelfstandige pedicu-
re. Na jaren gewerkt te hebben 
in de thuiszorg (en nog) heeft de 
Aalsmeerse veel ervaring op ge-
daan. “Tijdens mijn werk in de 
thuiszorg heb ik ervaren hoe be-
langrijk en fijn het is om een pe-
dicurebehandeling thuis, in eigen 
omgeving, te krijgen”, vertelt Pe-
tra. Mede hierdoor heeft zij ervoor 
gekozen om uitsluitend bij de cli-
ent aan huis te werken. Als gedi-
plomeerd pedicure is Petra aan-

gesloten bij Provoet, de branche-
organisatie voor pedicures. “Met 
liefde voor mijn vak geef ik uw 
voeten de aandacht en professi-
onele zorg die zij verdienen. Een 
goed deskundig advies, hygiëne, 
kwaliteit en klantvriendelijkheid 
staan bij mij hoog in het vaandel”, 
aldus Petra Eveleens, die graag 
bij u langs komt. Bel voor een af-
spraak 06-23313885 of stuur een 
mail naar info@petraeveleens.
nl. Kijk voor meer informatie op 
www.petraeveleens.nl/

In Aalsmeer en Kudelstaart
Hulp bij het invullen van 
belastingaangifte
Aalsmeer - Het is weer tijd voor 
de Aangifte Inkomstenbelasting 
over het afgelopen jaar. Wan-
neer dit voor u een moeilijke op-
gave is, kunt u dit jaar terecht in 
het ‘Financieel Café’, georgani-
seerd door ‘Infopunt Aalsmeer 
en Kudelstaart, in samenwerking 
met de Bibliotheek Amstelland. 
De belastingaangifte kan tegen-
woordig snel en gemakkelijk on-
line ingediend worden. Toch zijn 
er vaak een aantal bijzonderhe-
den om rekening mee te hou-
den. Daarbij zijn er de aftrekpos-
ten die u zelf moet opgeven om 
belastingteruggave te krijgen. En 
wanneer u dit allemaal op een rij-
tje heeft, is het natuurlijk zaak dat 
u het allemaal op de juiste manier 
in uw aangifte verwerkt. ‘Infopunt 
Aalsmeer en Kudelstaart’ biedt 
hulp aan diegenen die hier niet 
zelfstandig uitkomen. Op 4 data 
in april staan er vrijwilligers van 
Humanitas klaar om uw Aangifte 
Inkomstenbelasting 2018 volle-
dig en kosteloos voor u in te vul-
len. Op 11 en 25 april kunt u van 
15.30 tot 17.30 uur terecht in De 
Oude Veiling in de Marktstraat. 
En op 9 en 16 april biedt het Fi-
nancieel Café van 12.30 tot 14.30 
hulp vanuit Place2Bieb aan de 

Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart. 
Om hiervoor in aanmerking te ko-
men, moet u aan een paar voor-
waarden voldoen. De hulp is 
voor particulieren met een ver-
mogen van maximaal 30.000 eu-
ro per persoon en een inkomen 
van maximaal 22.700 euro voor 
een alleenstaande en 30.825 eu-
ro voor een gezin. De invulhulp 
geldt alleen voor de digitale Aan-
gifte Inkomstenbelasting 2018 
met behulp van een DigiD. Als u 
aan bovenstaande eisen voldoet 
is het verder belangrijk dat u de 
volgende zaken meebrengt: Di-
giD (ook van eventuele partner), 
bankpas betaalrekening(en), 
jaaropgave(s) en zorgkostenno-
ta’s. De rest van het werk kunt u 
overlaten aan Humanitas.
Als u de aangifte wel graag zelf 
doet, maar bijvoorbeeld niet de 
beschikking heeft over een pc, 
dan zijn er in de Bibliotheek vesti-
gingen Aalsmeer en Amstelveen 
werkplekken met pc’s beschik-
baar waar u gratis gebruik van 
kunt maken. Aanmelden voor de 
invulhulp is niet nodig. U kunt ge-
woon langskomen en voor meer 
informatie kunt u vooraf bel-
len met de Bibliotheek via 0297-
325905.

Verwenavond en -dag in Centrum
Karin en Michel beleven 
spetterende Luxury Day
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag-
avond 30 maart werden winnares 
Karin en haar partner Michel op-
gehaald door de luxe ‘Luxury Day 
VIP shuttle’ van Autobedrijf J.C. 
Baarse. De eerste stop was Eye-
Care Ed Kriek Optiek waar ze al-
lebei een waardecheque in ont-
vangst namen. Daarna ging het 
stel richting Van der Schilden Lin-
gerie waar Karin een mooie linge-
rieset mocht uitkiezen en Michel 
heren ondermode. Aansluitend 
werd bij Gentlemen’s Place nog 
even flink geproost op de start 
van deze gave verwenavond en 
dag. Bij het Wapen van Aalsmeer/
Hotel Aalsmeer werden Karin en 
Michel verwacht voor een gezel-
lig drankje aan de bar en uiter-
aard een heerlijke overnachting 
met ontbijt.
Zaterdag was het tijd voor het 
tweede deel van de Luxury Day 
Aalsmeer Centrum. Na een uitge-
breid ontbijt ging het stel richting 
Trendy Hair waar Michel werd ge-
knipt en Karin’s lange haar werd 
geknipt, geföhnd en gekruld. Bij 
Siphra’s Studio kreeg Karin ver-
volgens een gave nieuwe outfit 
en bij Drogisterij Parfumerie van 
der Zwaard werd Karin professi-
oneel opgemaakt en ontving Mi-
chel een fijne gezichtsbehande-
ling. Bij Gentlemen’s Place kreeg 
dit keer Michel een nieuwe outfit 
en al gauw was het tijd voor een 
uitgebreide lunch op het zon-
nige terras van Banketbakkerij 
Tearoom Chocolaterie Müller. Na 
de lunch volgde een echte foto-
shoot bij Foto de Boer en ontving 
het stel cadeaubonnen voor be-
handelingen (onder andere laser-
ontharing) bij Institut Esthetique. 
De laatste stop was bij Sparnaaij 
Juweliers waar ze wederom al-
lebei enthousiast een waarde-
cheque in ontvangst namen.

Ondertussen werden in het ge-
heim de twee zoons Damian en 
Kevin opgehaald door de ‘Luxury 
Day VIP Shuttle’. Het dreigde bijna 
nog mis te gaan omdat één van 
de jongens moest werken maar 
ook dat werd geregeld en bij het 
instappen zagen Karin en Michel 
tot hun grote verbazing de twee 
jongens plots op de achterbank 
zitten! De verrassing was echt 
compleet, de kers op de taart, 
want de jongens gingen natuur-
lijk mee met de helikopter vlucht, 
die Michel eigenlijk niet zo zag 
zitten, maar toch wel wilde mee-
maken. Na een fantastische he-
likoptervlucht die onder ande-
re over Amsterdam vloog, volg-
de nog een gezellig diner met z’n 
vieren bij Restaurant de Praam. In 
de loop van de avond werden ze 
door de ‘Luxury Day VIP Shuttle’ 
weer netjes thuis gebracht waar 
Karin en Michel moe maar enorm 
voldaan op de bank ploften. De 
volgende ochtend vroeg werd er 
nog een zeer goed gevulde ont-
bijtmand gebracht door Albert 
Heijn Praamplein. 
Karin Overmars: “Wij kijken terug 
op een top weekend, het was su-
per geregeld, we zijn onwijs ver-
wend en dat de jongens ook mee 
mochten met de helikoptervlucht 
was helemaal te gek.” En dat was 
nou precies de bedoeling van de-
ze actie: “We hebben in Aalsmeer 
gewoon álles in huis en dat wil-
len we graag uitstralen en laten 
zien aan onze klanten. Zo veel 
leuke reacties en de winnares, en 
haar man, waren zó enthousiast. 
Daar doen we het voor”, aldus alle 
deelnemende ondernemers.
Kijk ook voor meer beeld op de 
facebook pagina: Luxury Day 
Aalsmeer Centrum
Beeld Foto de Boer.
Tekst Sabine Joore. 

Dankbaar en gezellig werk
Taalpunt zoekt taalhulpen
Aalsmeer - Al een tijd krijgen in 
ons land mensen met een taal-
probleem de nodige aandacht. 
En dat is volkomen terecht. Je 
wordt immers behoorlijk beperkt 
in je bestaan als je je niet in de Ne-
derlandse taal kunt uitdrukken, 
zowel schriftelijk, als mondeling. 
Nog onlangs werd in Aalsmeer 
een taalmiddag georganiseerd 
waarin dit probleem centraal 
stond. Het gevolg is dat meer 
mensen zich melden bij het taal-
punt in de bibliotheek die graag 

hulp zouden willen krijgen. Het 
aantal mensen dat die hulp zou-
den willen geven is echter achter-
gebleven, zodat er nu een wacht-
lijst is ontstaan. Lijkt het je wat 
om eens per week iemand een 
uurtje te ondersteunen? Meld je 
dan aan bij het taalpunt in de bi-
bliotheek in de Marktstraat op 
dinsdag tussen 11.00 en 13.00 
uur. Of kom gewoon eens langs 
om te horen wat die hulp zoal in-
houdt. Het is dankbaar en boven-
dien gezellig werk.

Roken, alcohol- en drugspreventie
Gezonde School-vignet 
voor De Groenstrook
Aalsmeer - Op woensdag 27 
maart heeft Wellantcollege 
de Groenstrook het Gezonde 
School-vignet gekregen voor ro-
ken, alcohol- en drugspreventie. 
Het vignet Gezonde School is een 
kwaliteitskeurmerk voor scho-
len die werken aan het verbete-
ren van de gezondheid van hun 
leerlingen. Een Gezonde School 
besteedt zijn tijd en aandacht 
voor gezondheid zo effectief en 
efficiënt mogelijk. De Gezonde 
School-aanpak helpt hierbij plan-
matig en structureel te werken 
aan gezondheid en een gezon-
de leefstijl van leerlingen. Als een 
school binnen een gekozen the-
ma alle vier de pijlers van Gezon-
de School op orde heeft, ontvan-

gen zij een Gezonde School-vig-
net. Dat is precies wat er afgelo-
pen woensdag gebeurde op ‘de 
Groenstrook’. De Aalsmeerse ves-
tiging van Wellantcollege heeft 
het Gezonde School-vignet ge-
kregen voor roken, alcohol- en 
drugspreventie. Oud-docent Ste-
fan Bos, die veel in het voortraject 
heeft betekent, mocht het bordje 
voor de gezonde school ophan-
gen bij de ingang van de school 
aan de J.P. Thijsselaan.
Natuurlijk gaat de Groenstrook 
aan het werk om ook de ande-
re thema’s binnen te halen, maar 
voor nu wil de school speciaal 
Stefan Bos bedanken voor zijn in-
zet bij het behalen van het huidi-
ge vignet.

Schoolleider Widjai Nakorikantodas (links) en oud-docent Stefan Bos.

Bij velen een echte traditie
‘De Strooppot’ 20 jaar
De Hoef -  Het is alweer 20 jaar 
geleden dat Pannenkoekenres-
taurant De Strooppot op 1 april 
1999 haar deuren opende. Van-
af dag 1 is het een goede zet ge-
weest om in De Hoef een pannen-
koekenrestaurant te beginnen. 
Eigenaar Marcel Kentrop weet te 
vertellen dat hij gasten uit de ge-
hele regio, van Alphen aan den 
Rijn tot Amstelveen, mag verwel-
komen. “Gezinnen en families die 
met zijn twintigen of dertigen te-
gelijk komen zijn geen bijzonder-
heid. En op zomerse dagen biedt 
ons zonnige terras plaats aan ve-
le fietsers, motorrijders en ande-
re recreanten die vanuit het hele 
land dit mooie stukje Groene Hart 
komen verkennen.” 
In de afgelopen twintig jaar is De 
Strooppot  bij velen een echte 
traditie geworden. Kinderen die 
20 jaar geleden met hun (groot)-
ouders een pannenkoek kwamen 
eten, hebben inmiddels zelf een 
gezin en komen nu met hun ei-
gen kroost. Naast gezinnen en fa-
milies heeft De Strooppot ook de 
mogelijkheid om grote groepen 
te ontvangen voor een pannen-
koek in de twee zalen en het afge-
sloten terras. Groepen tot wel 100 
personen, van De Zonnebloem,  
het Rode Kruis, scholen, brom-

merclubs, motorclubs en ligfiets-
verenigingen, je kunt het zo gek 
niet bedenken of ze zijn wel ge-
weest. Een pannenkoek gaat er 
bij vrijwel iedereen wel in.

Verrassingspannekoek
160 verschillende pannenkoeken 
staan er op de kaart, uiteraard de 
gangbare met spek, appel, ana-
nas en rozijnen, maar ook ver-
rassende combinaties met klin-
kende namen als de Gloeiende 
Gerrit, de Javaanse Krulstaart en 
Loempia De Cromme Miert. Maar 
de populairste pannenkoek blijft 
nog altijd de verrassingspannen-
koek, specialiteit voor de kinde-
ren met elke keer weer een an-
dere verrassing. Voor diegene die 
toch liever iets anders heeft dan 
een pannenkoek, is er een lekker 
biefstukje van de haas of een sa-
teetje. 

Verjaardag/zwemdiploma 
Dagelijks lopen er kinderen met 
trots naar binnen met in de hand 
een uitnodiging voor het eten 
van een verjaardags- of zwemdi-
plomapannenkoek. Dat zijn ten-
slotte belangrijke zaken die ge-
vierd moeten worden in een kin-
derleven. Er wordt dan ook een 
groot feest van gemaakt. Bij de 

verjaardagskaart hoort een pan-
nenkoek met een mooi ingepakt 
cadeau en medewerkers die aan 
komen lopen met vuurwerk en 
uit volle borst “lang zal ze leven” 
zingen. Na het halen van een 
zwemdiploma krijgen de kinde-
ren een Spongebob pannenkoek 
met iets leuks voor in het water, 
zoals duikstaa�es of een zwem-
bril. Het geeft altijd weer glunde-
rende kinderen.

Feesten en buffetten
Maar De Strooppot is meer dan 
pannenkoeken. In de afgelopen 
20 jaar is menig huwelijk in De 
Strooppot begonnen. Maar ook 
gevierd, met een knallend feest 
of zelfs met het doen van de hu-
welijksbelofte. Vele jubilea, ver-
jaardagen en kraamfeesten heb-
ben inmiddels plaatsgevon-
den in de twee sfeervolle feest-
zalen.  “Soms zijn mensen eerst 
wat huiverig”, zegt Marcel. “Vaak 
wordt dan toch gedacht dat wij 
alleen pannenkoeken serveren.” 

Maar als dan blijkt dat er comple-
te diners, buffetten , high teas en 
meer kunnen worden samenge-
steld, vrijwel altijd geheel naar  ei-
gen keuze, dan vallen velen als-
nog voor deze prachtige locatie. 
“Gelukkig wel”, lacht Marcel. “Het 
blijft toch iedere keer weer een 
bijzonder voorrecht om hiervan 
onderdeel te mogen zijn.”

Team Strooppotters
Het feit dat De Strooppot al-
weer 20 jaar gasten mag ontvan-
gen moet worden gevierd. Uiter-
aard met de grote groep mede-
werkers, binnen het bedrijf ook 
wel Strooppotters genoemd, 
op 8 april met een bruisend be-
drijfsfeest. Want dat is toch wel 
het grootste goed van De Stroop-
pot, al deze medewerkers, voor-
namelijk parttimers die voor ve-
le jaren hun hart verpanden aan 
de Strooppot. Zij maken uiteinde-
lijk het bedrijf vindt Marcel. “Zon-
der hun inzet, gastgerichtheid en 
vriendelijkheid zijn we nergens.”

Eerste markeringen al aangebracht
Derde week april start 
bouw FloriWorld
Aalsmeer - De realisatie van Flo-
riWorld, het experience center 
voor de sierteeltsector, staat niets 
meer in de weg nu de definitieve 
bouwvergunning is verleend. De 
grond is overgedragen aan Flori-
World BV en vorige week zijn als 
onderdeel van de voorbereiden-
de grondwerkzaamheden de eer-
ste markeringen aangebracht. “In 
de derde week van april starten 
de heiwerkzaamheden en aan-

sluitend organiseren we een fees-
telijk evenement om deze mijl-
paal te vieren”, laat Danielle San-
ten, directeur van FloriWorld we-
ten. De oplevering is naar ver-
wachting in april 2020. Na een 
aantal weken proefdraaien, volgt 
vervolgens de officiële opening. 
Er wordt gemikt op 350.000 be-
zoekers per jaar. FloriWorld wil in 
deze samenwerken met publieks-
trekkers in en rond Aalsmeer.
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Circus Ronellie in 
Zorgcentrum Aelsmeer
Op woensdag 10 april om 
15.00 uur wordt het podium 
tijdelijk omgetoverd tot 
circuspiste, er worden 4 
spectaculaire dierenacts 
opgevoerd door Circus 
Ronellie in de grote zaal van 
Zorgcentrum Aelsmeer.
U bent van harte welkom!

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 10 april kunt u
genieten van o.a. een lente 
cocktail, stokbrood met 
kruidenboter, kipspies,                    
strogano�saus, romano-
bonen met spek en ui,
griekse salade, griekse 
aardappelschotel en een 
tropische fruitcocktail met 
slagroom naar keuze voor 
maar € 14,-. U ben van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 
Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Vrijdag 12 april een heerlijk 
3-gangendiner met o.a. een 
gebonden mosterdsoep, 
stokbrood met kruidenboter
wienerschnitzel, remoulade 
saus, gestoofde appeltjes met 
rozijnen, frisse komkommer-
salade, patat met mayonaise 

en een sorbet met slagroom 
voor € 14,-. U bent van harte 
welkom vanaf 17.00 uur. 
Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Paasbrunch in Voor Elkaer
Op vrijdag 19 april ( goede 
vrijdag) is er een paasbrunch 
van 12.00-14.00 uur in wijk-
punt Voor Elkaer in Kudel-
staart. U kunt genieten van 
o.a. kippensoep, verschillende 
soorten brood, luxe vleeswa-
ren, pasteitjes, kipkroketjes, 
ko�e, thee, jus d’orange en 
nog meer lekkers! De kosten 
zijn € 15,- per persoon.
U kunt zich opgeven bij een 
van onze gastvrouwen in het 
wijkpunt of via tel. 
 0297-82 09 79. 

Kaarten maken in Voor 
Elkaer in Kudelstaart
Het is alweer bijna tijd om een 
gezellige middag met elkaar 
kaarten te maken. De groep 
is nog lang niet vol, dus schuif 
gezellig aan. Alle materialen 
zijn aanwezig. U bent dinsdag 

16 april van harte welkom van 
14.30-16.30 uur. Komt u ook? 
Neem gezellig iemand mee.

Circus Ronellie in 

Activiteiten overzichtAalsmeer - Ab Baksteen en Marc 
van der Knaap vormen samen het 
team van KNAB maatwerk Interi-
eur bouw. Als zelfstandige interi-
eurbouwers hadden beide over 
klandizie niet te klagen, zij ver-
stonden elkaar goed, kenden el-
kaars kwaliteiten en besloten 
daarom hun krachten te bunde-
len. Er werden grote investerin-
gen gedaan en een pand gevon-
den waar het duo gezamenlijk 
aan de slag ging. Hun vakman-
schap, het waarmaken van belof-
tes bezorgen hen een reputatie 
waar je U tegen zegt. Inmiddels 
- twee jaar verder - zijn de twee 
handige mannen met de titel On-
dernemers van het Jaar beloond 
en hebben zij opnieuw geïnves-
teerd in een CNC vreesmachine 
en een kantlijnmachine, gaan zij 
verhuizen naar een ander, groter 
pand en er komt een personeels-
lid bij. “Daar zijn wij hartstikke blij 
mee. Wij kennen hem nu zeven 
jaar en hij past precies bij ons. Hij 
weet precies hoe wij werken en 
begrijpt onze humor.” Het bete-
kent wel dat KNAB Aalsmeer gaat 
verlaten. “Wij hebben overal ge-
zocht, maar er was gewoon niets 
te vinden dat voor ons geschikt 
was. Wij gaan nu naar De Kwakel.”

Denkwerk en overleg
Het doen van investeringen en 
het maken van beslissing kost-
te een paar uurtjes denkwerk en 
overleg. Neen, gelukkig geen sla-
peloze nachten. De mannen we-
ten heel goed waar zij mee be-
zig zijn, weten de werkdruk zo te 
verdelen dat er geen overdreven 
stress ontstaat. “Dat houden wij 
scherp in de gaten. Dat moet ook 
wel om je afspraken te kunnen 
nakomen. Bij ons is beloofd blijft 
beloofd wat betreft tijd en kwali-
teit leveren. Vanaf dat wij samen 
werken hebben wij ingewikkelde 

keuzes moeten maken en van niet 
één hebben wij spijt. Wij zijn trots 
op wat wij tot nu toe hebben be-
reikt en de toekomst ziet er roos-
kleurig uit. Gaande weg werken 
wij steeds meer samen met interi-
eur architecten en winnen wij bij 
klanten steeds meer vertrouwen.” 
De website van KNAB laat precies 
zien waar de handige mannen 
voor staan en werd als voorbeeld 
gesteld tijdens de ZAAI master-
class Social Media. De twee-een-
heid, de professionaliteit en de lol 
in het werk maakt KNAB tot een 
succesverhaal!

Handvatten en structuur
“De hulp die wij via ZAAI hebben 
gekregen wat Sales betreft, be-
taalt zich zeker voor ons uit. Wij 
kregen handvatten aangereikt en 
het gaf ons structuur. Met name 
de mentor-panel avond vonden 
wij geweldig. Het was een super 
interessante avond. De dingen 
die er toen gezegd zijn die zit-
ten wel in je hoofd maar nu werd 
het toch zo uitgelegd dat wij al-
les beter kunnen toepassen. De 
tijd die wij voor ZAAI  hebben 
moeten vrij maken was het meer 
dan waard.” Voor meer informatie: 
Kirsten Verhoef (project organisa-
tor), telefoon 0297-366182 of via 
de mail kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

Ab en Marc van KNAB: 
“Geen moment spijt van Zaai”

Tuinbouwmuseum ziet er weer tip-top uit

Zaterdag opening seizoen 
Historische Tuin Aalsmeer
Aalsmeer - Zaterdag 6 april 
opent de Historische Tuin haar 
deuren voor publiek. Vanaf 10.00 
uur is iedereen  van harte welkom 
om de Tuin te komen bewonde-
ren. Hét tuinbouwmuseum van 
Aalsmeer ziet er weer tip-top uit. 
Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Er 
is hard gewerkt om de deadline 
te halen. In de wintermaanden 
is er volop onderhoud gepleegd 
aan de opstallen, gereedschap-
pen en machines. Talloze vrijwilli-
gers hebben zich ingezet om de 
Tuin seizoen-klaar te maken. Een 
mega-klus was het vervangen 
van het dak van de rozenkas. On-
der barre omstandigheden is de-
ze taak volbracht, met fraai resul-
taat overigens. Verder zijn daken, 
ruiten en kozijnen gerepareerd of 
van een verfl aag voorzien. 
De Clematiskas is weer in ere her-
steld. Maar liefst 40 oude Clema-
tissoorten zijn gepland. Talloze 
zaden zijn in de aarde gestopt 
om in het voorjaar te ontluiken. 
Het hoofdpad is weer voorzien 
van een verse laag houtsnippers. 
Met dank aan de vrijwilligers die 
zich tijdens NL Doet inspanden. 
De corridor mag zich verheugen 
in een bijzondere fotocollectie uit 
eigen verzameling. Daarnaast is 
de ontvangstruimte opnieuw ge-
styled. Hangplanten, decoratie 
van authentieke gebruiksvoor-
werpen en een likje verf maken 
het geheel compleet.  
Ook de winkel is onder handen 
genomen. Vanuit de corridor is 
de doorkijk bevorderd. Daar-
naast is de bebording aangepast. 
Dit is slechts een greep uit de ve-
le werkzaamheden die op de Tuin 
hebben plaatsgevonden de laat-
ste maanden. 

Het thema van de Botanische Tui-
nen 2019 is ‘Beter met Planten’. In 
een notendop gaat dit over de 
medicinale werking van planten 
en kruiden: van opium tot aspi-
rine. Ontdek de grenzen tussen 
gezondheid en genot, genees-
middel en gif. Er is een bijzonde-
re tentoonstelling gemaakt over 
dit onderwerp. Tijdens de ope-
ningsdag is er een doorlopen-
de demonstratie Seringen en-
ten. Kom kijken naar dit ambach-
telijke schouwspel, dat nog altijd 
wordt uitgevoerd op de Tuin. Om 
15.00 uur is er een bloemen-en 
plantenveiling in de afmijnzaal. 
Neem plaats op de koperstri-
bune en test uw reactievermo-
gen. Natuurlijk zijn er allerhande 
voorjaarsplanten en -bloemen te 
koop. De Stichting Oud Aalsmeer 
heeft een inspirerende expositie 
voor seizoen 2019 samengesteld, 
genaamd Topografi sche Kaarten, 
van Aalsmeer en omgeving. Dit 
alles is te vinden in de boerderij.  
In de tentoonstellingskas is de ex-
positie Bakerpraat letterlijk in een 
nieuw jasje gestoken. Bakerpraat 
vertelt het verhaal van de kle-
ding die in Aalsmeer werd gedra-
gen in de periode 1800 tot 1900. 
Naast een gewijzigde inrichting 
zijn de poppen van outfi t veran-
derd. Onder het motto ‘Goed ge-
mutst’ staat dit hoofddeksel in al 
z’n facetten centraal. In Het Tuin-
huis kunnen bezoekers even bij-
komen van al dat moois onder 
het genot van een kop koffi  e met 
huisgemaakt gebak of een over-
heerlijk belegd broodje. De His-
torische Tuin Aalsmeer  is bereik-
baar via het Praamplein en voor 
wandelaars en fi etsers ook via de 
Uiterweg. 

Kennismaken met revolutionaire schoen

Weer een Stretchwalker 
P oe  oo a  bij i
Mijdrecht - Op vrijdag 5 en zater-
dag 6 april is er weer een Strech-
walker Proefl oopdag bij Smit 
schoenen Mijdrecht. Iedereen die 
kennis wil maken met de award-
winnende balans schoen is van 
harte welkom om zelf te  testen 
wat een verschil deze revolutio-
naire schoen voor je houding kan 
beteken. De klanten mogen met 
een paar test schoenen een uur 
lang buiten gaan wandelen of 
winkelen en ervaren hoe balans 
je leven kan veranderen! De oor-

sprong van Strechwalker (zool) is 
gebaseerd  op het balansprincipe 
van de oude traditionele Japan-
se sandaal Ippon-ba geta, een ba-
lanssysteem, dat de harmonie tus-
sen mens en natuur symboliseert. 
Deze houten Japanse sandaal ba-
lanceert op een hak, die in het 
midden van de zool is geplaatst 
waardoor de drukverdeling onder 
de voet verdeeld wordt en je ge-
wrichten met 30% minder belast 
worden. Doordat de zool iets ver-
hoogd is worden de bekken ge-

Grote vraag naar gratis compost
Zonnige zaterdag zorgt voor 
megadrukte op Compostdag
Rijsenhout - Gratis compost als 
dank voor het scheiden van GFT 
en een stralende zon zorgden 
voor veel vrolijkheid bij de ruim 
13.000 bezoekers van de lande-
lijke compostdag afgelopen za-
terdag 30 maart in de regio. Mas-
saal kwamen ze op de ruim twin-
tig uitdeellocaties in veertien ge-
meenten af om een paar zakken 
MeerCompost te halen voor in de 
tuin. En in nagenoeg iedere ge-
meente was er wel een wethou-
der om de zakken uit te delen. 
Ook de gratis tours in de Groene 
Energiefabriek van Meerlanden 
in Rijsenhout trokken tal van ge-
interesseerden. “Met deze jaar-
lijkse actie zetten gemeenten en 
Meerlanden de inwoners in het 
zonnetje. Vandaag zelfs letter-
lijk. Zij zijn namelijk dé spil in een 
goede scheiding van GFT en heb-
ben daarmee direct invloed op 
de kwaliteit van onder andere on-
ze MeerCompost”, licht algemeen 
directeur van Meerlanden Angeli-
ne Kierkels toe.

Waardering
Meer dan 100 medewerkers van 
Meerlanden en gemeenten in de 
regio Haarlemmermeer, Kenne-
merland en Duin- en Bollenstreek 
deelden 55.000 zakken Meer-
Compost uit. Voor dit aantal zak-
ken was 1.250.000 kilo ingeza-
meld GFT uit de regio nodig. De 
compost van dit GFT verrijkt als 

een natuurlijke bodemverbete-
raar de bodem van (moes)tuinen. 
En dat werd gewaardeerd door 
een Aalsmeerse inwoner: “Wij 
scheiden ons afval vrij fanatiek en 
vinden deze actie heel goed voor 
de bewustwording. Het is toch 
geweldig dat je compost van je 
eigen GFT weer in je eigen tuin 
kunt gebruiken!”

Rondleiding 
Naast het ophalen van compost 
konden geïnteresseerden op de 
landelijke compostdag ook zelf 
zien hoe GFT in de Groene Ener-
giefabriek van Meerlanden in Rij-
senhout 100% wordt gerecycled 
tot zes nuttige producten. “Ge-
weldig om te zien dat ons GFT 
dus echt niet op ‘de grote hoop’ 
terecht komt en zelfs grondstof is 
voor duurzame producten”, aldus 
één van de bezoekers.

MeerCompost
MeerCompost stimuleert de 
groei van bloemen en planten op 
een milieuvriendelijke wijze, het 
reguleert de waterhuishouding 
en zorgt voor een natuurlijke ba-
lans in de bodem. De compost 
wordt gemaakt door een combi-
natie van vergisting en compos-
tering van organische afvalstro-
men. MeerCompost is een gecer-
tifi ceerd product (Keurcompost), 
vrij van onkruidzaden en ziekte-
kiemen.

Ruim 21.000 euro voor Hotel Heppie
Bosman Van Zaal: Open 
dag geweldig verlopen
Aalsmeer - Diverse foto’s zijn ge-
maakt tijdens de open dag op 15 
maart in het nieuwe pand van Bos-
man Van Zaal aan de Braziliëlaan 
4. Meer dan 2.000 mensen kwa-
men een kijkje nemen en er is ruim 
21.000 euro opgehaald voor stich-
ting Het Vergeten Kind: Hotel Hep-
pie. Het feest is geweldig verlopen, 
de demonstraties zijn met grote 

nieuwsgierigheid ontvangen. “We 
hebben veel bekende gezichten 
gezien en nieuwe belangstellen-
den ontmoet”, aldus het team van 
Bosman Van Zaal. “En daar willen 
we u als bezoeker en/of donateur 
graag voor bedanken! Na deze 
prachtige inwijding van ons pand 
kunnen we niet anders dan posi-
tief naar de toekomst kijken.”

Fairtrade-avond over 
o fi e en bloe en

Aalsmeer - De Werkgroep Fair-
trade Gemeente Aalsmeer wil 
meer informatie geven over Fair-
trade koffi  e en bloemen uit de 
ontwikkelingslanden. Hiervoor 
wordt een informatieavond ge-
organiseerd op woensdag 8 mei 
in De Oude Veiling in de Markt-
straat 19.  De avond begint om 
19.30 uur met muziek uit Afri-
ka en Fairtrade koffi  e en thee. 
Er zijn twee sprekers uitgeno-
digd, zowel uit de sector koffi  e  
als uit de sector bloemen. Peter 
d’Angremond van de Stichting 
Max Havelaar vertelt alles wat u 

zou willen weten over Fairtrade 
koffi  e en Marja Oudhuis gaat het 
hebben over het kweken van 
Fairtrade bloemen in Kenia. Na 
afl oop kunnen vragen aan beide 
sprekers gesteld worden.

Proeverij
Er wordt op deze avond een kof-
fi eproeverij gehouden. Er is een 
mogelijkheid om diverse Fair-
trade koffi  emerken te proeven 
en uw mening daarover te geven. 
Meer informatie en aanmelden 
voor deze avond bij Betty Kooij 
via: jbkooij@kabelfoon.nl

kanteld en komen de wervels bo-
ven elkaar te staan, waardoor je 
nog makkelijker loopt. Het gepa-
tenteerde stretchleer zorgen voor 
een perfecte pasvorm en een wa-
re wellness voor uw voeten. Uiter-
mate geschikt voor mensen met 
reumatische klachten, gevoelige 

voeten, rugklachten of diabetes 
en voor iedereen die lekker wil lo-
pen op hippe pasvormschoenen. 
Wees welkom op vrijdag 5 of za-
terdag 6 april bij Smit schoe-
nen Mijdrecht en laat je verras-
sen door deze award winnende 
schoenen. 





Aalsmeer - Het Integraal Veilig-
heidsplan Aalsmeer 2019-2022 is 
afgelopen donderdag 28 maart 
in de raadsvergadering unaniem 
aangenomen. Aalsmeer is een 
relatief veilige gemeente, maar 
veiligheid is niet vanzelfspre-
kend en behoeft voortdurende 
aandacht en onderhoud. Veilig-
heid is een verantwoordelijkheid 
van veel partijen, waaronder ge-
meente, politie, brandweer, GGZ, 
OM, woningcorperatie, inwoners 
en ondernemers. De meeste in-
zet gebeurt dagelijks (handha-
ving, inzet noodhulp) en soms is 
(tijdelijke) extra aandacht en ca-
paciteit nodig. Voor het veilig-
heidsbeleid zijn daarom priori-
teiten gesteld. 

Inbraken en illegale bewoning
Zo wil de gemeente een structu-
rele daling van het aantal inbra-
ken, terugdringen van overlast 
door verwarde personen, tegen-
gaan van illegale onderverhuur, 
overbewoning en illegaal woon-
gebruik (hennepteelt), preventie 
op basisscholen en voorkomen 
dat de onderwereld zich nestelt 
in de bovenwereld. 

Veilig uitgaan
Strategische thema’s zijn onder 
andere terugdringen van gevaar-
zettende verkeerssituaties op het 
land en op het water, terugdrin-

gen van het aantal fietsendief-
stallen, het bevorderen van veilig 
uitgaan en tegengaan van over-
last. De fracties gaven aan blij te 
zijn met het veiligheidsplan. 

Huiselijk geweld
Echter Judith Keessen van D66 
kwam extra met een motie en 
een amendement. Het raadslid 
vroeg hiermee om meer preven-
tie van huiselijk geweld en be-
wustwording van de problema-
tiek van huiselijk geweld. In de 
motie werd het college verzocht 
met een lokale campagne aan 
te sluiten bij de landelijke cam-
pagne van de overheid om inwo-
ners hiervan bewust te maken. 
In de motie konden de fracties 
zich vinden en deze is met alge-
mene stemmen aangenomen. In 
het amendement werd voorge-
steld huiselijk geweld aan de lijst 
prioriteiten toe te voegen. Er was 
sympathie voor maar geen steun. 
Het amendement werd daarop 
ingetrokken. D66 gaf aan te ko-
men met een initiatiefvoorstel. 
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Verzoek: Rotonde eerder realiseren
Motie VVD voor veiliger 
kruising in Oosteinde

den gehaald en er bij voorkeur al 
in 2019 kan worden gestart. 
Al in 2017 vroeg VVD Aalsmeer 
tijdens een commissievergade-
ring aandacht voor dit kruispunt. 
“Inwoners van Nieuw-Oostein-
de zijn bezorgd over dit kruis-
punt”, aldus Nanda Hauet van 
VVD Aalsmeer. “De kruising wordt 
door inwoners als druk, gevaarlijk 
en onoverzichtelijk ervaren. Bo-
vendien zijn er drie basisscholen 
gelegen aan de Catharina Amali-
alaan. Dat de gemeente onze zor-
gen heeft gehoord en vertaald in 
een rotonde in het uitvoerings-
programma is natuurlijk goed. De 
start van de uitvoering mag wat 
ons betreft wel prioriteit krijgen.” 
Tijdens het debat in de raadszaal 
herkende wethouder Robert van 
Rijn de zorgen van VVD Aalsmeer. 
Hij gaf aan positief tegenover de 
intentie van de motie te staan. 
Voor het realiseren van een ro-
tonde zijn ingrijpende aanpas-
singen nodig, zoals het mogelijk 
aanpassen van de brug. De wet-
houder gaf aan dat de kruising 
prioriteit kent en is blij met het 
gedeelde beeld van de VVD en 

de raad. Ook de andere raadsfrac-
ties konden zich in de motie vin-
den; de motie werd unaniem aan-
genomen. 
“Wij zijn blij dat de wethouder en 
de andere raadsfracties onze zor-
gen onderschrijven en snel een 
oplossing willen voor dit gevaar-
lijke punt in Aalsmeer. Het is be-
langrijk dat inwoners veilig zijn in 
het verkeer en dat kinderen zich 
veilig naar school kunnen ver-
plaatsen. Wij hopen dan ook dat 
er ondanks alle uitdagingen in de 
uitvoering deze kruising naar vo-
ren wordt getrokken qua priori-
teit”, sloot Nanda Hauet af. 

‘Hoge notering’
Wethouder Robert van Rijn zei 
in een reactie dat de motie ei-
genlijk iets te vroeg wordt inge-
diend. Het college gaat nu aan de 
slag met de invulling van de Nota 
Wegen, die tijdens de raad overi-
gens unaniem aangenomen is, en 
hoopt in juni het uitvoeringspro-
gramma te kunnen presenteren. 
De aanleg van de rotonde krijgt 
in ieder geval een ‘hoge notering’ 
in dit programma van uitvoering.

Veiligheidsplan unaniem 
door raad aangenomen

1e Plaats wedstrijdploeg 
Brandweer Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 30 
maart is de wedstrijdploeg van 
de Brandweer van Aalsmeer eer-
ste geworden in de eerste ronde 
van de hoofdklasse. De wedstrijd 
vond plaats in Volendam en be-
stond uit een sterk deelnemers-
veld, maar het was uiteindelijk 
de ploeg uit Aalsmeer die er met 
de hoofdprijs vandoor ging. Nu 
wacht de ploeg de gewestelijke 
wedstrijden. “De eerste stap naar 

het prolongeren van de landstitel 
is gezet”, aldus de terecht trotse 
Brandweerploeg. Het vrijwillige 
korps Aalsmeer is overigens op 
zoek naar nieuwe collega’s. Ge-
interesseerden kunnen op maan-
dagavond langs komen bij de ka-
zerne aan de Zwarteweg. Vanaf 
20.00 uur komen de heren en da-
mes van het korps bijeen voor de 
wekelijkse oefenavond.
Foto: Brandweer Aalsmeer

o sin  fie se  
en motorrijder

Aalsmeerderbrug - Zondag 
31 maart rond elf uur in de 
ochtend zijn op de Aalsmeer-
derdijk een motorrijder en een 
wielrenner met elkaar in bot-
sing gekomen. De wielrenner 
fietste met een groep toen het 
ongeval gebeurde. De wielren-
ner raakte gewond en is per 
ambulance naar een zieken-
huis gebracht. Zijn fiets raak-
te door het ongeval zwaar be-
schadigd. Hoe het ongeval 
heeft kunnen gebeuren is nog 
onduidelijk. De politie doet on-
derzoek.

Auto over de kop na 
botsing met bestelbus
Aalsmeer - Opnieuw heeft een 
aanrijding plaatsgevonden op 
het kruispunt Legmeerdijk met de 
N201. Op vrijdag 29 maart rond 
twee uur in de middag zijn een 
bestelbus en een auto op elkaar 
gebotst. Door de klap is de au-
to over de kop geslagen. De be-
stuurder raakte licht gewond en 
is ter plaatste behandeld door 

medewerkers van de ambulance. 
De bestuurder van de bestelbus 
kwam met de schrik vrij. Beide au-
to’s raakten zwaar beschadigd en 
moesten weggesleept worden. De 
weg is enige tijd gedeeltelijk afge-
sloten geweest voor onderzoek 
naar de oorzaak door de politie.
Foto: Davey Fotography / 
Rob Franken

Schakelkast vat 
vlam in bedrijf

Aalsmeer - Vrijdag 29 maart 
omstreeks kwart voor tien in 
de ochtend is de brandweer 
gealarmeerd voor een brand 
in een bedrijf aan de Lakenble-
kerstraat. Er bleek kortsluiting 
te zijn ontstaan in de schakel-
kast. De brandweer hoefde bij 
aankomst niet veel te doen. 
Personeel van het bedrijf was 
zelf het vuur te lijf gegaan en 
had de brand geblust. De scha-
de is beperkt gebleven. De 
brandweer heeft het pand ge-
ventileerd en gecontroleerd op 
de aanwezigheid van koolmo-
noxide. Het personeel dat allen 
naar buiten was gedelegeerd, 
mocht daarna weer terug naar 
binnen. Eén persoon is door 
het ambulancepersoneel na-
gekeken, maar behandeling ter 
plaatse bleek voldoende. Op-
name in een ziekenhuis bleek 
niet nodig.

Poging inbraak 
in woning

Kudelstaart - Rond half drie 
in de nacht van maandag 1 op 
dinsdag 2 april is geprobeerd in 
te breken in een woning aan de 
Hoofdweg. De bewoners wer-
den wakker van een blaffende 
hond. Toen er poolshoogte ge-
nomen werd, hoorden de be-
woners dat er aan de voordeur 
gemorreld werd. De bewoners 
hebben open gedaan en naar 
de inbrekers geschreeuwd dat 
ze weg moesten gaan. Hier ga-
ven de mannen, vermoedelijk 
van Poolse afkomst, gehoor 
aan. Een van de mannen is ka-
lend en heeft een dik postuur. 
De ander was een mager per-
soon en droeg een witte jas. De 
bewoners hebben alarm ge-
slagen bij de politie. Agenten 
zijn nog een zoektocht gestart, 
maar de twee zijn niet meer 
aangetroffen.“Ik word hier echt heel blij van”

Inwoners positief over eerste 
ideeën park langs Machineweg
Aalsmeer - De eerste ideeën voor 
het Park langs de Machineweg 
zijn positief ontvangen. Een park 
waarin je gewoon kunt wande-
len of lekker kunt sporten. Mooie 
plekjes om te vertoeven langs het 
Zwanenwater en de ruimte voor 
De Bloemhof anders in te richten, 
zodat je er straks bijvoorbeeld 
beachhandbal of jeu de bou-
les kan spelen. De eerste ideeën 
van ontwerpbureau Zus werden 
goed ontvangen door de omwo-

nenden. “Ik word hier echt heel 
blij van.” 

Op dinsdagavond 26 maart vond 
de tweede ‘placemanagement-
bijeenkomst’ plaats, waarbij een 
team van omwonenden, belang-
hebbenden en ondernemers 
meedenkt over een park langs de 
Machineweg en de herinrichting 
van de openbare ruimte rond-
om de Bloemhof. Het team komt 
meerdere malen bijeen om sa-

men met de gemeente, Green 
Park Aalsmeer en het ontwerpbu-
reau de ideeën nader uit te wer-
ken. 

“Veel bloemen”
De aanwezigen waren heel posi-
tief over de eerste plannen. “Verre 
van doorsnee, maar wel heel in-
spirerend”, aldus een deelnemer. 
Ook hadden verschillende aan-
wezigen aanvullingen. “We willen 
veel groen en vooral veel bloe-

Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 28 maart stond tijdens de 
raadsvergadering een motie van 
VVD Aalsmeer op de agenda. In 
die motie riep de VVD het colle-

ge op om te onderzoeken of de 
realisatie van de oplossing voor 
de kruising Catharina Amalialaan, 
Middenweg en Machineweg in 
de planning naar voren kan wor-

Gewonde na 
aanrijding

Aalsmeer - Op donderdag 28 
maart rond half twaalf in de 
ochtend heeft een aanrijding 
plaatsgevonden op de Machi-
neweg, hoek met de Oostein-
derweg. Een auto en een mo-
tor hebben elkaar over het 
hoofd gezien. De 31-jarige mo-
torrijder uit Hoofddorp kwam 
ten val en is met onbekend 
letsel vervoerd naar het zie-
kenhuis. De 69-jarige bestuur-
der van de auto kwam met de 
schrik vrij, evenals zijn 65-jari-
ge passagiere uit Amsterdam.

Agressieve man 
in de boeien

Kudelstaart - Op zondag 31 
maart werden de hulpdien-
sten rond kwart voor zes in de 
avond gealarmeerd over een 
verwarde man op de Mijnshe-
renweg. Een naakte man dreig-
de in het water te springen en 
leek zichzelf van het leven te 
willen beroven. Het bleek te 
gaan om een 33-jarige man uit 
Polen, die zo leek niets met de 
politie te maken wilde hebben. 
Bij het zien van de agenten 
werd hij bijzonder agressief. 
De man is geboeid en meege-
nomen naar het bureau. Hier 
kreeg hij opnieuw een woe-
deaanval. Duidelijk was dat de 
man hulp nodig had. Van am-
bulance-medewerkers heeft hij 
een kalmeringsmiddel gekre-
gen, maar dit bleek snel te zijn 
uitgewerkt. De agressieve man 
is weer geboeid en vervolgens 
per ambulance naar een kliniek 
gebracht voor behandeling.

men, want dit is Aalsmeer!” Wet-
houder Robert van Rijn: “Als col-
lege vinden wij het belangrijk om 
samen met inwoners en bedrij-
ven plannen realiseren. De inrich-
ting van het park langs de Ma-
chineweg is hier een goed voor-
beeld van. Ik heb er alle vertrou-
wen in dat hier straks een mooi 
park komt wat aansluit bij de 
wensen van bewoners en bedrij-
ven.”
 
Multifunctioneel gebouw
Ook gaf het bestuur van hand-
balvereniging Green Park Tigers 
een presentatie. De toegang tot 
de Bloemhof gaat veranderen. 
Het autoverkeer gaat straks via 
Green Park Aalsmeer. Fietsend 
en lopend blijft de Bloemhof via 
de Hornweg bereikbaar. Daar-
naast wil het bestuur verschil-
lende, oudere gebouwen rond-
om de sporthal weghalen en in-
tegreren in het grote gebouw. 
Dit alles geeft mogelijkheden om 
het terrein anders in te richten. 
Ze denken aan een multifunctio-
neel gebouw, waar onder ande-
re ruimte is voor nieuwe kleed-
kamers en een jeugdhonk bo-
ven de kantine. Ook deze ideeën 
werden goed onthaald. “Er is hier 
weinig te doen in de buurt, zowel 
voor de ouderen als voor de jon-
geren, dus ik juich dit echt toe”, al-
dus een buurtbewoonster.
 
Goede basis
Ontwerpbureau Zus gaat deze 
ideeën verder uitwerken. “Er ligt 
nu een goede basis om mee ver-
der te gaan”, aldus wethouder Ro-
bert van Rijn. “Op korte termijn is 
het al mogelijk om paden en en-
kele bankjes te realiseren.” Naar 
verwachting wordt eind mei de 
derde placemanagement-bijeen-
komst georganiseerd.
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Aalsmeer - Het wordt tijd 
dat de dames en heren be-
stuurders van de gemeen-
te Aalsmeer en Haarlemmer-
meer het eens onder ogen 
gaan zien; er is in het verle-
den een historische vergissing 
gemaakt. Niet met het droog-
maken van het Haarlemmer-
meer, dat was een goede zaak, 
want Aalsmeer werd zo zoetjes 
aan opgegeten door het altijd 
woeste Haarlemmermeer. Nee, 
de historische vergissing is ge-
maakt bij het vaststellen van 
de gemeentegrens. Daardoor 
is Rijsenhout, Aalsmeerder-
brug en  het Fort Aalsmeer nu 
gelegen in de gemeente Haar-
lemmermeer en dat is raar! 
Want was het anders geweest 
dan had Fort Aalsmeer ge-
bruikt kunnen worden als con-
ferentiefort en Fort Kudelstaart 
gewoon als icoon voor de wa-
tersport. 
Ook het bestuur van Zorg-
centrum Aelsmeer heeft in de 
gaten gekregen dat het niet 
klopt, zij hebben gelijk een 

steunpunt opgericht voor Rij-
senhout. Voor huisarts en 
tandarts zijn de Rijsenhouters 
en Aalsmeerderbruggers al-
tijd al op Aalsmeer gericht ge-
weest. Velen van hen vinden 
hun werkkring in Aalsmeer. 
Zo ook één van de Aalsmeerse 
wethouders, hij heeft domicilie 
gekozen in Rijsenhout. Waar-
schijnlijk weet hij al lang dat de 
gemeentegrens gewijzigd zal 
gaan worden. De nieuwe grens 
zou op de A4 kunnen liggen, 
dan krijgt één van de andere 
wethouders wat meer grip op 
de Luchthaven Schiphol. De 
fractie van Absoluut Aalsmeer 
heeft de scheidend voorzit-
ter van de raad bereid gevon-
den om als mediator tussen 
de beide gemeenten op te tre-
den. Vanaf  aanstaande maan-
dag zal Jeroen Nobel de eerste 
verkennende gesprekken gaan 
voeren.

Fractie Absoluut Aalsmeer
Dick Kuin
info@dickkuin.nl

LEZERSPOST

Tijd voor een grenswijziging

“Ik ben dankbaar dat ik nog zo goed ben”

Mevrouw Joore-Dekker 101 jaar
Aalsmeer - Gekleurde ballon-
nen voor het raam, slingers om 
de voordeur. Het kon niet mis-
sen. Het was feest in kamer 32 
van Zorgcentrum Aelsmeer. Me-
vrouw Joore-Dekker werd afge-
lopen zondag maar liefst 101 
jaar! Vanwege dit heugelijke feit 
bracht burgemeester Jeroen No-
bel haar een bezoekje. “Ik moest 
het eerst nog zien.” Zegt Anna 
Joore. “Het is tenslotte 1 april!” 
Het boeket bloemen namens de 
gemeente wordt overhandigd 
en door een van de schoondoch-
ters in een vaas gezet. Het feest 
is op de verjaardag zelf gevierd. 
Zondag 31 maart was het druk 
in de Beach. “En dat ging fantas-
tisch. Iedereen kon alle kanten 
uit. Zelfs bezoekers in rolstoelen. 
Het was echt gezellig. Ik kan niet 
anders zeggen. Ik heb met ieder-

een kunnen praten. ’s Morgens 
dronken we eerst hier koffi  e, toen 
van drie tot vijf uur met een uit-
loop naar half zes feest en daarna 
nog heerlijk gechineesd met het 
gezin. En ik ben nog niet uitge-
feest. Vanmorgen op soesjes ge-
trakteerd in het huis en nu nog 
bezoek van de burgemeester!” De 
foto die op haar honderdste ver-
jaardag met de burgemeester is 
gemaakt wordt getoond. “Komen 
jullie ieder jaar na je honderdste?” 
“Ja, als mensen dat willen, dan ko-
men wij hoor”, aldus Nobel, die 
zijn ambtsketen in de doos laat 
en ongedwongen een gesprek 
aangaat. Mevrouw is nog goed 
bij de tijd. Ze hoort niet zo goed 
meer (“zonder mijn gehoorappa-
raat hoor ik niks”) en loopt met 
een rollator, maar verder gaat het 
prima. “Ik heb niks te klagen.” 

Er kwamen vier kinderen (twee 
jongens, de oudste is bijna ach-
tenzeventig, de jongste elf jaar 
jonger) en twee meiden, waarvan 
er inmiddels één is overleden. 
Vervolgens kwamen er zes klein-
kinderen, veertien achterklein-
kinderen en haar achter-achter-
kleindochter is inmiddels 1 jaar 
oud.

Dankbaar 
Iedere dag drinkt mevrouw koffi  e 
in de grote zaal en ook de lunch 
wordt er genuttigd. Ze heeft ja-
renlang in de cliëntenraad geze-
ten van het zorgcentrum en zit 
momenteel in de menu-raad. “Ik 
vind het fi jn om af en toe nog wat 
inbreng te hebben, want er zijn 
best wel dingen die ik anders zou 
willen.” Verder is Anna Joore gek 
op spelletjes. Vroeger veel ge-

bridged en nu doet ze mee met 
bingo, geheugentraining en sjoe-
len. “Als er een koor is of iets an-
ders op zanggebied ga ik daar 
ook graag naar luisteren.” Geluk-
kig heeft ze genoeg aanloop van 
buitenaf. Ze verveelt zich dan ook 
geen moment en heeft het zicht-
baar naar haar zin. 
Nadat haar man overleed (hij 
werd slechts zesenzestig jaar) 
kreeg mevrouw een vriend. Met 
Piet ‘Hartenlust’ Eveleens bleef ze 
tot zijn dood samen. “Ja, wij hok-
ten. En dat was echt niet zo ge-
bruikelijk hoor. We waren bijna 
tweeëntwintig jaar samen.” De 
vraag of iemand nog een soesje 
wil is een aantal malen gesteld. 
“We hebben er denk te veel ge-
kocht. Maar ja, beter te veel dan 
net iets te weinig.” Aldus een van 
de aanwezige familieleden. Er 
wordt nog even over een weer 
gekletst en gelachen en dan is 
het voor de burgemeester weer 
tijd om op te stappen. Het was 
gezellig bij de honderdeenjarige 
dame die besluit: “Bedankt voor 
het bezoek. Ik ben ook zo dank-
baar dat ik nog zo goed ben.” En 
dat beamen alle aanwezigen. 
Door Miranda Gommans 

Mevrouw Joore-Dekker met haar 
1-jarige achter-achterkleindochter. 
Bijzonder, honderd jaar verschil..

Na zomervakantie bouw van start
Veel ‘ja’s’ voor Rode Dorp
Aalsmeer - Tijdens de raadsver-
gadering afgelopen donderdag 
28 maart vroeg Dick Kuin van Ab-
soluut Aalsmeer naar de stand 
van zaken ten opzichte van het 
‘Rode Dorp’ langs de Machine-
weg. “Is er al ondertekend en gaat 
nog hetzelfde aantal huur- en 
koopwoningen gebouwd wor-
den?” Wethouder Robbert-Jan 
van Duijn kon met veel ‘ja’s’ ant-
woorden. “Ja, er is al ondertekend 
en ja er komen woningen in de 

sociale sector.” De wethouder had 
in deze zelfs heel goed nieuws. 
Er gaan geen 44, maar 50 sociale 
huurwoningen gerealiseerd en 13 
huizen in de vrije sector. De aan-
vraag voor de omgevingsvergun-
ning is ingediend. “Eigen Haard 
wil na de zomervakantie starten 
met de bouw”, besloot Van Duijn. 
En dat is goed nieuws. Het terrein 
aan de Machineweg ligt nu enke-
le jaren braak, terwijl de woning-
wens in Aalsmeer groot is.

2e Leven voor hondenhaar
Rijsenhout - Heeft u een hond 
en kamt u deze regelmatig? Stop 
dotten gekamde honden haren 
in struiken of bomen. De vogel-
tjes zijn er op dit moment erg blij 
mee voor de bouw van hun nest-

jes. Bekijk het schouwspel en ge-
niet van de vogeltjes die de haren 
komen halen. De vogeltjes zullen 
u er erg dankbaar voor zijn.

Foto: Ruud Meijer

Veel plannen voor het nieuwe jaar
Meer Aalsmeer Winkeldorp 
in Flower Art Museum
Aalsmeer - Vorige week kwa-
men de winkeliers in Aalsmeer 
Centrum bij elkaar voor de jaar-
lijkse ondernemersavond. De lo-
catie was dit keer het Flower Art 
Museum waar voorafgaand aan 
de vergadering lekkere broodjes 
werden geserveerd en door co-
ordinator Constantijn Hoff schol-
te een rondleiding werd gegeven 
door dit nieuwe Aalsmeerse mu-
seum. Het bleek voor alle aanwe-
zigen het eerste bezoek aan dit 
museum waarin de verbeelding 
van bloemen en planten in de he-
dendaagse kunst centraal staat.

Activiteiten
Voor de pauze nam Christiaan Sij-
nen, bestuurslid van onderne-
mersfonds Meer Aalsmeer, ieder-
een even mee terug naar 2018. 
Alle activiteiten in het afgelopen 
jaar kwamen langs. De drie mark-
ten, de verschillende winacties, 
Proef Aalsmeer, de pompoenen-
speurtocht, alle bezoekjes van 
Sinterklaas, de bloembakken en 
natuurlijk de nieuwe feestverlich-
ting die dit jaar wel op tijd opge-
hangen zal worden. Voor 2019 
staan ook weer leuke activitei-
ten in de planning met op zater-
dag 8 juni weer een ouderwetse 
Bandjesavond in de straten van 

het winkelgebied. Hopelijk gaat 
het dit jaar wel lukken om een 
vergunning te bemachtigen. Er 
wordt hard gewerkt om het pa-
pierwerk in orde te krijgen en er 
een gezellig en veilig feestje van 
te maken. 

Binnenkort webwinkelen?
Na de pauze kregen de Aalsmeer-
se Ruud van Es en Willem Geleijn 
van ShopsIN het woord. Aan hen 
de schone taak om de aanwezi-
ge winkeliers te enthousiasme-
ren voor een nieuw digitaal plat-
form waarmee de ‘bedreigingen 
van het internet’ kunnen wor-
den omgezet in kansen en mo-
gelijkheden. Door de concurren-
tie van het internet loopt de lo-
kale afzetmarkt voor de plaat-
selijke winkelier veel schade op. 
ShopsIN kan de winkelier helpen 
om deze ‘omzetschade’ te beper-
ken door het beschikbaar stellen 
van een gezamenlijk webwinkel 
platform waarmee de winkeliers 
hun digitale afzetmarkt kunnen 
vergroten. Meer dan tien aanwe-
zige winkeliers zien er wel brood 
in en gaan binnenkort rond de ta-
fel om mee te denken en te draai-
en in het pilotproject. Meer we-
ten over ShopsIN? Kijk dan even 
op www.shopsin.nl.  

Aalsmeer - Voor de tweede maal 
konden inwoners op de koffi  e 
bij het college. Eind vorig jaar 
werd de koffi  ebus neergezet in 
het Centrum en afgelopen zater-
dag 30 maart werd door burge-
meester en wethouders een be-
zoek gebracht aan Nieuw-Oost-
einde. Tijdens de eerste ontmoe-
ting in de Zijdstraat was het be-
hoorlijk koud, nu scheen er een 
heerlijk zonnetje en kon de kof-
fi e buiten genuttigd worden. Ve-
le bewoners van de vrij nieuwe 
wijk Oosteinde kwamen een ‘bak-
kie’ doen, kennis maken en na-
tuurlijk werden boompjes opge-

zet over situaties die men graag 
verbeterd of veranderd zou wil-
len hebben. “Mooie gesprekken 
bij lekkere koffi  e onder de len-
tezon”, aldus wethouder Wilma 
Alink. Ook de wethouders Robert 
van Rijn en Robbert-Jan van Duijn 
kijken tevreden terug op het ‘kof-
fi e-bezoek’. “Wederzijdse waarde-
ring en goede gesprekken tijdens 
de ontmoeting met inwoners in 
Aalsmeer-Oost”, twittert Van Rijn 
en Van Duijn: “Goede gesprekken, 
tips, ideeën en koffi  e!” Volgen-
de keer staat de koffi  ebus in Ku-
delstaart. De exacte datum wordt 
later bekend gemaakt.

“Goede gesprekken, tips en ideeën”
Gezellig en druk bij de 

o fi eb s an olle e

Opsluiting twaalf ondernemers
Ruim 220.000 euro voor 
Adamas Inloophuis 
Regio - Vrijdag 22 maart lieten 
12 lokale ondernemers zich een 
dag opsluiten bij het Adamas In-
loophuis om minimaal 15.000 
euro per persoon op te halen. 
“Maar het werd meer, veel meer. 
Ruim 220.000 euro is er opge-
haald en de teller loopt eigenlijk 
nog steeds”, lacht Annelies Osin-
ga, leidinggevend coördinator 
van Adamas. Moe maar heel blij 
kijkt niet alleen zij maar alle deel-
nemers en het Adamas team te-
rug op een bijzondere dag. “Het 
gaat niet alleen om het fantas-
tische bedrag dat we met elkaar 
hebben opgehaald, maar ook wat 
er gebeurde met de deelnemers, 
heel bijzonder.” 

Adamas Social Funder 2019
“Dit jaar was het ook spannend 
wie de Adamas Social Funder 
2019 ging worden, iedereen lag 
behoorlijk dicht bij elkaar”, ver-
volgt Osinga. Uiteindelijk kreeg 
Hugo van Luling het schitteren-
de diamanten kunstwerk. Hij had 
het fantastische bedrag opge-
haald van ruim 35.000 euro.“ Toen 
Annelies mij het beeldje overhan-
digde was ik echt overmand door 

emoties”, vertelt hij. “Het was een 
hele bijzondere dag. Ik zat in een 
kamertje in het mooie Adamas 
huis in Nieuw Vennep opgeslo-
ten samen met John Stassen. En 
dat allemaal om geld op te ha-
len voor het fantastische werk 
van het Adamas team. Wat raak 
je daar van onder de indruk als 
je een dag in het gebouw bent. 
Mooie momenten, emotione-
le momenten alles passeert zo’n 
dag.” 

Hele regio
Het Adamas inloophuis in Nieuw-
Vennep is een plek waar volwas-
senen en kinderen met kanker en 
hun naasten uit de hele regio van 
harte welkom zijn. Ze kunnen bij 
het inloophuis terecht voor infor-
matie, lotgenotencontact, thera-
peutische begeleiding, creatieve 
en lichaamsgerichte workshops 
en uiteraard voor een luisterend 
oor. In het Adamas Inloophuis 
werken 110 vrijwilligers die 7.000 
bezoeken begeleiden. In het on-
cologiecentrum van het Spaarne 
Gasthuis werken 20 vrijwilligers 
die jaarlijks 7.500 bezoeken be-
geleiden. 
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Paaskien bij BV 
Hornmeer

Aalsmeer - Een grandioze Paas-
kien organiseert buurtvereni-
ging Hornmeer op maandag 8 
april. Koop nog geen paaseitjes, 
want deze zijn te winnen tijdens 
de kienavond. De speciaal opge-
leide inkoopdames hebben weer 
hun uiterste best gedaan om een 

Kaarten Ons 
Aller Belang

Aalsmeer - Kaartliefhebbers 
zijn van harte welkom om op 
dinsdag 9 april bij Buurtvereni-
ging Ons Aller Belang te komen 

fantastische Paas prijzenpakket 
samen te stellen. Op plaats één 
en met stip staat natuurlijk de 
graag te winnen Paasmand. En 
natuurlijk nog vele andere prij-
zen. Kom op maandag 8 april 
vooral kijken en meedoen. Neem 
de buurman/-vrouw mee voor 
dit fantastische spektakel, onge-
evenaard in buurthuis Hornmeer 
aan de Dreef 1. Aanvang van deze 
kienavond is 20.00 uur, zaal open 
vanaf 19.00 uur.

Gezellige feestavond bij 
IJsclub de Blauwe Beugel
Rijsenhout - Op vrijdag 29 maart, 
vond bij ijsclub de Blauwe Beugel 
de jaarlijkse feestavond plaats. 
Om 18.30 uur startte de prijsuit-
reiking voor de deelnemers aan 
de clubkampioenschappen van 
de zaterdagochtend-jeugd. Tij-
dens deze wedstrijd op 20 maart, 
streden zo,n 40 kinderen om de 
fel begeerde medaille in hun leef-
tijdscategorie. Tevens kreeg een 
ieder zijn schaatsvaardigheids-
diploma en een mooie foto van 
de groep waarin men afgelopen 
seizoen reed. Om 20.00 uur was 
de aftrap van de jeugd en seni-
oren van de schaatstrainings-
groep, hier kregen de clubkampi-

oenschappen de bekers overhan-
digd, en werden de vrijwilligers 
bedankt voor hun inzet van het 
afgelopen seizoen. Tevens wer-
den de NK rijders  en marathonta-
lenten, welke een topseizoen ge-
draaid hebben, nog in het zonne-
tje gezet.
 
Trainingen
Op 10 april start men  alweer om 
19.00 uur met de skeelertraining 
op de skeelerbaan in Lisserbroek, 
en 14 april is de openingstrai-
ningstocht op de fiets. De fiets-
training start op donderdag 18 
april om 19.00 uur vanaf het club-
gebouw aan het Konnetlaantje.

Klaverjasavond 
Geluksvogels

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

NHV handbal
een be e finale oo  

Greenpark Aalsmeer
Aalsmeer - Voor de tweede keer 
op rij heeft OCI Lions gewonnen 
van Greenpark Aalsmeer. Na het 
duel in de BeNe League stonden 
de twee handbalteams afgelo-
pen dinsdag 2 april opnieuw te-
genover elkaar. Ditmaal werd de 
strijd aangegaan voor de NHV 
halve bekerfinale. De wedstrijd 
vond voor OCI Lions thuis in Lim-
burg plaats. De heren van Green-
park Aalsmeer waren misschien 
moe van de lange reis, want al 
snel werd tegen een achterstand 
aangekeken. De rust gingen de 
teams in met 15-9 voor OCI Lions. 
In de tweede helft werd de draad 
weer fanatiek opgepakt en kwam 
Greenpark goed terug. Echter de 

winst pakte OCI Lions dat won 
met 33-27. Geen bekerfinale dus 
voor Greenpark Aalsmeer. De fi-
nale om de NHV-beker gaat nu 
tussen OCI Lions en Kras Volen-
dam dat met 32-21 wist te win-
nen van Quintus.

Play-offs
Aanstaande zaterdag 6 april 
speelt Greenpark voor de play-
offs thuis in De Bloemhof tegen 
Bevo uit Panningen. De wed-
strijd begint om 19.15 uur en pu-
bliek is welkom. In deze poule om 
het landskampioenschap staat 
Aalsmeer met vijf punten op de 
eerste plaats.
Foto: www.kicksfotos.nl

dagavond vanaf 20.00 uur ge-
kaart in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Op 27 maart is het kla-
verjassen gewonnen door Guda 
Kluinhaar met 5436 punten. Ati 
van derLugt werd tweede met 
5184 punten en Bert van der Jagt 
derde met 5176 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Ge-
rard Weststeijn met 3471 punten.

klaverjassen. Deze kaartavond 
wordt gehouden in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Van-
af 19.30 uur is de inschrijving en 
staan koffie en thee klaar. Het 
kaarten begint om 20.00 uur. Na 
drie spellen gekaart te hebben, 
wordt weer de befaamde loterij 
gehouden.

Geen seniorenrace...
1 April grappen natuurlijk!
Aalsmeer - Een keer per jaar wor-
den de lezers op de proef gesteld 
wat betreft echtheid van artike-
len. Is het waar of niet waar? Vo-
rige week liet SPIE in een bericht 
weten een nieuwe activiteit te 
gaan organiseren: De Senioren-
race. Inschrijven kon vanaf maan-
dag... Misschien viel het balletje 
niet gelijk, maar deze dag was het 
1 april. Een grap dus, waar vol-
gens het bestuur van SPIE toch 
nog aardig wat (positieve) reac-
ties op gekomen zijn. Helaas se-
nioren, maar gelukkig is aan deel-
name aan de ‘gewone’ race geen 
leeftijdsgrens ingesteld!

Verrassende wending 
Ook het verhaal over de ver-
rassende wending in bestuur-
lijk Aalsmeer deed menig wenk-
brauw fronsen. De politiek in 

Aalsmeer heeft weliswaar de 
strijdbijl begraven, maar eigen 
meningen en wensen zijn er na-
tuurlijk wel en gelukkig maar. Wil-
lem, Sunny, René, Dirk, Dirk en 
Jelle in één partij? Ondenkbaar, 
ondanks dat goed samengewerkt 
is in de zoektocht naar een nieu-
we burgemeester. Nee hoor, de 
vertrouwenscommissie bundelt 
niet haar krachten in de Nieuwe 
Energie Partij. Het mooie lente-
initiatief was eveneens een 1 april 
grap. 
De reactie van wethouder Rob-
bert-Jan van Duijn op deze ver-
rassende wending: “Wat zijn we 
toch vernieuwend in Aalsmeer. 
Prachtig initiatief! Ik neem aan 
dat ik als adviseur van de com-
missie ook gewoon ‘jullie’ wet-
houder ben?” Ja hoor en zelfs op 
1 april!

Koningsdag op het Raadhuisplein
Oranjecomité dringend op 
zoek naar vrijwilligers
Aalsmeer - “Helpie, helpie”, be-
gint de Stichting Oranjecomité 
Aalsmeer haar oproep. Konings-
dag komt er al bijna aan en de-
ze dag wordt het Raadhuisplein 
weer omgetoverd in een speel-
paradijs voor kinderen. Om al-
le attracties te kunnen draaien, 
zijn veel vrijwilligers nodig. Het 
comité is daarom dringend op 
zoek naar jongeren en ouderen 
die deze middag (27 april) wil-

len helpen. “Je maakt er vele kin-
deren blij mee”, aldus het comité. 
“We missen nog twintig mensen 
en anders zijn we genoodzaakt 
om attracties stil te zetten of af te 
zeggen.” Alle vrijwilligers worden 
deze middag goed verzorgd met 
diverse hapjes en drankjes. Stuur 
voor informatie (of liever opgave) 
een mailtje naar info@aalsmeer-
oranje.nl of naar iris@aalsmeer-
oranje.nl.

Topdrukte op verkoopdag 
van de Historische Tuin
Aalsmeer - De jaarlijkse verkoop-
dag op de Historische Tuin stond 
afgelopen zaterdag 30 maart op 
het programma en mooier weer 
hadden de vrijwilligers toch niet 
kunnen hebben. Het was een 
prachtige lentedag en het zonne-
tje scheen vrolijk. Het mooie weer 
heeft in ieder geval voor topdruk-
te gezorgd op de Tuin. Om tien 
uur in de ochtend moesten al-
le zeilen bijgezet worden om de 
vele kopers te voorzien van plan-
ten en bloemen. De perkplanten 
vonden gretig aftrek, de buxus-
sen waren eveneens bijzonder in 
trek en voor de bossen Seringen 

was zelfs zoveel animo dat de 
tuinman de kas is ingegaan om 
aan de vraag te kunnen voldoen. 
Veelal met volle kruiwagens en 
blije gezichten gingen de kopers 
op weg naar hun auto en daarna 
waarschijnlijk gelijk aan de slag in 
de eigen tuin. Het was er een pri-
ma dag voor. 
De vrijwilligers van de Historische 
Tuin hebben flink moeten aan-
pakken, maar allen kijken tevre-
den terug op een geslaagde ver-
koopdag. Aanstaande zaterdag 
6 april wacht de volgende activi-
teit: De opening van het nieuwe 
seizoen!

Renovatie van 
het carillon

Aalsmeer - Zoals bekend wordt 
op dit moment het gemeente-
huis gerenoveerd. Het ontwerp 
van architect Berghoef wordt 
duurzaam in ere hersteld. Onder-
deel hiervan is ook de revisie van 

het voor Aalsmeer zo karakteris-
tieke carillon op het dak. Het ca-
rillon wordt volgende week vrij-
dag 11 april van het dak gehaald. 
Tijdens het demonteren wordt 
voor de veiligheid de brug naar 
het Raadhuisplein afgesloten. 
Het plein is te bereiken via de Sta-
tionsstraat. De renovatie van het 
carillon duurt naar verwachting 
twaalf weken.

Zaterdag 6 en zondag 7 april
42e Kom in de Kas vol 
wereldse wonderen
Aalsmeer - De Nederlandse glas-
tuinbouw is werelds! Van oor-
sprong tot afzet, van import tot 
export, en van wereldse tradities 
tot wereldse gerechten. Tijdens 
Kom in de Kas op zaterdag 6 en 
zondag 7 april kan de consument 
kennis maken met deze verras-
sende wereld die achter het glas 
van de kas schuil gaat. In regio 
Aalsmeer nemen vijf bedrijven 
aan de Achterweg in De Kwakel 
deel. Van 10.00 tot 16.00 uur ope-
nen de tuinders hun deuren om 
de mensen te laten zien en te la-
ten ervaren wat voor moois er al-
lemaal groeit in de kassen.

Vijf gastvrije Tuinders
Thema van Kom in de Kas 2019 
is werelds. Enthousiaste glas-
tuinbouwondernemers laten dit 
weekend zien hoe zij dag in dag 
uit bezig zijn om kleurige bloe-
men en verrassende potplanten 
te kweken. Jong en oud kunnen 
hier wereldse ervaringen opdoen. 
Je kunt van alles vragen aan de 
kweker zelf. Hoe hij de producten 
kweekt, maar ook waar de pro-
ducten naar toe gaan en hoe ze 
worden gebruikt. Het is een zeer 
gevarieerd gebied van sierteelt-
producten met kwekers met o.a. 
bladbeginia, potrozen, snijhor-
tensia’s, varens en bromelia’s.

Meer te beleven
Behalve rondleidingen op de be-
drijven en ontdekken hoe alles 
groeit en bloeit, worden er ook 
andere interessante activiteiten 
georganiseerd. Groei en Bloei af-
deling Aalsmeer is aanwezig met 
een stand. Leraren van het Wel-

lant College zijn er om kinderen 
te vertellen over de opleidingen 
van de deze Tuinbouwschool en 
wat voor werk er allemaal te doen 
is in de tuinbouw Door middel 
van een arbeidsplein worden de 
locale vacatures getoond. Voor 
de kinderen is er een springkus-
sen en kunnen ze mee doen aan 
een speurtocht. Niet alleen de ac-
tiviteiten, maar ook de uitleg over 
de producten en hun groeiwijze 
zijn voor de kinderen zeker aan-
trekkelijk. Kom in de Kas is een ui-
tje voor het hele gezin, lekker in 
de buurt en helemaal gratis.

Natuurproducten
Kom in de Kas is het grootste pu-
blieksevenement van de Neder-
landse glastuinbouw en wordt in 
2019 voor de 42e keer georgani-
seerd. In Aalsmeer nemen vijf be-
drijven deel om te laten zien waar 
ze trots op zijn: mooie, verse, ge-
zonde en veilige natuurproduc-
ten. Ieder bedrijf heeft iets eigens 
te bieden en er worden bijzonde-
re activiteiten georganiseerd. De 
openingstijden zijn van 10.00 tot 
16.00 uur op zaterdag 6 en zon-
dag 7 april. Parkeren kan op het 
parkeerdak van Bloemenveiling 
Royal FloraHolland (Legmeer-
dijk 313), vandaar uit rijden gra-
tis pendelbussen naar de deel-
nemende bedrijven, maar het ad-
vies is om zoveel mogelijk op de 
fiets te komen. Kom in de Kas is 
gratis toegankelijk. Volg Kom in 
de Kas ook via Facebook, Insta-
gram en Twitter. Voor meer in-
formatie kijk op www.kominde-
kas.nl.
Foto: Rolf van Koppen.

Aalsmeer - Voor kenners van het 
Americana singer en songwriter 
genre behoeft John Gorka geen 
introductie.  In de late jaren ze-
ventig ruilde John z’n baan als le-
raar filosofie en geschiedenis in 
voor een muziek carrière, toen 
geïnspireerd door íconen als Eric 
Anderson, Tom Paxton, Suzan-
ne Vega, Nanci Griffith en Clau-
dia Schmidt. In 1987 werd hij ont-
dekt door het in akoestische mu-
ziek gespecialiseerde platenlabel 
Red House Records. Nu inmiddels 
vele platen verder is hij weer te-
rug bij Red House Records. 
Tijdens zijn lange muzikale loop-
baan werkte hij nauw samen met 
onder andere Nanci Griffith, Ma-
ry Chapin Carpenter, Mary Black, 

Maura O’Connell en vele ande-
ren. Ook zijn nummers zijn door 
genoemde artiesten en vele an-
deren uitgevoerd. Er was slechts 
plaats voor een beperkt aantal 
optredens in Europa en organi-
sator Pieter Groenveld prijst zich 
gelukkig dat hij de zanger en gi-
tarist in De Oude Veiling mag ver-
welkomen en wel op zondagmid-
dag 7 april. Het concert vangt aan 
om 15.00 uur. Adres: Marktstraat 
19.
Kaarten zijn te reserveren via 
scr@pietergroenveld.com. Wacht 
niet te lang, zo laat Pieter Groen-
veld weten: “De bestellingen voor 
kaarten, zelfs vanuit Londen en 
Hamburg, lopen al binnen. Het 
wordt bijzonder.”  

“Het wordt bijzonder”
Concert zanger/gitarist 
John Gorka zondag
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Een vriend van mij, Frank, bel-
de mij met de verdrietige bood-
schap dat zijn oma Puck was 
overleden. Ze had enkele we-
ken in het ziekenhuis gelegen 
en wat complicaties opgelopen 
na een kleine operatie. In com-
binatie met ouderdom was dit 
haar te veel geworden. 

De oma van Frank woonde al 
geruime tijd in een aanleun-
woning van een verzorgings-
huis en was een graag geziene 
dame bij allerlei activiteiten.  
Ondanks haar leeftijd was zij 
actief in het organiseren van 
de dagtochtjes, spelmiddagen,  
noem maar op.

Puck was al meer dan 25 jaar 
weduwe. Zij groeide op in Am-
sterdam, trouwde met Arie en 
kreeg drie dochters. Ze werk-
te als coupeuse bij een chique 
damesmodezaak en vermaak-
te kleding voor vele dames.  
Na al die jaren was zij nog 
steeds een vakvrouw, die menig 
keer haar naaimachine voor de 
dag haalde.

Puck werd opgebaard in ons 
uitvaartcentrum en ik had de 
familie gevraagd om kleding 
uit te zoeken zodat wij Puck 
netjes konden verzorgen. De 
familie kwam bij haar kijken en 
een goede vriendin van Puck, 
Frieda, was ook meegekomen. 
Samen liepen we naar de op-
baarruimte waar Puck in haar 
mooiste kleding in een fraaie 
kist lag.

Iedereen was zichtbaar ge-
emotioneerd en Frieda barstte 
in tranen uit. Kennelijk was de 
vriendschap met Puck heel in-
tens geweest en kon zij moei-
lijk afscheid nemen. Frank was 
begripvol en legde een arm om 
Frieda heen: “Stil maar, het is 
goed zo”, zei hij. “Goed zo?” 
herhaalde Frieda. “Dat is míjn 
jurk!”

Het huis van Puck had vol ge-
legen met kleding. Toen de 
kinderen kleding voor haar uit-
zochten, vonden zij een mooie 
combinatie die zij niet eerder bij 
Puck hadden gezien. Het bleek 

de verstelopdracht van Frieda. 
Nu was meteen duidelijk waar-
om de jurk zo krap zat!

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg van 
9.00 - 10.00 uur een inloop-
spreekuur. Loop gerust binnen 
voor informatie over wat er 
komt kijken bij een uitvaart. 

• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Kleding te klein

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 5 april haalt de hand-
balafdeling van sportvereniging 
RKDES het oude papier op. Gaar-
ne papiercontainer of dozen pa-
pier plaatsen waar ook de vuil-
containers verzameld dienen te 

Collectanten op stap 
voor de Hartstichting
Kudelstaart - Van 7 tot en met 13 
april vindt de jaarlijkse collecte-
week van de Hartstichting plaats. 
Ruim 36 collectanten gaan de-
ze week langs de deuren in Ku-
delstaart om geld op te halen 
voor concrete oplossingen om ie-
ders hart zo gezond mogelijk te 
houden. Want een gezond hart 
is niet vanzelfsprekend. De Hart-
stichting werkt aan drie doelen: 
voorkomen van hartproblemen, 
snellere hulp in een noodsituatie 
en betere behandelingen. Binnen 
deze doelen werkt de stichting 
aan verschillende oplossingen, 
bijvoorbeeld aan een eenvoudi-
ge bloedtest waarmee je erfelij-
ke factoren kunt achterhalen en 
hartproblemen kunt voorkomen. 
En onderzocht wordt welke sig-
nalen er vooraf gaan aan hart- of 
herseninfarcten. Zodat infarcten 

op tijd ontdekt of zelfs voorko-
men kunnen worden.

Alternatief kleingeld
De QR-code is een goed alterna-
tief voor mensen die geen klein-
geld in huis hebben. De gever 
kan heel eenvoudig eenmalig 
geld overmaken met de smartp-
hone door de Tikkie of iDEAL QR-
code op het collectebuslabel te 
scannen. Het is ook mogelijk om 
te doneren op hartstichting.nl én 
in de Hartstichting online collec-
tebus. Daarnaast kan iedereen 
een online collecte starten op 
hartstichting.nl/collecteeronline 
en zijn of haar familie en vrien-
den om een gift vragen. In de on-
line collectebus is zichtbaar hoe-
veel de collectant al heeft ingeza-
meld. Voor meer informatie: hart-
stichting.nl.

Cursus ‘Minder 
Piekeren’

Amstelland - Ziet u altijd beren 
op de weg? Bent u kampioen pie-
keren? Of voelt u zich vaak ge-
spannen? Maakt u zich zorgen en 
ligt u daar ’s nachts wakker van? U 
bent niet de enige! Iedereen pie-
kert wel eens. Maar liefst 1 op de 
4 Nederlanders is hier dagelijks 
meer dan een uur mee bezig. Veel 
mensen blijven tobben over bij-
voorbeeld geld, kinderen, werk of 
gezondheid zonder een stap ver-
der te komen. Veel problemen zo-
als niet lekker in je vel zitten, som-
berheid, stress, hebben te ma-
ken met verkeerde manieren van 
denken. In de cursus ‘Minder Pie-
keren’ van Prezens leert u om an-
ders te denken. Want anders den-
ken helpt om je beter te voelen.
Startdatum is vrijdag 10 mei en 
de groepscursus is van 9.30 tot 
11.30 uur in Gezondheidscen-
trum Waterlinie, Koningin Máxi-
malaan 30 in Uithoorn. De cursus 
bestaat uit vijf bijeenkomsten. 
Deelname is kosteloos.
Informatie en aanmelding: Pre-
zens via 088-7885015, email: pre-
ventie@prezens.nl of ga naar 
www.ggzingeest.nl en vul de on-
line vragenlijst in voor advies en 
ondersteuning.

Aalsmeers damesteam naar Kara Tepe

Kledingbeurs: 1754 euro 
voor Because We Carry
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
30 maart vond de kleding- en 
speelgoedbeurs weer plaats in de 
Bindingzaal. In de daaraan voor-
afgaande dagen groeide de hoe-
veelheid zakken en dozen vol kle-
ding gestaag. Een team van uit-
paksters stond klaar om alles uit 
te pakken, op te hangen en/of 
neer te leggen. Gelukkig stonden 
zaterdag om 10.30 uur de kopers 
al voor de deur te wachten. Op 
de bar stond de koffie, thee en li-
monade klaar voor het winkelend 
publiek. Het was gezellig druk en 
er werd veel gepast en gelukkig 
ook gekocht! Dat leverde uitein-
delijk 1754 euro op voor Becau-
se We Carry.

Vluchtelingenkamp Kara Tepe
Eind april 2019 zullen drie 
Aalsmeerse dames in teamver-
band een week gaan helpen in 
het vluchtelingenkamp Kara Te-
pe. Zij hopen met de opbrengst 
van de kledingbeurs een speciale 
wens van de stichting te kunnen 
ondersteunen: de aankoop van 
een elektrische bakfiets (en de 
transportkosten om de bakfiets 
naar Lesbos te vervoeren). Van-
wege de afstanden op het eiland 
en de vele ritten tussen Kara Te-
pe en het andere vluchtelingen-
kamp Moria, waar Because We 
Carry óók activiteiten verzorgt en 
waar de nodige spullen voor ver-

voerd moeten worden, is de orga-
nisatie tot nu toe geheel afhanke-
lijk geweest van auto’s en brom-
mers. Dit is vanuit milieu-oog-
punt niet wenselijk. BWC heeft 
zich ten doel gesteld ook hier re-
kening mee te willen houden in 
hun werkwijze. Daarom willen zij 
graag een aantal elektrische (bak)
fietsen aanschaffen.

Goede doelen
De vrijwilligers van de speel-
goed- en kledingbeurs zijn blij 
dat dit bijzondere project een fi-
nancieel steuntje in de rug gege-
ven kan worden en willen de vele 
inbrengers en kopers hartelijk be-
danken voor hun belangstelling! 
Na afloop is de niet verkochte 
kleding verdeeld over een aantal 
goede doelen. Er is kleding naar 
het Jeannette Noëlhuis in Am-
sterdam gegaan, speelgoed en 
tassen naar Dorcas en de overige 
kleding en linnengoed naar Fami-
lie Sponsorplan Roemenië.

Verdubbeling opbrengst
Bij de OSA (OntwikkelingsSamen-
werking Aalsmeer) is een verzoek 
ingediend tot verdubbeling van 
de opbrengst van de kleding-
beurs zodat hopelijk ruim 3.500 
euro kan worden overgemaakt 
naar Because We Carry en dat is 
nou precies de aanschafprijs van 
een elektrische bakfiets!

Geen concert, het is een beleving
‘Kreuzweg’ bij Zin-Inn
Aalsmeer - Muziek en beelden 
op weg naar Goede Vrijdag. De 
muziek is geschreven en wordt 
live uitgevoerd door Jan Marten 
de Vries. De Kreuzweg is geen 
concert, het is een beleving. Luis-
ter, kijk, beleef. 
Kreuzweg is een uniek project in 
Nederland. Muzikanten en kun-
stenaars zijn aan de slag gegaan 
met de Kruisweg. Het lijdensver-
haal van Jezus spreekt veel men-
sen aan, er zijn muziekstukken, 

schilderijen, films en meer kunst-
werken van. Nu wordt een unie-
ke nieuwe visie op dit project ge-
boden: Veertien nieuwe muziek-
stukken.
Loop het verhaal van het lijden 
mee, van beeld naar beeld op 
vrijdag 5 april vanaf 20.00 uur in 
de Doopsgezinde Kerk in de Zijd-
straat 55. De toegang is 5 euro 
en dit bedrag is inclusief koffie 
of thee. Meer informatie via: zi-
ninn@dgaalsmeer.nl

worden. Met de opbrengst van 
het oude papier steunt de Stich-
ting Supporting Kudelstaart fi-
nancieel alle Kudelstaartse ver-
enigingen en instellingen. Dus 
verzamel het papier (geen melk 
en frisdrank pakken s.v.p.) voor 
de eerste vrijdagavond van de 
maand. Kijk voor alle datums, 
nieuws of een aanvraag voor een 
financiële bijdrage op www.stich-
tingsupportingkudelstaart.nl

Stichting AED Westeinder 
stopt en gaat afbouwen
Aalsmeer - De Stichting AED 
Westeinder is met haar activitei-
ten na 31 maart gestopt en gaat 
afbouwen. De cruciale tijd bij een 
hartstilstand is de eerste 6 mi-
nuten. In 2009 is dit project ge-
start omdat er is gebleken dat in 
Aalsmeer en Kudelstaart 15 tot 
20 keer per jaar een acute hart-
ritmestoornis voordoet. Zowel de 
Brandweer als Politie reden nog 
niet met een Externe Defibrilla-
tor op het uitrukvoertuig waar-
door deze 6 minuten niet werden 
gehaald. Vanaf het begin van het 
project zijn de burgerhulpverle-
ners (vrijwilligers) opgeleid, heb-
ben persoonlijke beschermings-
middelen gekregen, werden met 
een pager opgeroepen en indien 
nodig werd er nazorg verleend. 
Daarnaast zijn er door Aalsmeer 
en Kudelstaart kasten door be-
drijven beschikbaar gesteld waar-
in een AED hangt die door de bur-
gerhulpverlener, in een gesloten 
systeem, kan worden meegeno-
men naar een reanimatieadres. 
Een goed opgezet project op ba-
sis van kwalitatieve burgerhulp-
verlening. Nu 10 jaar later rijden 
zowel Politie als Brandweer met 
een AED op het voertuig en zijn 
deze zeer snel ter plaatse. Ook zijn 
inmiddels de wijze van werken, de 
aansturing van mensen via Hart-
slagNu en de regelgeving veran-
derd. Wanneer 112 wordt gebeld, 
stelt de meldkamer Ambulance-
zorg vast of het om een mogelijke 
hartstilstand gaat. Als dit het ge-
val is ontvangen de burgerhulp-
verleners die binnen een straal 
van 750 meter bij het slachtoffer 
zijn, automatisch een alarm-op-
roep per telefoon, per app of sms. 

Ook de burgerhulpverleners van 
de Stichting worden al sinds 2018 
opgeroepen door het landelijk sy-
steem van HartslagNu en zij rege-
len ook de nazorg. Bij deze straal 
van 750 meter is het noodzakelijk 
dat er 3 à 4 maal zoveel burger-
hulpverleners gealarmeerd wor-
den als wat bij de Stichting het 
geval is. En het is dan ook nood-
zakelijk dat het een open systeem 
wordt waar iedereen zich met een 
geldig reanimatie certificaat aan 
gaat melden en oproepbaar is. 
De individuele burgerhulpverle-
ner kan overal zijn of haar com-
petentie bijhouden en zich inzet-
ten voor reanimaties. Iedereen 
die kan reanimeren en in het be-
zit is van het juiste certificaat/di-
ploma kan zich dan ook aanmel-
den bij het landelijk systeem van 
HartslagNu. Het gesloten systeem 
met de bijbehorende AED-kasten 
zijn ingehaald door deze nieuwe 
ontwikkelingen. De stichting be-
staat vanaf de start van het pro-
ject uit zeer gedreven vrijwilli-
gers. Het bestuur wil deze vrijwil-
ligers dan ook hartelijk danken 
voor hun inzet en gedrevenheid. 
Ook wil de stichting AED Westein-
der de steunpunten, sponsoren 
en eenieder die het project mo-
gelijk heeft gemaakt bedanken.
Bestuur AED Westeinder

Doorstart
Er is overigens een doorstart ge-
maakt door de werkgroep Reani-
matie Aalsmeer Kudelstaart. Wie 
meer wil weten over de werkgroep 
of zich als vrijwilliger bij het reani-
matieteam wil aanmelden kan een 
email sturen naar info@reanima-
tie-aalsmeerkudelstaart.nl.

ChildsLife, Levarht en Brazander
Groente telen voor een 
zelfstandige toekomst
Aalsmeer - Sinds twee jaar bun-
delen de internationale non-
profit organisatie ChildsLife, Le-
varht als internationale speler 
op het vlak van groente en fruit 
en groentekwekerij Brazander 
de krachten in een aantal broei-
kas projecten in Kenia. ChildsLife 
heeft deze projecten opgezet om 
scholen zelfredzaam te maken. De 
kassen geven niet alleen gezonde 
voeding voor de kinderen, maar 
ook inkomsten voor lesmaterialen 
en onderhoud. Vorige week heeft 
Arjan Levarht samen met Paul Su-
gut van ChildsLife diverse scho-
len bezocht in Kenia. Tijdens deze 
reis is er ruimte geweest voor het 
delen van de gezamenlijke passie 
op het vlak van groente en fruit 
en is er kennis uitgewisseld over 
het optimaliseren van de teelop-
brengst. Daarnaast hebben Arjan 
en Paul met eigen ogen kunnen 
zien hoe succesvol de eerste to-
matenoogsten zijn. Eind vorig jaar 
zijn de eerste zaden verstuurd en 
nu een aantal maanden later zijn 
de eerste tomaten verwerkt in 
de schoolmaaltijden of verkocht 
op de lokale markt. Naast de to-
maten worden er ook paprika’s 
en koolsoorten geteeld. Arjan en 
Paul zijn met zeer veel enthousi-
asme en dankbaarheid ontvan-
gen. Het is dan ook niet voor niets 

dat zij terugkijken op een indruk-
wekkende reis, waarbij naast ken-
nisuitwisseling ook tijd was voor 
een voetbalwedstrijd in Levarht 
tenues. ChildsLife heeft meerdere 
projecten in diverse regio’s in Ke-
nia. De broeikas projecten waarin 
Levarht en Brazander deelnemen 
zijn slechts een onderdeel van 
de vele initiatieven die er plaats-
vinden. Arjan: “We zijn trots op 
het feit dat wij onze passie voor 
groente en fruit op deze manier 
kunnen inzetten, zodat wij onze 
maatschappelijke bijdrage kun-
nen leveren voor de toekomst van 
deze kinderen.”

Arjan en mevrouw Roselyn Victor 
(schoolhoofd) in de broeikas van 
de Itumbule basisschool in Makue-
ni, Kenia.

Arjan en het voetbalteam van de Gatoto school in sloppenwijk Mukuru 
in Nairobi, Kenia.

Feestelijke klanken in De Oude Veiling
Dubbel concert bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zondag 14 april heb-
ben Bob & Gon in samenwerking 
met KCA  voor hun gasten weer 
een mooie muzikale middag in 
petto. Maar liefst twee concer-
ten voor de prijs van één! Voor de 
pauze het duo Donna e Mobile; 
twee sprankelende zanggodin-
nen die het publiek met heerlij-
ke melodieën uit bekende opera’s 
zeker tot vervoering gaan bren-
gen. 
Wanneer het applaus is verstomd 
en het doek na de pauze weer 
open gaat zit op het podium - dat 
Bob ongetwijfeld weer bloemrijk 
gaat versieren - het harp-fluit duo 
van Bach tot Bossa. De aankondi-
ging geeft al aan dat het een ge-
varieerd optreden wordt. Het duo 
is van vele markten thuis en laat 
dat ook uitbundig horen!
Kortom, het voorlaatste Bob & 

Gon concert wordt weer een pa-
reltje voor muziek liefhebbers. 

Maar voor alle gasten naar bin-
nen kunnen - dat is vanaf 14.45 
uur - wordt in de bovenzaal van 
De Oude Veiling door Bob & Gon 
en het team alle tafeltjes en stoe-
len klaargezet, voor het juiste 
licht en geluid gezorgd, de ro-
zen op de tafels neergelegd en 
de kaarsjes aangestoken. Het 
concert begint op feestelijke wij-
ze om 15.30 uur. Voor velen is het 
napraten met een drankje en een 
hapje beneden in het restaurant 
bij Tom en Moniek inmiddels een 
traditie. Bob & Gon is echt een 
middagje uit! Wie nog geen kaar-
ten heeft: Wijnhandel Wittebol 
heeft nog enkele kaarten à 21,50 
euro in de verkoop. 
Janna van Zon 



WATERSPORT EN RECREATIE
Bijzondere 
bewoners in 
de watertoren
Het rijksmonument in de gemeente 
waar Aalsmeerders het meest trots 
op zijn is toch wel de watertoren aan 
de oever van de Westeinderplassen. 
De toren van Sangster is voor ve-
len een baken bij terugkomst in het 
dorp, vanaf het land en het water en 
vanuit de lucht.

Ir. Hendrik Sangster
In 1926 werd in opdracht van het 
Provinciaal Waterleidingbedrijf van 
Noord-Holland gestart met de bouw 
van de watertoren en de afronding 
was in 1928. De watertoren is 50 me-
ter hoog en is ontworpen door ir. 
Hendrik Sangster, die in totaal twin-
tig watertorens in Nederland ont-
wierp. De watertoren van Aalsmeer 
is gebouwd in Art Deco-stijl en is 
sinds 1988 een rijksmonument. In 
1994 werd de toren, die onderdeel 
was van de drinkwatervoorziening 
voor de gemeenten Aalsmeer, Haar-
lemmermeer en Uithoorn, buiten 
gebruik gesteld en sindsdien zijn 
voor de invulling diverse plannen 
geweest, waaronder de herinrich-
ting tot hotel. De gemeente is sinds 
1997 de eigenaar van de waterto-
ren. Voor de openstelling voor acti-
viteiten voor scholen, voor de kuns-
troute, beklimming van de toren en 
trouwerijen is de Stichting Beheer 
Watertoren Aalsmeer opgericht.

Slechtvalken in de top
De watertoren heeft sinds 2010 jaar-
lijks heel bijzondere bewoners. Bo-
venin de toren is een nestkast voor 
slechtvalken geplaats in 2005 en de-
ze werd vijf jaar later ontdekt door 
een stel slechtvalken. Youngster en 
Sidonia zijn ze genoemd door de le-
den van de werkgroep Slechtvalken 
Aalsmeer.

Vier eieren
Ook dit jaar hebben ze hun ‘wo-
ning’ weer betrokken en de familie 
gaat uitbreiden. Op 12 maart is het 
eerste ei gelegd door Sidonia en 19 
maart is hier het vierde ei aan toe-
gevoegd. Babynieuws volgt waar-
schijnlijk spoedig. Om en om zitten 
Sidonia en Younster te broeden. Wie 
langs de Watertoren loopt heeft mis-
schien de mazzel de slechtvalken te 
zien zitten op de trans of te zien vlie-
gen boven de Westeinderplassen. 
Een tip: Neem een verrekijker mee 
tijdens een wandeling langs de Poel. 
Wie weet…

Openstelling
Als de jongen over enkele maanden 
uitvliegen met hun ouders, wordt 
inwoners en belangstellenden weer 
de mogelijkheid gegeven om de 
trappen te beklimmen om vanaf de 
top over Aalsmeer en verre omge-
ving uit te kunnen kijken.

Genieten op de Westeinder!
De Poel, zoals veel inwoners liefkozend 
hun plassen noemt, is door vervening 
ontstaan en is als enige van de totaal vier 
polders in Aalsmeer niet ingepolderd. De 
plassen met de grote en de kleine Poel 
heeft een oppervlakte van liefst tien vier-
kante kilometer en wordt vooral recre-
atief gebruikt. Met name zeilers laten 
graag met de juiste wind van de West-

einder hun zeilen bollen. Er worden veel-
al hoge snelheden gemaakt. 

Eilandjes
Via de Ringvaart zijn de plassen met an-
dere watergebieden verbonden. Ken-
merkend voor het landschap zijn de ve-
le eilandjes die vroeger werden ge-
bruikt voor de tuinbouw, met name se-

ringenteelt, maar tegenwoordig vooral 
een dagrecreatieve functie hebben. De 
meeste eilanden zijn in particulier be-
zit. Wie geen eiland bezit kan maximaal 
24 uur achtereen de boot aanmeren bij 
de verschillende eilandenstroken van de 
gemeente. 

Veel te bieden
De Westeinderplassen wordt regelmatig 
het best bewaarde geheim van Aalsmeer 
genoemd. Echter hier willen de bestuur-
ders en inwoners verandering in brengen. 

TIEN VIERKANTE KILOMETER RECREATIEF PLEZIER!
Aalsmeer heeft op watersportgebied veel 
te bieden met zo’n zestig jachthavens en 
watersportbedrijven binnen haar gren-
zen en inmiddels in het centrum bij het 
Stokkeland en het Praamplein aanleg-
steigers voor kleine, maar ook grotere bo-
ten. Op het gebied van recreatie en toe-
risme heeft Aalsmeer met de Westeinder-
plassen en haar actieve watersport-on-
dernemingen dus een zeer sterke troef in 
handen waarmee met gemak de concur-
rentie met andere watersport-gemeen-
ten aangegaan kan worden. De opzet is 
om de aanwezige potenties nog verder 
uit te bouwen met als doel een kwalita-
tief hoogwaardig en volledig product bie-
den aan de waterrecreant. Aan dit beeld 
wordt momenteel actief ‘gewerkt‘ door 
zowel de gemeente als het bedrijfsleven.

Het landschap van Aalsmeer wordt gekenmerkt door drie elementen: De ho-
ger gelegen Bovenlanden, de laag gelegen droogmakerijen en de Westeinder-
plassen.

Uniek in Nederland is natuurbad Het 
Oosterbad aan de Mr. Jac. Takkade. Al 
meer dan honderd jaar bestaat dit zwem-
bad dat ligt in de Oosteinderpoel. Me-
nig inwoner heeft hier leren zwemmen 
in (donker) water. In de zomermaanden 
is Het Oosterbad een trefpunt voor vele 
jongeren, maar ook ouders met kinderen 
komen hier graag. Voor de allerkleintjes 
is er een spetterbad, de wat grotere jon-
gens en meisjes kunnen zich vermaken 
in de twee ondiepe baden met glijbaan 
en de lessen worden gegeven in het die-
pe bad. Hier mag overigens ook recre-
atief gezwommen worden en de twee 
duikplanken vormen een bron van stoer 
vermaak voor de wat oudere jeugd. Eens 
per jaar worden in Het Oosterbad water-

polowedstrijden gehouden en verder 
staan in het zomerseizoen diverse acti-
viteiten op het programma. Het natuur-
bad beschikt over diverse speelmateria-
len. De vlotten, drijfslangen, etc. vormen 
altijd een kleurig geheel. 
Voordat de eerste durfals het water in-
springen, wordt er jaarlijks eerst een gro-
te schoonmaak gehouden. Het noodza-
kelijke onderhoud is al gedaan door de 
vaste groep vrijwilligers, rest nog een 
grondige schoonmaakbeurt en deze 
gaat binnenkort plaatsvinden. Wie ook 
de emmers en poetsmiddelen ter hand 
wil nemen, wordt door het bestuur van 
harte uitgenodigd. Kijk voor de datum 
en meer informatie op www.hetooster-
bad.nl.

Uniek in Nederland!

Subsidie voor 
natuurlijkvriendelijke oevers

NATUURBAD OOSTERBAD

HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND

Oevereigenaren kunnen tot 1 mei 2019 
subsidie aanvragen om hun oever te ver-
anderen in een natuurvriendelijke oever. 
Het hoogheemraadschap van Rijnland 
stelt hiervoor een � nanciële bijdrage be-
schikbaar. Rijnland streeft naar een goede 
kwaliteit van het oppervlaktewater met 
daarin een gevarieerd planten- en dieren-
leven. Natuurvriendelijke oevers leveren 
daar een belangrijke bijdrage aan. Om de 
aanleg van natuurvriendelijke oevers en 
vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft Rijn-
land een subsidieregeling vastgesteld. 

Voorwaarden subsidie
De regeling geldt voor iedereen die bin-
nen het werkgebied van Rijnland een na-
tuurvriendelijke oever wil aanleggen. Ge-
zamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) 
een aanvraag indienen is ook mogelijk. 
De maximumbijdrage per project/aan-
vrager bedraagt 30.000 euro. Een aan-
tal projecten is uitgesloten, zoals aanleg 

in het kader van een ruimtelijk ontwikke-
lingsplan en projecten waarbij al andere 
(� nanciële) afspraken zijn gemaakt met 
Rijnland.

Aanvragen 
In aanmerking komen voor deze subsi-
die? Vul dan voor 1 mei 2019 het aan-
vraagformulier met de bijbehorende do-
cumenten in. Hoogheemraad Waldo von 
Faber: “Ik zou zeggen: maak er gebruik 
van. Het is de ideale manier om water 
weer natuurlijk te maken.” 

Meer informatie
Meer informatie over de subsidie, de 
voorwaarden en natuurvriendelijke oe-
vers staat in de folder ‘Subsidie voor aan-
leg natuurvriendelijke oevers en vispaai-
plaatsen’ op www.rijnland.net/uw-lo-
ket/subsidieregelingen. Op deze websi-
te staan eveneens het aanvraagformulier 
met toelichting en de bijlagen.



“Een echt familiebedrijf met 
geweldige bemanning”

Voorbereiding Plaspop loopt 
op rolletjes

“Onze opa Jan Stenhuis is op 13 okto-
ber 1949 begonnen met het bouwen 
van woonarken. De grond werd gehuurd 
en een kleine loods werd gebouwd voor 
opslag van hout en gereedschappen.” Zo 
begint Arnaud, die inmiddels samen met 
zijn broer Jordy de scepter zwaait. Moe-
der Marjan, de tweede generatie (samen 
met haar man Harm), probeert een stap-
je terug te doen in het familiebedrijf, 
maar is nog zeer regelmatig op het ha-
venkantoor te vinden. 
Arnaud vervolgt zijn verhaal: “In 1956 
kreeg opa opdracht in het kader van het 
Marshallplan om kajuitboten te bouwen 
voor Amerika. Een stuk grond werd aan-
gekocht en een botenloods verrees. In 
datzelfde jaar werd een steiger gebouwd 
en een aantal arken voor de verhuur. In 
1960 presenteerde Jachthaven Sten-
huis zich op de HISWA met een plakhou-
ten kajuitzeilboot ‘De Flevokruiser’, naar 
een ontwerp van Dick Koopmans. De op-
drachten stroomden binnen, maar ook 
was het erg druk in de arkenbouw en 
voor dat laatste werd op dat moment 
gekozen. De jachthaven breidde zich 
steeds verder uit door aankoop van be-
lendende terreinen. In 1975 werd een 
geheel nieuwe jachthaven gegraven en 
een grote botenloods gebouwd. Dit ge-
deelte heet nog steeds ‘De Nieuwe Ha-
ven’ en dat laten wij maar zo.” 

De Blauwe Vlag
Jachthaven Stenhuis biedt plaats aan 
zo’n tweehonderdtachtig schepen zo-
wel s’ zomers als ’s winters. Er zijn nog 
wat plekken vrij voor schepen tot vijftien 
meter. Arnaud is trots op het feit dat aan 
hen De Blauwe Vlag voor de zesde keer 
is uitgereikt. 
“We hopen dat we hem dit jaar voor de 
zevende keer mogen ontvangen.” De 

Blauwe Vlag is een internationale milieu-
onderscheiding die jaarlijks wordt toe-
gekend aan stranden en jachthavens die 
aan de campagne deelnemen en aange-
toond hebben schoon en veilig te zijn. Ze 
moeten hierbij aan diverse criteria vol-
doen. Het doel is om overheden, onder-
nemers en recreanten blijvend te betrek-
ken bij de zorg voor schoon en veilig wa-
ter, mooie natuur en een gezond milieu. 
Het mogen voeren van een Blauwe Vlag 
is een erkenning voor het bedrijf en voor 
de toerist internationaal het herkenning- 
en kwaliteitssymbool voor goede, veili-
ge en schone jachthavens. “Wij onderne-
men maatschappelijk verantwoord, zo-
als dat heet. Zo hebben wij een vuilwa-
terstation en de steigers worden duur-
zaam vervangen. Geen hout, maar stalen 
buizen. Ook voeren wij ledverlichting en 
zijn voornemens om energie vanuit zon-
nepanelen op te gaan wekken.” 

Bemanning 
Medewerker Leo maakt inmiddels al 
meer dan veertig jaar deel uit van het 
team van Jachthaven Stenhuis en ook 
Esther, de vrouw van Arnaud werkt mee. 
Brouwer tot slot: “Jordy en ik namen het 
stokje met liefde over van onze ouders 
Harm en Marjan en de vierde generatie 
huppelt en �etst reeds over het haven-
terrein. Een echt familiebedrijf dus met 
een geweldige bemanning. Wij willen al 
onze gasten en reguliere bezoekers har-
telijk danken voor het bijdragen van de 
gezellige sfeer op en rondom onze Jacht-
haven en hopen nog lang door te gaan. 
Nu ga ik weer snel aan het werk. Het zo-
merseizoen staat voor de deur!” Kijk voor 
informatie op: www.jachthavenstenhuis.
nl 

Door Miranda Gommans 

Aalsmeer - Rond deze drukke periode in het jaar, alle boten worden namelijk te 
water gehesen, is het moeilijk een gesprek te arrangeren, maar na wat aandrin-
gen heeft deze krant dan toch een afspraak weten te maken met Arnaud Brou-
wer, een van de eigenaren van Stenhuis, de prachtige jachthaven aan het ein-
de van de Uiterweg. 

JACHTHAVEN STENHUIS BESTAAT 70 JAAR!

AALSMEERS EVENEMENT VOOR AALSMEERDERS

Plaspop 2018 was heel goed, maar 2019 
wordt nog beter. Zoals verwacht kan 
worden met de Dippers aan het roer, 
loopt de voorbereiding van dit reeds in-
geburgerde Aalsmeerse evenement, dat 
plaats gaat vinden op zaterdag 29 juni, 
wederom op rolletjes. De artiesten zijn 
bijna allemaal gescreend en hebben hun 
akkoord gegeven aan het door de Dip-
pers voorgelegde wurgcontract. Ban-
den met oude en nieuwe sponsoren en 
medewerkers zijn verstevigd of aange-
knoopt. De locaties zijn wederom on-
der de loep genomen, de vrijwilligers en 
de vaartuigen geselecteerd. De vergun-
ning, die voor een dergelijk evenement 
nodig schijnt te zijn, is reeds enkele we-
ken geleden afgegeven. Natuurlijk wordt 
de vergunning wederom zodanig aan-
gepast aan het evenement dat ook dit 
geen belemmering meer kan zijn. Er zal 
wat muziek betreft weer ‘voor elk wat 
wils’ worden gepresenteerd. En alhoewel 
de namen van de acts nog even onder de 

pet blijven, de artiesten zullen zich later 
voorstellen, kunnen de Dippers toch al-
vast wel onthullen dat er jazz, pop, Beat-
les, Rolling Stones, singer-songwriters 
van (inter)-nationale allure, cabaret en 
meezingnummers te beluisteren zullen 
zijn. En het eindigt allemaal in tropische 
sferen. Dus, de rieten rokjes en kokosno-
ten kunnen alvast worden klaargelegd. 
De locaties zullen zijn: Torregat, Schuil-
haven de Grote Brug, Vissersvreugd, 
Schuilhaven de Kodde en de slotact is 
op de Koddespoel (als vanouds) en ver-
der wordt er nog gekeken naar één extra 
locatie. Als verrassing is er een professio-
neel optreden in het poeltje van Meijer.  
De acts beginnen exact om 20.30 uur, 
om 21.30 uur en om 22.30 uur. De optre-
dens duren 25 tot 30 minuten. Na de op-
tredens verplaatst het publiek zich va-
rend naar een volgende locatie en dus 
naar een ander optreden. En dan natuur-
lijk nog dé slotact! De uitsmijters van de-
ze avond: vanaf 23.15 uur op de Kodde-
spoel. Het gehele ‘event’ is natuurlijk ge-
heel gratis. Een Aalsmeers evenement 
voor de Aalsmeerders. De artiesten, me-
dewerkers en podiumbouwers doen 
mee ‘om niet’. Wel kan er een vrijwillige 
bijdrage worden gedeponeerd. De pen-
ningmeester van de Dippers heeft zijn 
‘melkbus’ aan boord. Tot slot nog even 
een hardnekkig misverstand uit de weg 
ruimen: Plaspop is een zelfstandig en on-
afhankelijk evenement. Het maakt geen 
deel uit van welke waterweek dan ook! 
En vanwege een beperkt aantal zeer ge-
waardeerde sponsoren en medewerkers 
kost het de gemeente ook geen subsidie.

Wethouder: (Inter)nationale 
promotie plassengebied

COLLEGE OP BEZOEK BIJ FAMILIEBEDRIJF STENHUIS

Jachthaven Stenhuis is een gepassio-
neerd familiebedrijf. Begonnen als een 
bedrijf dat woonarken en kajuitboten 
bouwde en inmiddels uitgegroeid tot 
toonaangevende jachthaven in Aalsmeer. 
Het college bezoekt samen met Onderne-
mend Aalsmeer regelmatig bedrijven en 
organisaties in Aalsmeer om in goede ver-
binding te blijven. Dinsdag 2 april stond 
een bezoek aan Jachthaven Stenhuis op 
het programma.

Veranderen
Arnaud en Jordy Brouwer spraken met 
het college over de ontwikkelingen in de 
watersportsector. “De jachthavenbranche 
is erg aan het veranderen. Waar vroeger 
de mensen met hele gezinnen op de boot 
in de haven doorbrachten zie je nu steeds 
meer dat mensen alleen een sloep willen 
en het onderhoud uitbesteden”, aldus Ar-
naud Brouwer. “Hier spelen wij op in door 
de grote boxen in de jachthaven zo duur-
zaam mogelijk aan te passen. Door deze 
aanpassing ontstaat er meer ruimte voor 
kleinere boten. Ook verzorgen we onder-
houd aan de boten en bieden we goede 
service. Zo is het sinds een paar jaar ook 
mogelijk om diesel te tanken bij de jacht-

haven. Door de goede ligging van de tank 
langs de Ringvaart maken hier veel boten 
gebruik van.”

Economische motor
Het college van B&W kreeg ook een rond-
leiding over de jachthaven en was onder 
de indruk van de passie waarmee Jordy en 
Arnaud de jachthaven runnen. “Aalsmeer 
is een belangrijke economische motor in 
de regio. En dat komt allang niet meer al-
leen door de sierteelt. Ook recreatie en 
toerisme is een sector van formaat. 

Visit Aalsmeer
“Als gemeente promoten wij ons prach-
tig plassengebied bij de (inter)-nationa-
le toerist met www.visitaalsmeer.nl. Hier-
door proberen wij zoveel mogelijk toeris-
ten naar Aalsmeer te trekken”, sldus wet-
houder Robert van Rijn van Economie en 
Recreatie en Toerisme. Jachthaven Sten-
huis is ook één van de drie jachthaven in 
Aalsmeer die de Blauwe Vlag heeft. Dit is 
een internationale milieuonderscheiding, 
die jaarlijks wordt toegekend aan stran-
den en jachthavens die aan de campag-
ne deelnemen en aangetoond hebben 
schoon en veilig te zijn. 





Ontspanning op het water

Recreëren met de boot in en 
rond het Centrum

Gevarieerd Paasweekend op 
Zeilfort Kudelstaart

VEDETTE JACHTBOUW

STOKKELAND, PRAAMPLEIN EN DE KOLENHAVEN

RONDLEIDINGEN, VAREN EN TENTOONSTELLINGEN

Zeilfort Kudelstaart zal de komende ja-
ren worden omgetoverd tot een heus 
watersport icoon voor Aalsmeer en om-
streken. Tijdens het paasweekend op 21 
en 22 april aanstaande organiseert het 
Zeilfort-team haar eerste activiteit. On-
der andere worden op maandag rond-
leidingen door Jan van Veen en Rob van 
Unen gegeven en kan beide dagen het 
fort bezichtigd worden vanaf het water 
op een tjalk uit 1910. Ook kan een be-
zoek gebracht worden aan Fort Aalsmeer 
in Aalsmeerderbrug. Er vaart een pendel-
dienst tussen beide forten. Verder pre-
senteert het Zeilfort-team diverse out-
door-activiteiten voor de jeugd en kun-
nen kinderen op maandag varen met 

Zeilschool Aalsmeer. Er worden ook foto-
tentoonstellingen ingericht. Zo zullen fo-
to’s te zien zijn van de Stelling van Am-
sterdam vanuit de lucht en foto’s waarin 
te zien is hoe havenmeester Henk Kuiper 
het fort Kudelstaart in de afgelopen ze-
ven jaar heeft getransformeerd tot een 
prachtige plek. Zeilfort Kudelstaart is zo-
wel zondag 21 als maandag 22 april ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur. Bezoe-
kers worden bij voorkeur gevraagd op 
de �ets of met eigen boot naar het fort 
te komen. Wie toch met de auto komt, 
kan parkeren bij op het fortterrein (be-
perkt) en op de locatie van Sieberg Mini-
cars. Kijk voor het volledige programma 
op www.zeilfort.nl.

Wie per boot boodschappen wil doen 
of wil gaan shoppen in het centrum van 
Aalsmeer heeft diverse locaties om aan te 
meren. Boodschappensteigers noemt de 
gemeente ze zelfs en dit heeft te maken 
dat maximaal twee uur aangelegd mag 
worden. Het Stokkeland is een mogelijk-
heid voor kleine vaartuigen om de tou-
wen vast te knopen en het centrum in te 
gaan. Het Stokkeland verder ontdekken is 
overigens een aanrader. Het Stokkeland 
is het grootste en mooiste groene park in 
het centrum, opgesierd met beelden en 
zitbankjes en zelfs een picknicktafel voor 
recreanten. Grotere boten kunnen via de 
Ringvaart het centrum bezoeken. Bij het 
Praamplein wacht een lange aanlegstei-
ger. Langs de waterkant zijn plantenbak-

ken en prullenbakken geplaatst. En er 
kan plaatsgenomen worden op het ter-
ras van Het Theehuis van de Historische 
Tuin, tegenover het Praamplein. Bij deze 
horecagelegenheid zijn ook water-, toi-
let- en douchevoorzieningen voor (wa-
ter)toeristen. Ook heel nabij het centrum 
bevindt zich de Kolenhaven. Een prachti-
ge, rustieke plek om de boot, zowel grote 
als kleine exemplaren, te stallen. Aan het 
einde, nabij het pontje naar watersport-
vereniging Nieuwe Meer, staan bank-
jes waar vanaf alle watersport-activitei-
ten heerlijk bekeken kunnen worden. Bij 
de Kolenhaven aan de Stationsweg is het 
mogelijk om water te tappen en stroom 
af te nemen. Tegen betaling van liggeld 
kan hier ook overnacht worden.

Prachtig tijdens start van Grand 
Prix d’Aalsmeer

WEDSTRIJDZEILEN

De internationale Drakenklasse opent 
traditiegetrouw het seizoen voor de 
wedstrijdzeilers met de Grand Prix d 
‘Aalsmeer op de Grote Poel van de West-
einder Plassen. Drie weekends op en 
rond Pasen, waarvan het eerste weekend 
als ‘Sneeuwruimen’ bekend is geworden. 
Sneeuw op de boten is herhaald voorge-
komen, maar dit weekend was de Grote 
Poel zonovergoten en met niet al te veel 
wind een dorado voor zeilers en com-
mitee. Weliswaar moest wedstrijdleider 
Herman van der Meyden zaterdag wach-
ten tot 2 uur ‘s middags voordat er ge-
noeg wind met 5 tot 6 knopen op stak, 
maar daarna konden er uiteindelijk toch 
drie races worden verzeild, ondanks nog-
al draaiende wind en diverse baanver-
leggingen. Het Aalsmeerse team van Jan 
Bakker zette met de D422 ‘Elephant’ met-
een een stempel voorin met een score 
van 2, 1 en 2. Ivo Kok volgde in zijn D275 
‘Bluesette’ met een serie van 4, 2 en 10 
al op enige afstand. Zondag was er iets 
meer wind, met 15 tot 17 knopen uit een 
constante noordoostelijke hoek kon er 
zonder baanverleggingen goed gezeild 
worden. Dit perfecte zeilweer was mis-
schien nog wat kil voor de rescue-be-
manningen in hun open Rib’s. Maar de 
drie races van een klein uurtje zeilen wa-
ren voor zeilers en commitee toch ide-
aal. Jan Bakker bouwde met goed zeilen 
zijn voorsprong verder uit. Vrije startpo-
sities en hoge bootsnelheid gingen sa-
men met het goed lezen van de wind-
schiftingen en waren de basis voor rui-

me overwinningen en een totaalscore 
van slechts 7 punten. Ivo Kok werd met 
19 punten keurig tweede, slechts 1 punt 
voor het Belgische team van Alex Hel-
sen met de BEL79. De Solingklasse zeil-
de de eerste ‘Tulip’- races. Eki Heinonen 
won met zijn NED46 na een serie van 1, 
4, 6, 1, 1, 1. Dat leverde hem 8 punten 
op, gelijk als de score van Rudy den Ou-
ter met de NED33, maar die werd in de 
laatste race tweede en daarmede in to-
taal ook. Het Aalsmeerse team van Pe-
ter van Klink pakte de derde totaalplaats. 
Surf voor uitgebreide informatie en foto’s 
naar www.westeinderzeilwedstrijden.nl

Theo van Mierlo

Monumenten in de 
schijnwerpers
De Stommeerweg kent een sca-
la aan mooie plekjes en monumen-
ten. Tegenover de kolenhaven van 
de spoorweg is in 1917 een jacht-
haven aangelegd en een clubhuis 
gebouwd voor de in 1912 in Am-
sterdam opgerichte roei- en zeil-
vereniging Nieuwe Meer. Enkele le-
den ontdekten al snel dat de West-
einderplassen meer mogelijkheden 
bood dan het Nieuwe Meer.

Nieuw clubgebouw
Het clubhuis was al snel te klein en 
werd daarom in 1926 vervangen 
door het clubgebouw dat nu nog 
steeds in gebruik is. Het karakteris-
tieke gebouw is ontworpen door ar-
chitect Dick Greiner (1891-1964) en 
geniet sinds de jaren tachtig een be-
schermde status als gemeentelijk 
monument.

Pontje 
Watersport Vereniging Nieuwe Meer 
is voor ‘landrotten’ alleen bereikbaar 
via het pontje dat met de hand be-
diend moet worden.

Nederland is een echt waterland, waar 
elk jaar weer duizenden mensen hun 
ontspanning zoeken. Het Nederlandse 
landschap (en zeker het waterrijke ge-
bied rondom Aalsmeer) biedt prachti-
ge recreatie mogelijkheden. Fluister-
stil varen door de mooiste landschap-
pen, op de Vedette boten geniet u vol-
op. De stalen schepen die wij bij Vedet-
te Jachtbouw bouwen zijn stoer, robuust 
en elegant. De speci�eke Vedette ken-
merken maken dat deze boten erg ge-
liefd zijn en steeds meer en meer op de 
Nederlandse en Europese wateren te 
zien zijn. Door Vedette Jachtbouw wor-
den meerdere modellen gebouwd, die 
allen in huis zijn ontworpen. Met oog 
voor detail en jarenlange ervaring resul-
teert dit in schepen met buitengewoon 
goede vaareigenschappen, wat het ver-
blijf op het water zeer veraangenaamd. 
De Vedette klant heeft heel veel inspraak 
in het gehele bouwtraject, wat zo’n 6 tot 
9 maanden behelst. Een echt Hollands 
product volledig op maat gemaakt! Maar 
hoe ziet zo’n bouwproces er nu uit? Na 
de ontwerpfase en de digitalisering er-
van wordt een staalpakket gesneden. 
Met deze reeds gestraalde platen wordt 
dan in Alphen aan de Rijn gestart met de 
bouw van het casco en krijgt de Vedette 

zijn vorm. De boten gaan vanaf Alphen 
aan de Rijn naar Friesland voor het stra-
len, de conservering en het in kleur spui-
ten. Ook het intimmeren van het schip, 
wat leidt tot een kwalitatief hoogwaar-
dig interieur, vindt plaats in Friesland. En 
alles exact naar de wensen van de klant! 
Terug in Ter Aar nadert de boot zijn vol-
tooiing en wordt het interieur afgelakt 
en de techniek aangebracht. Techniek is 
binnen Vedette Jachtbouw enorm be-
langrijk en daar besteden wij dan ook 
veel aandacht aan. Constante innova-
tie en toepassing van de recentste tech-
nieken maken dat de Vedettes zeer be-
trouwbaar zijn en van alle comfort voor-
zien. Kortom, de Vedette boten zijn stuk 
voor stuk een volledig Hollands product 
met louter Nederlands vakmanschap. En 
wilt u een keer een Vedette proberen, 
dan kunt u deze huren bij Varion Jacht-
verhuur, www.varionjachtverhuur.nl. Uit-
eindelijk is het oplevermoment daar en 
kan de klant zijn boot in ontvangst ne-
men. Voor de werf net zo’n speciaal mo-
ment als voor de klant!

Vedette Jachtbouw BV
Smidskade 18, 2461 TR Ter Aar
www.vedette.nu, info@vedette.nu
tel. 0172 600495





Vanaf 2020 zal Peter de Wit beetje bij 
beetje het roer gaan loslaten en zich 
meer gaan richten op het opleiden en 
begeleiden van de instructeurs. Zijn die-
pe wens is om op deze manier aan de 
zeilschool verbonden te blijven om zo 
feeling te houden met zijn passie en zijn 
‘kindje’. 

50 jaar groei en innovatie
- Van zo’n 30cursisten per jaar 
 uitgegroeid naar 1500
- Van 2 naar 160 boten
- Van 1 boottype naar 19 types
- Van1 instructeur naar 
 120 instructeurs
- Van 0 medewerkers tot 
 4 vaste krachten op de wal
- Van 0 horecamedewerkers naar 
 een team van 6 personen
- Van zeilschool naar een erkende zeil-, 
 surf-, supschool en levensschool

In 1969 gestart zonder nevenactivitei-
ten en inmiddels ook schoolzeilen, na-
schoolse opvang, feesten en partijen, 
cursus Vaarbewijs en landelijk oplei-
dingscentrum voor instructeur, etc. De 
zeilschool is meegegaan met de tijd en 
blijft zich dus ook ontwikkelen op het 
terrein van social media en websites, 
zo is binnenkort de website geheel ver-
nieuwd. Het materiaal en de gebouwen 
worden eveneens regelmatig onder han-
den genomen. De ene keer wordt de 
keuken vernieuwd, een ander jaar wor-
den de kleedkamers en douches of de 
steigers aangepakt. En dit voorjaar loopt 
een grootse verbouwing in de hoge bo-
tenloods, waar een extra etage wordt 
gerealiseerd voor o.a. meer lesruim-
ten. Daarnaast is de maatschappelijke 
betrokkenheid de afgelopen jaren ste-
vig gegroeid, wat aan Aalsmeer als wa-

tersportcentrum extra dimensie ver-
leent. De Westeinder Waterweek is hier-
van een mooi voorbeeld. Dit door Neder-
land rondtrekkend evenement biedt kin-
deren en jongeren de kans gratis kennis 
te maken met de watersport. Een feest 
waar niet alleen de circa 350 Aalsmeer-
se schoolkinderen naar uitkijken, maar 
ook een weerkerend hoogtepunt voor 
de zeilschool is. Zoveel (water)plezier, 
zoveel enthousiasme, wie wil daar niet 
aan meewerken? Ook ‘Optimist on Tour 
is een sterk voorbeeld van sportieve par-
ticipatie. Dit landelijk evenement, ge-
initieerd door het watersportverbond, 
vindt in het 2e gedeelte van de Westein-
der Waterweek plaats. En wordt geheel 
verzorgd door de instructeurs van de-
ze Aalsmeerse zeilschool. Ook door aan 
te sluiten op maatschappelijke ontwik-
kelingen rond gezondheid, getuigt de-
ze dynamische zeilschool van zijn maat-
schappelijke betrokkenheid. Zo is Zeil-
school Aalsmeer inmiddels rookvrij en 
heeft het bronzen keurmerk ontvangen 
van het Voedingscentrum op grond van 
de Richtlijnen Gezondere Kantines van 
het ministerie van VWS.

Succes
De vraag waaraan de zeilschool dit suc-
ces heeft te danken leggen we natuur-
lijk Peter de Wit voor, de motor ach-
ter dit bedrijf. “Er spelen zoveel factoren 
mee, waaronder heel hard werken, door-
zettingsvermogen en een portie geluk”, 
zegt Peter, “Maar het succes is vooral te 
danken aan die vele, vele mensen die in 
de loop van de tijd verbonden zijn ge-
raakt met de zeilschool, hun inzet en be-
trokkenheid is onbetaalbaar.”

Ligging
De zeilschool ligt in de buurt van de Wa-

In 50 jaar uitgegroeid tot een 
professionele zeil-, surf-, sup- 
en levensschool 
Toen Peter de Wit in 1969 met slechts twee bootjes zijn zeilschool aan de Ku-
delstaartseweg begon, had hij niet kunnen vermoeden dat dit initiatief 50 jaar 
later zou uitgroeien tot één van de meest toonaangevende zeilscholen in Ne-
derland. En hij had ook niet gedacht, misschien wel gehoopt(...), dat hij samen 
met zijn dochter Famke de Wit in 2018 aan het roer van dit mooie bedrijf zou 
komen te staan. Zij delen hun liefde voor de zeilschool en de fraaie Westeinder-
plassen. Naast hun verbondenheid met het zeilen hebben ze beide een bijzon-
der plekje in hun hart voor het windsurfen.

ZEILSCHOOL AALSMEER

tertoren, waar de zuidwestenwind altijd 
vrij spel heeft en de golfslag het hoogst 
is. Peter hierover:”Aan ‘lagerwal’ noe-
men wij dat in vakjargon. Om uit te varen 
moeten eerst de nodige obstakels geno-
men worden, die prima oefenstof leve-
ren. Wij zeggen altijd: wie geleerd heeft 
deze haven bij alle weersomstandig-
heden goed in- en uit te varen, die kan 
dat overal! Ook hebben we een centra-
le ligging ten opzichte van deRandstad 
en nabij Schiphol. Én het meest belang-
rijk is dat deze zeilschool aan één van de 
mooiste vaarwateren van Nederland ligt, 
toch? Het is genieten als onze vloot uit-
vaart, een kleurrijk en feestelijk gezicht. 
En, vertrouwt Peter me toe, ik ben er best 
wel een beetje trots op dat dit in de loop 
van de jaren één van de markante ge-
zichten van Aalsmeer en de Westeinder 
is geworden. Wist je dat als je goed luis-
tert ook regelmatig het ‘zeilschoollied’ 
over het water hoort galmen...?”

Doel
Famke vertelt dat het doel is om alle cur-
sisten leerzame lessen te laten ervaren 
onder het zeilschoolmotto: leren met 
plezier. Ze zegt dat zeker 95% van de les-
tijd op het water wordt doorgebracht. 
Famke: “Centraal staat het ervarend le-
ren, we bouwen de lessen stap voor stap 
op, van eenvoudig naar moeilijk. En we 
letten natuurlijk altijd op het leertempo 
van iedere cursist en stemmen daar onze 
begeleiding af”.

Instructeurs
Veel te danken heeft de zeilschool ook 
aan de inzet van de grote groep instruc-
teurs. Enthousiast vertellen Bella van Erp 
en Harmon de Lange hierover, zij zijn bei-
de met de zeilschool opgegroeid en on-
dersteunen nu vader en dochter de Wit 
bij de dagelijkse leiding. “We zijn zo blij 
met onze betrokken instructeurs die de 
cursisten de juiste kneepjes van de sport 
bijbrengen. Veel van hen zijn net als wij 
als cursist op deze zeilschool begonnen, 
we kennen het ‘reilen en zeilen’ dus van-
uit eigen ervaring. De meesten zijn al op 
hun 16e begonnen aan de instructeurs-
opleiding die wij hier geven. Het is het 
mooiste (zomer) seizoensbaantje wat je 
kunt hebben. En je leert er zoveel van, 
niet alleen de techniek, maar ook om 
samen te werken en verantwoordelijk-
heid te dragen. Je krijgt goede handva-
ten waar je veel aan hebt in je toekom-
stige ‘werkleven’ . Kijk maar naar ons zeg-
gen Harmon en Bella lachend, het is toch 
uniek om hier nu een vaste baan te heb-
ben en zoals Peter het altijd zegt van je 
hobby je werk te mogen maken?!” Het is 
trouwens sowieso een superplek voor in-
structeurs, want ongeacht het aantal di-
ploma’s mag je zonder kosten het mate-

riaal zoals zeilboten en surfboardslenen 
om te oefenen. We lijken net één grote 
familie zegt het viertal, we doen veel sa-
men, ook het horecateam wordt over-
al bij betrokken, we eten bijvoorbeeld 
’s avonds vaak met de hele club. En een 
leuk ‘weetje’: in de loop van de 50 jaar 
zijn er een tiental zeilschoolhuwelijken 
gesloten én diverse zeilschoolbaby’s ge-
boren.

Cursisten: kinderen, jeugd en 
volwassenen
Zeilschool Aalsmeer is een externe zeil-
school verteld Famke, de cursisten over-
nachten hier dus niet. “We lijken soms 
wel een soort van buitenschoolse op-
vang, want jonge kinderen kunnen een 
uurtje eerder gebracht en ook weer later 
opgehaald worden. Al die ouders die dan 
hun kroost ophalen. Ook tijdens de op-
vang, net als op het water krijgen ze per-
soonlijke aandacht. De ouders die vaak 
gezellig op het terras aan de haven nog 
wat drinken, zeggen dat het één groot 
vakantiegevoel geeft.” Harmon vult aan 
dat de zeilschool ook les geeft aan jeugd 
en volwassenen. “Kinderen en jeugd ma-
ken misschien wel het grootste deel uit 
van ons klantenbestand, maar onder-
schat de groeiende groep volwassenen 
niet. Via dag- en privéles groeit dit aantal 
gestaag. Vaak zijn het mensen die dit op 
hun bucketlist hebben staan of ze heb-
ben vroeger ooit gezeild en willen dit 
weer oppakken. En een grappige ont-
wikkeling is dat steeds meer ouders door 
hun lessende kinderen enthousiast wor-
den gemaakt”.

Jubileumacties 
Wat zou een zeilschool zonder cursis-
ten moeten... zonder cursisten geen zeil-
school! Vandaar dat deze dynamische 
zeilschool zijn 50-jarig bestaan ook met 
hen wil vieren. Uit dank komen er inte-
ressante aanbiedingen en ludieke acties, 
zoals een éénmalige korting op lessen en 
verhuur van boten, windsurfboards, ka-
no’s en SUP-planken én natuurlijk een 
verjaardagsfeest, namelijk op 18 mei met 
gratis kennismakingslessen voor oud en 
jong. Voor meer informatie houd hier-
voor de zeilschoolsite en facebook in de 
gaten: www.zeilschoolalsmeer.nl

Conclusie
Zeilschool Aalsmeer is in 50 jaar uitge-
groeid tot een professionele en bijzon-
dere zeil-, surf-, sup- en levensschool, 
waar ook de komende generatie on-
der optimale omstandigheden de �jne 
kneepjes kan leren.

Petje af dat de zeilschool dwars door al-
le groei heen de ‘persoonlijke aandacht’ 
heeft weten te behouden!
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Gen i eten  van de  n atuur 
in  h et  Boven l anden g eb i ed

Postbus 356 - 1430 AJ Aalsmeer
info@bovenlanden.nl - www.bovenlanden.nl

25 JAAR
OP DE BRES VOOR DE BOVENLANDEN

Genieten van de natuur in het 
Aalsmeerse Bovenlandengebied

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer bestaat 25 jaar. Talloze akkers en 
eilandjes heeft zij in die periode overgenomen van kwekers die stopten. 
De stichting beheert nu bijna 170 percelen bovenland, onderhoudt 
ze en zorgt dat het gebied mooier wordt in plaats van verrommelt. 
Zodat alle Aalsmeerders en bezoekers die in hun boot door het 
gebied varen, kunnen blijven genieten van de natuur en het prachtige 
bovenlandenlandschap.

Over een boot gesproken

Die hebben we vaak nodig, in de zomer, maar ook in de winter. In alle 
jaargetijden. Maar die boot hebben we niet. We gebruiken privé-boten 
om bezoekers rond te varen door het gebied. We gebruiken boten van 
kwekers om naar een akker te gaan. We huren een boot wanneer we 
onze donateurs laten zien welke projecten we uitgevoerd hebben. 
Na 25 jaar vinden we het tijd om onze eigen boot te hebben. 

Een Bovenlandenboot. 

OP ons verlanglijstje

Op ons verlanglijstje voor onze 25ste verjaardag staat maar één wens: 
een Bovenlandenboot. Het plan is om een boot te laten maken naar oud-
Aalsmeers ontwerp. Van aluminium zodat de boot het hele jaar buiten 
kan liggen, klaar om mee te gaan varen. Er komt een elektrische motor 
in. Het wordt een boot zonder poespas. Onze stichting kan zo’n boot niet 
betalen. Met z’n allen kunnen we dat wel. 

Bovenlandengebied wil geen ‘verborgen parel’ zijn

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer verwerft al 25 jaar 

lang akkers van vooral seringenkwekers die hun bedrijf 

beëindigen. Deze akkers worden als ‘bovenland’ aangeduid. 

Het grootste deel hiervan wordt ingericht als natuur. Een 

klein deel wordt als teelland verhuurd aan nog actieve 

trekheesterkwekers. De stichting is eigenaar van bijna 170 

‘akkers’ en ‘eilandjes’ in Aalsmeer met een gezamenlijke 

oppervlakte van ruim 40 hectare. Wanneer je op de 

Westeinderplassen vaart, kan het niet anders of je komt langs 

meerdere van deze akkers. 

De Bovenlanden werkt met vrijwilligers en krijgt o.a. subsidie 

van de provincie Noord-Holland. Door haar werk heeft 

ze invloed op de ontwikkeling van de natuur en hoe het 

landschap er uitziet. De Bovenlanden doet dat zorgvuldig en 

met behoud van het typerende Aalsmeerse landschap: een 

afwisseling van teelakkers, natuur, fijnmazige watergangen 

en doorvaarten. Om ook op lange termijn het werk te kunnen 

blijven doen, heeft De Bovenlanden in toenemende mate 

contact met allerlei organen en organisaties in de regio. 

Regelmatig worden groepjes mensen uitgenodigd mee te 

gaan varen door het gebied. En steevast zijn er na afloop 

dezelfde commentaren: “We wisten niet dat dit gebied er 

was, zo dicht bij Amsterdam en Schiphol.” “Wat een prachtige 

groene oase in zo’n drukke omgeving.” “Dit is echt een 

verborgen parel.”

Stichting De Bovenlanden Aalsmeer houdt zich dus vooral 

bezig met de seringencultuur, natuur en landschap. Maar 

dat wil niet zeggen dat ze het gebied wil afsluiten voor 

allerlei vormen van (water-)recreatie. De tijd dat in Nederland 

gescheiden beleid voor natuur, recreatie en landschap werd 

gemaakt is al lang voorbij. Natuur, recreatie en landschap 

gaan hand in hand. Door een gezonde balans tussen 

natuur en landschap enerzijds en recreatie en toerisme 

anderzijds ontstaan aantrekkelijke recreatiemogelijkheden. 

Volgens verschillende studies levert het ook nog eens een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat op voor bedrijven en mensen 

die er willen werken en wonen. Het landschap draagt bij aan 

een goede leefkwaliteit. 

Binnenkort meer over hoe u ons daarbij 
kunt helpen

Comité van Aanbeveling: 
 
Mathijs van Gaalen, Signum Notariaat
Esther Gouwerok, Jacht- en Scheepswerf Gouwerok B.V.
Berry Philippa, Ambassadeur Rabobank





CORSETTERIE • LINGERIE • TRICOTAGE • BADKLEDING

Speciaalzaak
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur
zaterdag 9.30-16.00 uur
Voldoende gratis parkeerplaatsen

Schans 1 • Uithoorn • 0297-564106

DE VERBOUWING 
GAAT BEGINNEN !

Wij zijn hierdoor gesloten 
van 5 tot en met 22 april.

Dinsdag 23 april
verwelkomen wij u graag

in onze geheel
vernieuwde winkel!

HOLLAND

AMBACHTELIJKE

MEUBELSTOFFEERDERIJ

LEERSPECIALIST

vader, zoon en schoonzoon

lang succesvol in dit vak. Bij ons staat persoonlijk contact,

kwaliteit en service hoog in het vaandel.

Voor al uw stoffeerwerk, leer- en antiekrestauratie

bent u bij ons aan het goede adres!

STOFFEERWERK

RESTAURATIE

LEERSPECIALIST

Wij stofferen o.a: Bankstellen, fauteuils, stoelen, bedden, boxsprings,

boot en caravan kussens. Tevens gespecialiseerd in diverse merken: Gelder- 

land, Jan des Bouvrie, Leolux, Artifort, Gispen, Rolf Benz, Young, Pander,

Jori, Pastoe, Topform, Oisterwijk en Italiaanse merken ( o.a. Natuzzi)

Ook doorgezakte banken en stoelen waar de stof nog goed van is, kunnen

wij opnieuw opvullen met o.a. koudschuim, polyether en/of drakron.

Tevens reinigen wij banken en stoelen en voorzien deze van een teflon laag

(vuil- en waterafstotend).

Wij hebben een grote collectie aan meubelstoffen.

Wij zijn het oude ambachtelijke werk nog niet verleerd.

Wij restaureren alle soorten kasten, cabinetten, tafels, stoelen en bureau's.

Tevens lijmen en verstevigen van stoelen. Ook voorzien wij stoelen

opnieuw van biezen of rieten zitting. Dit alles wordt handmatig gemaakt.

Houtworm verwijderen is voor ons ook geen probleem.

In leer zijn wij groot. Wij stofferen met het beste kwaliteit leer al uw banken,

stoelen en chesterfield meubelen.

Ook doen wij diverse leerreparaties zoals stiknaden, kleine scheurtjes en

beschadigingen.Wij laten oud leer herleven door het in te kleuren op

natuur basis. Dit is alleen mogelijk in dezelfde kleur. Wij hebben een grote 

collectie leer op voorraad.

BEL VOOR EEN GRATIS PRIJSOPGAAF / OFFERTE BIJ U THUIS:  

020- 497 66 50

Zwanenburgerdijk 460 - 1161 NW Zwanenburg

Wij maken ook uw schaderapport voor de verzekering!

50+

KORTING!

K.v.K.nr.: 34206744

ANDERE WERKZAAMHEDEN EVENTUEEL IN OVERLEG

Telefonisch bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur,

- bezoekers showroom uitsluitend na telefonische afspraak -

GRATIS 

LEENMEUBELEN

AANWEZIG!

www.meubelstoffeerderijholland.nl

Wij komen uit een stoffeerdersfamilie en zijn al drie generaties
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Mogen wij ons even voorstellen. Wij zijn Jan, Piet en Ben,

BANKEN EN

STOELEN

 TOT 20% KORTING!

©

Ook werkzaam in de provincie Zuid Holland - 079  - 750 22 50 , Utrecht & Gelderland 0487 - 761161

PROMO
EVENT

ZATERDAG
7 APRIL 

KOMT U 
PROEFLOPEN?

De oorsprong van Xsensible 
Stretchwalker ligt in Japan. 
Traditie en technologie 
komen samen in perfecte 
harmonie. De balanszool 
zorgt voor een gezonde en 
natuurlijke lichaamshouding.

SMIT SCHOENEN
DORPSSTRAAT 39

MIJDRECHT
0297 281 875

DORPSSTRAAT 39  •  MIJDRECHT  •  0297 281 875

Strechwalker 
                  Proefloopdagen

vrijdag 5 en 
zaterdag 6 april

Vriezenweg 10a
Tel.: 0172 - 507941

door Zeilmakerij

LAAT NÚ UW 
TENT OF BOOTZEIL 

REPAREREN

Balder
Leimuiden

Te koop:
i.z.g.st. union herenfiets 28 inch 7 
versnellingen axa slot led lamp voor 
en achter €150,-. Na 18.00 bellen. 
Tel. 0297-786546
Te koop:
Werp anker met ketting en touw 
€25,-. Tel. 06-51117676
Te koop:
Grastrimmer B&D rotofil €15,-. 
Gr. barbeque mod. regenton 1x 
gebruikt, compleet €15,-. Aluminium 
ladder 3m50 €25,-. Tel. 06-22834077
Te koop:
Houtskool barbeque verrijdbaar, 
grilloppervlak 50x30 €15,-. 
Tel. 06-36563136
Gevraagd:
Artis zegels / kaarten dekamarkt 
voor mensen met een rugzakje. Geen 
handel. Tel. 06-37010414
Gevraagd:
Goede prijs voor oude ansichtkaarten 
en foto’s van voor 1960, ook hele 
verzamelingen. Tel. 06-15451873
Gevraagd:
Gooi uw oude ansichtkaarten en 
bidprentjes niet weg haal ze graag bij 
u op. Tel. 0297-321868

Te koop:
Twee eenpersoons bedden; groen; 
met lattenbodems en nachtkastjes; 
1.98x0.85; prijs €30,- p.st. 
Tel. 06-12247483
Gevraagd:
Wie heeft er nog leuke rommel-
marktspullen ik kom het graag halen 
schalen borden pannen en andere 
leuke dingen . Tel. 06-31028442
Te koop:
Freesmachine diesel carrarina 2 
wielig i.g.st. Werkbreedte 60 cm. 
€500,-. Tel. 0297-329180

Te koop:
Herenfiets 28‚ shimano deore 27 
versn. z.g.a.n. met led verlichting 
verend voorvork. Leren handvat 
€150,- . Tel. 06-87692313
Te koop:
Nieuw buderus gasbloc. €10,-. 
Wit houten kinderledikantje met 
matrasje i.pr.st. €25,-. 
Tel. 06-44919632
Te koop:
Roeibootje, groen, kunststof. Pioneer 
235 incl. roeispanen en motor beves-
tiging €350,-. Tel. 06-54986323

Markiesalsnieuw.nl
Winteraanbieding 

Zo (goed)koop
kan bijna niet

Kijk op onze website 
of bel 06 83690905
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Voor alle aanstaande brugklassers
Tropisch groep 8 Feest 
volgende week in N201
Aalsmeer - Alle groep 8 leerlin-
gen van Aalsmeer en Kudelstaart 
opgelet! Op vrijdag 12 april zijn 
jullie voor de tweede keer dit jaar 
aan de beurt om te gaan feesten. 
Club N201 opent zijn deuren voor 
een feest voor alle aanstaande 
brugklassers. Alle basisscholen 
van Aalsmeer en Kudelstaart zijn 
uitgenodigd om samen te komen 
feesten. Het vorige feest in janua-
ri was een groot succes. Ditmaal, 
de vijftiende editie, belooft ook 
weer een topfeest te worden. Bij 
binnenkomst van het feest wordt 
aan de deur de entreeprijs van 6 
euro betaald. In deze kosten zit 
een consumptie en wat lekkers. 
Ook de kluisjes zijn inclusief. Ver-
dere consumpties worden voor 

2,20 euro verkocht. Het Groep 8 
Feest begint op 12 april om 19.30 
uur en de deur sluit al om 20.30 
uur. Tot 22.30 uur wordt er ge-
feest in de discotheek langs de 
Zwarteweg. Daarna kunnen de 
ouders de kinderen weer ophalen 
bij de deur van de N201. Het feest 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Binding. Het thema is 
Tropical. Zorg dus voor een tro-
pische outfit, slippers zijn voor de 
veiligheid verboden. Ouders wor-
den opgeroepen om rekening 
te houden met de beperkte par-
keerruimte, parkeren kan aan de 
overkant van de weg. Meer infor-
matie (ook voor ouders) is te vin-
den op de website; www.groep-
8feest.nl

Om de week op vrijdagavond
Eerste bandbrouwerij 
voor kids in N201
Aalsmeer - Vrijdag 5 april is de 
eerste avond voor alle jonge pop-
sterren in spé van 8 tot 13 jaar om 
mee te doen met De Bandbrou-
werij voor kids! Onder begelei-
ding van een bandcoach kun je in 
een bandje leren spelen en veel 
nieuwe dingen leren. De Band-
brouwerij bestaat al sinds 2015 
en heeft heel wat nieuwe bandjes 
en vooral ook veel nieuwe vriend-
schappen en veel lol teweeg ge-
bracht. Het is niet meer weg te 
denken uit het muzikale circuit in 
de regio en om het nog een ex-
tra dimensie te geven is beslo-
ten om ook jongere kinderen te 

laten aanhaken. Voorwaarde om 
mee te kunnen doen is wel dat je 
een beetje muziekles hebt gehad. 
Speelniveau is echter niet belang-
rijk, dus twijfel niet of je goed ge-
noeg bent want bandcoaches Gi-
na en Jeroen zullen zorgen dat 
iedereen mee kan doen die een 
beetje zijn best doet. Je hoeft al-
leen je eigen instrument mee te 
nemen, want alles is verder aan-
wezig
De Bandbrouwerij voor kids is in 
de oefenruimtes op de eerste eta-
ge van N201 aan de Zwarteweg 
om de week op vrijdagavond van 
19.00 tot 21.00 vanaf 5 april. 

Weer twee voorstellingen zondag 
Poppenkast ‘Roodkapje’ 
op Boerenvreugd
Aalsmeer - Zondag 7 april is 
er op kinderboerderij Boeren-
vreugd weer een leuke pop-
penkastvoorstelling, verzorgd 
door Poppentheater Zelen. De-
ze keer gaat het poppenkastver-
haal over Roodkapje. De mees-
te kinderen kennen dit sprookje 
wel. Het gaat over een lief klein 
meisje. Iedereen hield van haar, 
maar het meest hield grootmoe-
der van haar. Omdat grootmoe-
der haar zo lief vond gaf ze haar 
een fluweel rood kapje. Het meis-
je droeg het rode kapje van-
af dat moment altijd en ze kreeg 
de naam Roodkapje. Het sprook-
je van de gebroeders Grimm is 

best een beetje spannend, met 
een jager en een wolf. Maar ge-
lukkig loopt het zoals het hoort 
bij echte sprookjes uiteindelijk al-
lemaal goed af! Wie komt er langs 
en gaat met roodkapje mee door 
het grote bos naar grootmoeder 
en lekkere koekjes brengen?
De eerste voorstelling is om 11.00 
uur en de tweede om 15.00 uur.
Er zijn geen kosten verbonden 
aan het bezoeken van de pop-
penkastvoorstelling, maar varken 
Beer staat bij de entree klaar om 
donaties in ontvangst te nemen. 
Het bezoekadres van de kinder-
boerderij is Beethovenlaan 118 in 
de Hornmeer.

Officiële opening door wethouder
Afsluiting themaweken 
met ‘Heel Triade bakt’ 
Aalsmeer - Op donderdag 28 
maart opende basisschool Tria-
de de deuren voor ouders, ver-
zorgers en andere geïnteresseer-
den tijdens ‘Heel Triade Bakt’: de 
leerlingen hebben deze middag 
hun kook- en bakkunsten laten 
zien en vertelden over wat zij ge-
leerd hebben. Gedurende acht 
weken hebben leerlingen op ba-
sisschool Triade geleerd over ge-
zonde en gevarieerde voeding 
en beweging tijdens het thema 
‘Voeding & Gezondheid’. In sa-
menwerking met Sportservice 
Aalsmeer en Jongeren Op Ge-
zond Gewicht (JOGG) zijn er di-
verse workshops gegeven naast 
de lessen die door de leerkrach-
ten werden verzorgd. Op de-
ze afsluitende middag konden 
er wraps en smoothies geproefd 
worden en waren er diverse ge-

zonde snacks en kannen vol ‘ge-
pimpt water’ met lekkere smaak-
jes. Wethouder Wilma Alink van 
gezondheid was aanwezig op lo-
catie Zuid om de middag offici-
eel te openen en prees in haar 
openingswoord het enthousias-
me waarmee de leerlingen be-
trokken waren: “Ik kan niet wach-
ten om zelf een rondje te lopen 
en te proeven wat er allemaal ge-
maakt is!”

Belevingswereld
Met het thematisch onderwijs op 
basisschool Triade wordt er opti-
maal gebruik gemaakt van de be-
levingswereld van kinderen en 
wordt er geleerd vanuit de vra-
gen die zij hebben rondom be-
paalde onderwerpen. Na de mei-
vakantie start het thema ‘reisbu-
reau de wereld’.

‘Vreselijk’ spannende wedstrijden
Basketbaltoernooi voor 
scholen een groot succes
Aalsmeer - Op zaterdag 30 maart 
heeft in sporthal de Bloemhof het 
jaarlijkse basketbal scholentoer-
nooi plaats gevonden. De hele 
dag werd er door de basisscho-
len gestreden om de titel bes-
te basketbalteam van Aalsmeer 
en Kudelstaart. De 34 deelne-
mende teams vertegenwoordig-
den zeven verschillende basis-
scholen uit de gemeente en wa-
ren verdeeld over drie verschil-
lende competities. Om 12.00 uur 
begonnen de wedstrijden van 
groep 4 en van de groepen 5/6. 
Vanaf het eerste fluitsignaal werd 
er hard gestreden voor elk punt 
dat gemaakt werd. Er werd ge-
speeld in teams van drie spelers 
waardoor iedereen veel aan de 
bal kwam en er veel gescoord 
werd. Mede hierdoor en dankzij 
het enthousiaste publiek klonk er 
al snel gejuich van scorende spe-
lers en het aanmoedigende pu-
bliek door de zaal. In wedstrijd-
jes van acht minuten moest er 
bepaald worden welke teams er 
door mochten naar de volgende 
wedstrijden. 
In de poule fase was het belang-
rijk om op plek 1 of 2 te eindi-
gen, zodat je door zou gaan naar 
de grote finale. In de competi-
tie van de groepen 4 is dit ge-
lukt door Triade, Zuidooster 2, Sa-
men Een 2 en de Oosteinder Vlie-
gers. De finale werd gespeeld tus-
sen Triade en Samen Een 2. In het 
begin leek Samen Een 2 een stuk 
sterker te zijn en zij nam al snel 
een voorsprong van vier punten. 
De overwinning leek al bijna ze-
ker totdat Triade nog heel dicht-
bij kwam. De laatste minuten wa-
ren zenuwslopend en het publiek 
op de volle tribunes liet zich voor 
beide teams luid horen. Uitein-
delijk wist Samen Een 2 de over-
winning te pakken met een eind-
stand van 8– 6.
In de competitie van de groepen 
5/6 werden de finale wedstrijden 
gespeeld door Oosteinder Air-

time, Zuidooster, Jozefschool en 
de Oosteinder Knallers. De Oos-
teinder Airtime en Zuidooster 
mochten uiteindelijk om de eer-
ste plaats strijden. Lang gingen 
de teams gelijk op en hadden 
beide teams alle kansen. Na twee 
snelle scores van Oosteinder Air-
time werd echter de stand be-
paald op 8–4 in het voordeel van 
Oosteinder Airtime. 
Na deze finales begon de compe-
titie van de groepen 7 en 8. Hier 
was een poule van alleen mei-
denteams en twee poules met 
gemengde teams waarvan de 
laatste uitkomen in finale wed-
strijden. De meidenpoule was ze-
ker aan elkaar gewaagd. In pittige 
wedstrijden werden de overwin-
ningen één voor één binnen ge-
sleept. Uiteindelijk trok het mei-
denteam van de Zuidooster aan 
het langste eind en ging zij er met 
de eerste plek vandoor. Bij de ge-
mengde poules zijn de teams van 
Samen Een , Oosteinder Dunkers, 
OBS Kudelstaart en Antonius Bas-
ket Chijn doorgegaan naar de fi-
nale wedstrijden. In een ‘vrese-
lijk’ spannende wedstrijd streden 
de Oosteinder Dunkers en Sa-
men Een voor de titel tot het bes-
te basketbalteam van de groe-
pen 7 en 8. Tot de laatste seconde 
werd er een nek aan nek race ge-
voerd waarin Samen Een steeds 
een kleine voorsprong had. Met 
een laatste schotpoging hadden 
de Oosteinder Dunkers kans om 
de overwinning naar zich toe te 
trekken, helaas rolde de bal aan 
de verkeerde kant van de ring 
naar beneden waardoor de over-
winning voor de Samen Een was. 
De prijswinnaars op een rijtje:
Groep 4: 
1. Samen Een 2
2. Triade
3. Oosteinder Vliegers
Groep 5/6
1. Oosteinder Airtime
2. Zuidooster
3. Jozefschool

Aalsmeer - Groot applaus klonk 
er afgelopen zaterdag 30 maart 
in de Proosdijhal. Tijdens de vier-
de plaatsingswedstrijd voor het 
NK Trampolinespringen wonnen 
Hannah Serné, Fay van Rijn en 
Kim de Groot van SV Omnia 2000 
goud, zilver én brons in de cate-
gorie derde Jeugd 1B Meisjes. Dat 
leverde een mooi Omnia-podium 
op. Ook in andere categorieën 
werden er medailles gewonnen. 
Individueel vielen Rena Sack, Jen-
na van Leeuwen, Bing Blom, Stel-
le van Leeuwen, Katelijne van der 
Avoird, Bo Breurken, Nicky Schij-
veschuurder, Finn Kweekel, Lucin-

da de Graaff en Duncan Lemstra 
in de prijzen. Bij het synchroon-
springen werden er medailles 
verdiend door Eva en Luna Sop-
pe, Katelijne van der Avoird en 
Merel van Wilgenburgh, Muriël 
Coppens en Bo Breurken en Jen-
na van Leeuwen en Quinte Im-
mink.
De vijfde en laatste plaatsings-
wedstrijd voor de springers in de 
derde en vierde divisie is op 18 
mei. Daarna is duidelijk of er ook 
dit jaar in juni weer springers van 
SV Omnia 2000 deel mogen ne-
men aan het NK Trampolinesprin-
gen in Ahoy. 

Trampolinespringen
Goud, zilver én brons 
voor Hannah, Fay en Kim

Jeugdtoernooien schaken
Bekers voor Marien en 
Luuk bij Grand Prix
Aalsmeer - Zaterdag 30 maart 
deden zeven jeugdschakers van 
AAS mee aan het GP in Voorhout. 
Het toernooi werd gespeeld in 13 
groepen. De Grand Prix is een cy-
clus van Jeugdtoernooien ge-
houden door diverse verenigin-
gen van de Leidse Schaak Bond. 
Er wordt gespeeld in groepen 
van acht. Men kan stijgen of da-
len qua groep, afhankelijk van de 
behaalde resultaten. Simon Ru-
dolph speelde in Groep 7 en haal-
de 2 punten. Marien werd derde 

in groep 9 met 5 punten en scoor-
de dus een beker, Robert speel-
de in groep 8 en haalde maar 1 
punt. In groep 4 speelden Jasper 
en Konrad. Konrad haalde 2 pun-
ten en Jasper 3. Luuk en Christi-
aan speelden in groep 3. Christi-
aan haalde 1 punt. Het was een 
spannende groep, maar Luuk wist 
met 5 uit 7 de groep te winnen en 
mocht de grootste beker in ont-
vangst nemen. Op naar de mooie 
borden en de prijzen in groep 1 
en 2! Door Ben de Leur

Atletiek: Eerste baanwedstrijd
Overtuigend optreden 
junioren AV Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zondag 31 
maart was er voor de AVA atleten 
de mogelijkheid om deel te ne-
men aan de eerste baanwedstrijd 
van seizoen 2019. Van deze mo-
gelijkheid maakten vier AVA-atle-
ten gretig gebruik om zich te me-
ten met de concurrentie. Bij de C-
meisjes liepen Gwen Alewijnse en 
Tara Ozinga hun eerste 800 me-
ter in een deelnemersveld van 17 
meisjes. Gwen wist deze 800 me-
ter overtuigend te winnen in een 
tijd van 2.30,60. In dezelfde serie 
liep Tara naar een mooi persoon-
lijk record van 3.38.70 waarmee 
ze de vierde tijd neerzette. Na dit 
spetterende optreden was het 
de beurt aan de gebroeders Ale-
wijnse, die als doelstelling mee 
hadden gekregen hun persoon-
lijk record aan te scherpen, en dit 
deden ze op spectaculaire wij-
ze. Colin werd tweede in een tijd 
van 3.16,90, dit is een verbetering 
van 3,3 seconden ten opzichte 
van zijn oude record. Justin zorg-

de voor een klapstuk en scherp-
te zijn persoonlijk record aan naar 
3.25,10, dit is een verbetering van 
9 seconden ten opzichte van zijn 
oude record. Er kan dus nog veel 
verwacht worden van de AVA ju-
nioren dit seizoen en misschien 
gaan er zelfs weer clubrecords 
sneuvelen. Op vrijdag 5 april zal 
een grote groep AVA-atleten af-
reizen naar Alkmaar om daar hun 
kunsten te vertonen.

Justin Alewijnse loopt sterke eerste 
1000 meter van het seizoen.



Jidske Steenwinkel:
“Zaai heeft mij geleerd 
zichtbaar te worden”
Aalsmeer - Als kind er al van dro-
men om bij de Verenigde Naties 
te gaan werken om bezig te kun-
nen zijn met mensenrechten. De 
studie van Jidske Steenwinkel 
was daarop ook gericht. Werk-
te bij of had contact met Unesco, 
Brussel, Verenigde Naties en stu-
deerde af op mensenrechten. De 
VN werden het niet. Na haar stu-
die ging zij bij verschillende inter-
nationaal opererende bedrijven 
werken. Na haar dertigste werd 
zij moeder van een dochter en 
een zoon. Haar hang om iets voor 
de mensheid te blijven doen ver-
anderde daarmee niet. Via het in-
stroomtraject koos zij er voor om 
op een school voor speciaal on-
derwijs kinderen te gaan bege-
leiden. Zij stapte vervolgens over 
naar een school in Amstelveen 
waar vooral kinderen uit allerlei 
landen, zoals Syrië, Irak, Ethiopië, 
Eritrea en Japan, les krijgen. Nog 
steeds doet zij dat één keer per 
week omdat het zo leuk is om te 
doen. “Ik ben begaan met kinde-
ren bij wie het niet allemaal van-
zelf gaat.” Inmiddels heeft zij ge-
kozen voor een eigen coachprak-
tijk: Belle�eur. Jidske volgde voor-
af een studie bij de Academy voor 
Integratieve Kindertherapie en 
Kindercoaching en verder trainin-
gen bij Rots en Water en Ik leer le-
ren. Jidske is aangesloten bij be-
roepsvereniging NFG en tevens 
door de gemeente gecontrac-
teerd hetgeen betekent dat zij 
via school, huisarts, sociaal loket 
en hulpverleners de kinderen en 
hun ouders leert kennen.
De problemen die Jidske binnen 
haar praktijk behandelt: “Het kan 
variëren van weinig zelfvertrou-
wen, pesten of gepest worden, 
snel boos of bang zijn, last heb-
ben van een scheiding bij ou-
ders tot aan problemen op het 
gebied van concentratie. Samen 
zoeken wij naar een oplossing 
waarbij ook de omgeving van het 
kind (school en ouders) betrok-
ken wordt.”

Kracht van het kind
Integratieve Kindertherapie is 
een kortdurende psychotherapie 
voor kinderen en jongeren van-
af vier jaar. Het aantal sessies ligt 

in principe tussen de 5 en 15 keer. 
“Elke dag zie ik kinderen die vra-
gen en antwoorden nodig heb-
ben. Kinderen willen gezien en 
gehoord worden, erkenning krij-
gen. Op een school met dertig 
kinderen in de klas kan je onmo-
gelijk de aandacht geven waar-
aan deze kinderen behoefte heb-
ben. Op school gaat het om ken-
nis over te dragen in een bepaal-
de tijd. Ik ga uit van de kracht van 
het kind dat weer op een �jne 
manier kan verder groeien. Dat is 
mijn doel.”

Gegroeid in Zaaiperiode
“Ik ben naar ZAAI gegaan om te 
leren hoe ik beter zichtbaar kon 
worden. Met een eigen praktijk 
is dat een must. Het is geweldig 
hoe ik in de afgelopen Zaaiperio-
de gegroeid ben. Met een ande-
re Zaailing Belinda Bunkerkolen is 
een samenwerkingsverband ont-
staan. Samen zijn wij met twee 
andere coaches: Ingrid Claasen 
en Mercedes Charrocks het ei-
gen Coach Centrum Amstelland 
gestart. Heeft wethouder Robert 
van Rijn ons centrum geopend 
en komen wij donderdag 18 april 
om 19.00 uur voor de radio bij 
Echt Esther ons verhaal vertellen. 
Het geeft mij het gevoel dat ik de 
periode vóór ZAAI nog niet van 
de drie meter plank in het water 
durfde te springen en nu genoeg 
lef heb voor de tien meter plank. 
ZAAI heeft mij geleerd zichtbaar 
te worden, mijzelf te laten zien.” 
Voor meer informatie over Zaai 
kan contact opgenomen worden 
met Kirsten Verhoef (organisatie  
en coördinator) via 0297 - 366182 
of via  kirsten@syltsupport.nl       
Janna van Zon 

Door Kirsten en Sabine van Zaai
Masterclass ‘social media’: 
Een bron van informatie
Aalsmeer - Dinsdag 19 maart 
kwamen de Zaailingen naar het 
Wapen van Aalsmeer om daar 
een masterclass ‘sociaal media’ te 
volgen, gegeven door Kirsten Ver-
hoef en Sabine Joore. Wethouder 
Robert van Rijn liet ook deze ge-
legenheid niet aan zich voorbij 
gaan om hierbij aanwezig te zijn 
en vooraf een oppeppend praatje 
te houden. “Ik ben net zo nieuws-
gierig als jullie.” Openhartig ver-
telde hij hoe moeilijk het soms 
is om de touwtjes uit handen te 
geven, maar dat dit in deze tijd 
wel nodig en ook mogelijk is. “Wij 
kunnen niet zonder social media.” 
De gemeente heeft een half mil-
joen vrij gemaakt om inwoners 
te stimuleren en te laten mee te 
denken bij zaken die het woon 
en werkverkeer in Aalsmeer kun-
nen verbeteren. Daarvoor is er sa-
men met wethouder Wilma Alink 
een �lmpje gemaakt die binnen-
kort online komt. Via een website  
kunnen de nieuwe ideeën wor-
den ingezonden. “Er wordt con-
structief op gereageerd op de-
ze nieuwe manier van informa-
tie winnen, maar”, verklaarde de 
wethouder: “Er blijft ook een ge-
wone brievenbus.” 
Kirsten Verhoef gaf samen met 
Sabine Joore – twee jaar gele-
den zelf nog Zaailing – een knap 
staaltje van kennis weg hoe je je 
als ZZP’er op social media zicht-
baar en bekend kan maken. Hoe 
je het beste gebruik kan maken 
van Linkedin, Facebook, Insta-
gram, You Tube en Pinterest. Hoe 
je ook  koppelingen kunt maken 
om nog meer bereik te krijgen. 
Aan de hand van een aantal per-
soonlijke pagina’s die vooraf be-
keken waren kregen de Zaailin-
gen handige en bruikbare tips. 
Bovendien werd alle Zaailin-
gen aan het eind van het coach-
traject ook nog eens een één op 
één sessie beloofd. Mooi was ook 
hoe sommige Zaailingen – waar-
onder Joeri Visser – met mooie 
in heldere bewoording aanvul-
lende informatie kwamen. Het is 
wel duidelijk dat authenticiteit en 
korte aansprekende teksten het 

goed doen. Je ook echt hulp no-
dig hebt om een goede websi-
te te maken en om alle mogelijk-
heden te leren benutten. Zeker 
voor iemand die nog in het be-
gin staat van het leerproces is het 
de vraag: ‘Waar te beginnen?’ Het 
ook de nodige tijd kost om e�-
ciënt gebruik te maken van social 
media. Verstandig is hiervoor een 
vast uur en een vaste dag voor te 
reserveren.

Social Media Café
Vanuit ervaring konden Kirsten 
en Sabine ook aangeven welke 
tijden van informatie verzenden 
het meest geschikt zijn. Aan de 
hand van de door Kirsten samen-
gestelde contentkalender kan je 
daarvoor een vast programma 
maken. Dat maakt het naar wie 
en op welke tijd een stuk eenvou-
diger. Nog steeds blijkt Facebook 
het meest gebruikt (zo’n tien mil-
joen actieve gebruikers). Zo is iets 
plaatsen op Instagram bijvoor-
beeld ’s morgens of vroeg of ’s 
avonds na zeven uur het meest 
e�ectief. Voor Facebook telt 
rond de klok van zeven uur in de 
avonduren. En adverteren – soms 
al mogelijk vanaf kleine bedragen 
– aan te raden is. In de pauze gaf 
de wethouder aan dat hij er veel 
van had opgestoken en dat telde 
ook voor de Zaailingen die tijdens 
een afsluitend glaasje wijn of fris 
nog veel met elkaar te bespreken 
hadden en druk waren met het 
uitwisselen van gegevens. Eén 
van de aanwezigen gaf de vol-
gende raad aan een ieder die het 
maar wilde horen. “Weet je wat 
zinvol is? Ga iedere tweede dins-
dag van de maand naar het Social 
Media Café waar Kirsten Verhoef 
van Sylt Support op eigen initi-
atief voor iedereen die meer wil 
weten over Social Media informa-
tie geeft en het is nog gratis ook.” 
ZAAI Kweek en Eet is te vinden op 
de Oosteinderweg (terrein van 
Bart en Joost Leliveld). Voor meer 
informatie: Kirsten Verhoef, tele-
foon 0297-366182 0f via de mail 
kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Onderzoek hard nodig!
Reuma Nederland haalt 
2.838,- op in Kudelstaart
Kudelstaart - Reuma Nederland 
bedankt de 37 collectanten, de 4 
wijkhoofd en alle inwoners van 
Kudelstaart voor hun grote inzet 
en bijdrage aan de landelijke col-
lecteweek. Tijdens de collecte van 
18 tot en met 23 maart hebben zij 
met elkaar in totaal 2.838 euro op-
gehaald. Met deze donaties kun-
nen onderzoeken worden ge�-
nancierd die de oorzaak van reu-
ma kunnen achterhalen en ver-
beteringen in de behandelingen 

kunnen realiseren. Dit helpt het 
leven van 2 miljoen Nederlanders 
te verbeteren. Reuma is een verza-
melnaam voor ruim 100 aandoe-
ningen aan gewrichten, spieren 
en pezen. Wist u dat 1 op 9 Neder-
landers kampt met een vorm van 
reuma, zoals artrose, reumatoï-
de artritis of jeugdreuma? Dage-
lijks krijgen 700 mensen de diag-
nose reuma. Daarmee is reuma de 
meest voorkomende chronische 
ziekte in Nederland. Nog meer we-

Cadeau Stichting Dag van je Leven
Kleurige stappentellers 
voor Ons Tweede Thuis
Aalsmeer - Bewegen is goed 
voor iedereen. Zeker ook voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Net zij moeten vaak 
gemotiveerd worden om te gaan 
bewegen. Voor deze doelgroep 
is het vaak nog iets belangrijker 
gezien het gemis van intrinsieke 
motivatie. Om ze extra te stimule-
ren heeft Stichting Dag van je Le-
ven vorige week dertig kleurrijke 
stappentellers uitgedeeld aan cli-
enten van woonvoorziening Aan 
het Spoor in Uithoorn. Het be-
stuur van Dag van je Leven heeft 
dit kunnen realiseren door een 
cheque die ze vanuit het Meer-
landenfonds in ontvangst mocht 
nemen. De Ons Tweede Thuis-
begeleiders gaan ter stimulering 
mooie wandeltochten uitzetten. 
Het enthousiasme was groot om 
meer te gaan wandelen met el-
kaar door heel Nederland. Bin-

nen Stichting Ons Tweede Thuis 
zijn ze sowieso goed bezig met 
het stimuleren van bewegen en 
ook gezonde voeding is hierbij 
belangrijk.

Uitbreiding actie
Vanuit Ons Tweede Thuis waren 
Jolanda de Jongh, Tine Broere en 
Mark Keijzer blij met de stappen-
tellers en ook klonk er gejuich bij 
de cliënten. Ria Bouwman, Rob 
Langelaan en Dirk Box hadden 
namens Stichting Dag van je Le-
ven de eer om ze het cadeau te 
overhandigen. Door dit succes 
heeft Stichting Dag van je Leven 
besloten deze actie uit te brei-
den en zullen er meer stappentel-
lers uitgedeeld gaan worden op 
verschillende andere OTT-voor-
zieningen in de regio. Voor meer 
informatie en sponsoring: www.
dagvanjeleven.org

Kienavond in het 
Dorpshuis

Kudelstaart - Vrijdag 5 april zijn 
liefhebbers van een gezellige 
avond, zowel dames als heren, 
van harte welkom in het Dorps-
huis aan de Kudelstaartseweg. 
De Damesvereniging Kudelstaart 
organiseert een gezellige kien-
avond. Deze begint om 20.00 
uur, maar de deuren zijn al open 
vanaf 19.30 uur. Neem voor nog 
meer gezelligheid gerust een in-
troducé mee, want onder het ge-
not van een drankje maken al-
le deelnemers kans op vele leu-
ke prijzen. 

Paaskienen in 
‘t Kloosterhof

Aalsmeer - Op donderdagavond 
11 april organiseert Vogelver-
eniging Aalsmeer haar jaarlijk-
se Paaskienavond, waarin vele 
mooie prijzen te winnen zijn. In 
totaal worden er vier rondes ge-
kiend en elke kienronde kan een 
grote jackpot prijs gewonnen 
worden. Tussendoor is er een gro-
te loterij waarmee ook leuke gro-
te prijzen zijn te winnen, waaron-
der een fraaie hoofdprijs.
Breng vrienden en kennissen 
mee naar deze gezellige Paas-
kien-avond, waar voor groot en 
klein iets te beleven valt. Het kie-
nen is in het restaurant van het 
Kloosterhof aan de Clematisstraat 
16. De aanvangstijd is 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.00 uur. Voor 
inlichtingen: 06-10666878.

     TOTALE UITVERKOOP

KORTINGEN TOT 70%
van een groot assortiment

NIEUWE, DECORATIEVE en ANTIEKE
PERZISCHE / OOSTERSE TAPIJTEN

BERBERS, KELIMS, RECOLOURED, VINTAGE en PATCHWORK-
TAPIJTEN in alle maten

Alles met certificaat van echtheid
Reparatie, reiniging en inruil mogelijk, reiniging slechts € 15 per m2

DAVOUD OOSTERSE TAPIJTEN, AL 38 JAAR EEN BEGRIP
ADM. DE RUIJTERWEG 50, AMSTERDAM • TEL. 020 - 616 17 76

EINDEJAARS UITVERKOOP 
VAN EEN GROOT ASSORTIMENT 

NIEUWE, DECORATIEVE EN ANTIEKE 
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reparatie

tenschappelijk onderzoek is nodig 
om reuma de wereld uit te hel-
pen. Naast het �nancieren van we-
tenschappelijk onderzoek geeft 
Reuma Nederland ook voorlich-
ting, ondersteunt patiëntenactivi-
teiten en komt op voor de belan-
gen van mensen met reuma in de 
politiek en zorg. Steun ook Reu-
ma Nederland: Bankrekeningnr: 
NL84ABNA0249108046, Amster-
dam. www.reumanederland.nl

Collecteren
Volgend jaar is de jaarlijkse col-
lecte week van 15 tot en met 
21 maart. Mocht u in 2020 in 
Kudelstaart willen collecte-
ren of als ander comitélid/wijk-
hoofd fungeren, aarzel dan niet 
nu al een mail te sturen naar  
reuma.kudelstaart@gmail.com. 
De coördinator van het Ku-
delstaart comité zal dan contact 
met u opnemen. 



32 4 april 2019

Voetbal
RKDES blijft aan kop na 
2-0 winst op MSV
Kudelstaart - RKDES heeft in de 
vijfde wedstrijd de ongeslagen 
status behouden, het werd in Ku-
delstaart 2-0 tegen MSV. Met nog 
zes wedstrijden te gaan staan 
de Kudelstaarters er goed voor. 
De nummers 1 en 2 promove-
ren rechtstreeks naar de tweede 
klasse en de nummers 3, 4, en 5 
spelen nacompetitie. Bij RKDES 
stond dit keer Stan Eveleens op 
doel, vaste keeper Tommy Blokzijl 
is geblesseerd en de laatste we-
ken op doel staande Wilbert Klij-
mij was een weekendje weg. Je-
roen Bakker, die de laatste weken 
verdienstelijk rechtsachter speel-
de, was geblesseerd op zijn plek 
stond Lennart Kok. De Afas/Nieu-
wendijk brigade begon sterk aan 
de wedstrijd en nam gelijk het ini-
tiatief en drong MSV ver terug. Zo 
waren er in het eerste kwartier 
kansen voor Indy van Koert en 
Mano van Veen, maar de prima 
keeper van MSV redde bekwaam.
Toch was het na ruim 20 minuten 
raak voor de Kudelstaarters. De 
weer goed spelende jeugdspeler 
Jimmy Baars kwam prima door 
over rechts en zijn voorzet werd 
binnen geschoten door Indy van 
Koert: 1-0. Nog geen vijf minuten 
later stond ook de 2-0 al op het 
scorebord en weer was het Indy 
van Koert die de doelman wist te 
verschalken.
Langzaamaan kwam MSV be-
ter in de wedstrijd en ook zij wist 
kansen te creëren, maar bij een 
lage schuiver lag keeper Stan Eve-

leens er goed voor en vlak voor 
rust bracht de paal redding voor 
de zwart-rode, zodat de ruststand 
dik verdiend 2-0 was. Lars Winters 
kwam na de rust in het veld voor 
de licht geblesseerde Mano van 
Veen. MSV nam gewoon het ini-
tiatief en drukte RKDES ver naar 
achteren, het was allemaal wat 
feller wat MSV liet zien.
Ondanks dat ook MSV volgend 
seizoen niet meer in de zondag 
competitie te zien is, gaan fuse-
ren met Montfoort, liet de ploeg 
uit Montfoort zien een best goed 
elftal te hebben. Stan Eveleens 
moest regelmatig redding bren-
gen en dat deed hij ook prima. 
RKDES speelde een prima pot en 
echt veel weggeven deden de Ku-
delstaarters niet. De van vakantie 
teruggekeerde Arnaud van Leeu-
wen werd een kwartier voor tijd 
in het veld gebracht en hij bracht 
weer wat meer rust met name op 
het middenveld.
Als RKDES wat zorgvuldiger was 
geweest dan had de score nog 
zeker met een paar doelpunten 
hoger kunnen uitvallen, maar 
uiteindelijk werd de 2-0 over 
de streep getrokken. Al met al 
een lekkere verdiende overwin-
ning en aanstaande zondag naar 
rechtstreekse concurrent Spor-
ting Leiden. Als RKDES daar een 
goed resultaat kan neerzetten, 
wordt het nog een leuk voorjaar 
aan de Wim Kandreef.
Eppo
Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijden veldvoetbal
ZATERDAG 6 APRIL:
F.C.AALSMEER
A.R.C. 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
Volendam 3 - F.C.A. 2 14.30 u 
Argon 11 - F.C.A. 3 11.30 u
C.S.W. 5 - F.C.A. 4 14.30 u
Vlug & Vaardig 4 - FCA 6 14.30 u
F.C.A.35+1 – Overbos  14.30 u
Badh.dorp - F.C.A. 45+1 14.30 u
Vrouwen
Bl.Wit (w) V1 - F.C.A. V1 14.30 u
Hoofddorp V2 - F.C.A. V2 14.15 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
IJmuiden V1 - RKDES V1 14.30 u
S.C.W. 
Overbos 1 - S.C.W. 1 14.30 u
Sloterdijk 2 - S.C.W. 2 12.30 u

D.E.M. (rkvv) 3 - S.C.W. 4 15.00 u
S.C.W. 5 - Schoten 2 14.30 u
S.C.W 35+1 - VEW 35+1 14.30 u
S.C.W. 45 +1 - ZCFC 45+1 14.30 u

ZONDAG 7 APRIL:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - H.D.V. 1 14.00 u
Forza Almere 2 - F.C.A. 3 14.30 u
Overbos 3 - F.C.A. 4 14.30 u 
Legm.vogels 4 - F.C.A. 5 12.00 u 

R.K.D.E.S.
Leiden 1 - R.K.D.E.S. 1 14.00 u 
R.K.D.E.S. 2 - V.E.P. 1 11.00 u
R.K.D.E.S. 3 - Zeeburgia 5 12.00 u
Kampong 6 - R.K.D.E.S. 4 12.30 u
R.K.D.E.S. 5 – N.F.C. 4 12.00 u

Ronde 14 ZABO-competitie
Zaalvoetbal in Bloemhof
Aalsmeer - Zaterdag 6 april 
wordt er weer gezaalvoetbald 
voor de plaatselijke ZABO com-
petitie. De heren zaalvoetballers 
komen ditmaal in actie in sport-
hal de Bloemhof aan de Hornweg. 
Het avondje zaalvoetbal begint 
om 18.35 uur met de wedstrijd 
Street Football Team tegen Inter-
national Smokers Team. Daarna 
start Green Fingers Uitzendbu-
reau om 19.20 uur tegen het team 
van Woei. Om 20.05 uur is de af-
trap bij HFC Haarlem tegen LE-
MO. Om 20.50 uur neemt Amsec 
Piller het op tegen koploper Polo-

nia Aalsmeer en om 21.35 uur ten-
slotte het duel tussen Joga Boni-
to en Football Fanatics. Sportlief-
hebbers zijn welkom en publiek 
heeft gratis toegang bij de ZABO.

Stand vooraf:
Polonia Aalsmeer 13-32, Foot-
ball Fanatics 13-31, Green Fingers 
Uitzendbureau 13-27, Joga Boni-
to 13-23, Amsec Piller 13-21, In-
ternational Smokers Team 13-16, 
HFC Haarlem 13-16, LEMO 13-13, 
Street Football Team 13-10, Woei 
13-0. Meer informatie op de web-
site: www.zaboaalsmeer.nl

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
John Guldemond wint 
finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - De afgelopen 
dartsavond van de Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart 
werd gewonnen door Moreno 
Blom, het was zijn tweede over-
winning dit seizoen. De finalist 
Martin Bax won wel op andere 
vlakken, hij had, voor de twee-
de keer op rij, de hoogste uitgooi 
van de avond, én hij won, voor de 
derde (!) keer dit seizoen, de pe-
riode. Tibor Hogervorst (tweede) 
en Tim van de Poel (derde) zagen 
zodoende hun achterstand in de 
algemene stand groeien, al won-
nen zij wel allebei een finale. Tim 
won het tweede niveau, terwijl Ti-
bor was verdwaald in het vierde 
niveau. In het derde niveau was 
ook al een topper terecht geko-
men; John Guldemond. Hij won 
de finale van Rick Fransen, voor 
wie het alweer zijn vijfde finale 
van het seizoen was. Hoewel Ja-
rek Sarna blij was met zijn finale 
plaats in het vierde niveau, was 
hij minder blij met zijn tegenstan-
der (‘Topper Tibor’ dus).

Vrijdag speelavond
Morgen, vrijdag 5 april, is de vol-
gende speelavond, hopelijk zijn 
er weer nieuwe gezichten. Elke 
darter kan namelijk zonder opga-

ve vooraf meedoen, de Poel’s Eye 
is laagdrempelig en geschikt voor 
alle niveaus; hoe meer zielen hoe 
meer vreugd. Man en vrouw, jong 
en oud, iedereen speelt door el-
kaar, maar dankzij het vier niveau 
systeem komt iedereen op zijn 
eigen niveau terecht. Het motto 
van de Poel’s Eye is dan ook; zo-
veel als mogelijk darten, op zo-
veel als mogelijk het eigen ni-
veau. De avonden zijn dartstoer-
nooitjes op zich. De inschrijving 
sluit om 20.00 uur, deelname kost 
4 euro en de minimum leeftijd is 
15 jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

Rick Fransen en John Guldemond.

Schaken Hoofdklasse
AAS stunt bijna tegen LSG
Aalsmeer - Bijna had AAS 1 een 
enorme stunt tegen het zeer ster-
ke LSG 1 in de Hoofdklasse van de 
Leidse Schaak Bond, bijna. LSG 
was met maar liefst twee Inter-
nationale Meesters en één Fide 
Meester komen opdagen, maar 
in het begin leek dat niet genoeg 
te zijn.
FM Jeffrey van Vliet stond goed 
IM Pijpers (al bijna Grootmeester) 
en op een bepaald moment ging 
Pijpers een half uur de denktank 
in. Simon op bord 2 stond goed 
tegen FM Kuipers. Alleen Peter 
Poncin werd weggevaagd door 
IM van Haastert. Willem, Henk en 
Koen stonden goed tot beter. Op 
bord 7 kwam Boudewijn slecht 
uit de opening tegen jeugdspe-
ler Yeh en had Ben een manoeu-
vreerpartij tegen de tweede 
jeugdspeler Salomons. Het zag er 
dus wel goed uit en LSG maakte 
zich zorgen over een 3.5-4.5 ne-
derlaag. Maar helaas, het mocht 
niet zijn. Boudewijn kwam van-
uit onduidelijke stelling beter te 
staan, maar wist niet door het 
centrum te breken, waarna Ti-
mo Yeh op de Koningsvleugel 
brak en Boudewijn mat ging. LSG 
op 2-0. Koen Beentjes won met 
een fraaie combinatie een kwali-
teit, wist het tegenoffensief af te 
slaan en scoorde een verdiend 
punt. Nestor Ben de Leur had na 
veel heen en weer geschuif een 
afruil naar een winnend eind-
spel gevonden en met 2 vrijpi-
onnen voor de deur gaf Quinten 
maar op. De Azen weer op gelijke 
hoogte. Henk Noordhoek speel-
de een goede partij. In een ver-
snelde Draak won hij een stuk te-

gen 2 pionnen. Bovendien had 
Henk nog 30 minuten en zijn te-
genstander 30 seconden. Tegen-
woordig worden de partijen met 
10 seconden increment gespeeld 
en Gevers wist steeds tussen de 
16 tot 36 seconden op de klok te 
houden, maar zoiets leidt wel tot 
fouten. Alleen strafte Henk het 
niet af. Een eerste pionwinst werd 
gemist, een twee niet, maar de 
andere pion was nu wel erg ver 
opgerukt. Terwijl het publiek van 
beide clubs vertwijfeld toekeek 
tijdens deze taferelen, konden de 
Azen aan de zuurstof toen Henk 
Le7 speelde. Een mooie lijn on-
derbreking die de val van de vij-
andelijke pion zou betekenen. Al-
leen stond Le7 op twee keer aan-
gevallen worden. Tot afgrijzen 
der Azen zag Ernst dit en sloeg de 
loper. Henk was totaal van slag af 
en verprutste daarna de stelling 
volkomen en ging het punt naar 
LSG. Aan de topborden ging het 
nu ook fout, Jeffrey moest opge-
ven tegen Arthur Pijpers en ook 
Simon ging in tijdnood ten onder 
tegen Eelco Kuipers. Hierop stel-
de Manfred Kindt remise voor te-
gen Willem Hensbergen, die er 
doorheen zat en accepteerde in 
een stelling waar misschien nog 
wel iets zat, maar het maakte toch 
niet meer uit, LSG had gewonnen.
In de laatste ronde tegen Leithen 
moet er minimaal gelijk gespeeld 
worden om niet te degraderen uit 
de Hoofdklasse.
Door Ben de Leur

Tineke goede invaller bij 
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - 38 Paren gaven acte 
de présence bij Bridgeclub On-
der Ons op de speelavond van 
27 maart in het buurthuis aan de 
Dreef. Het was de derde zitting 
van de laatste sessie en er is nog 
volop strijd want het moment 
van grote beslissingen komt 
steeds dichterbij. Zoals altijd ei-
genlijk wel zijn er weer enkele op-
merkelijke spellen te melden. In 
de A-lijn werd 1 keer 6 Klaver en 1 
keer 6 Sans Atout geboden en ge-
maakt waar andere paren er niet 
in slaagden om klein slem te bie-
den. Aan de combitafel ging op 
spel 1 3 Sans Atout maar liefst 5 
down. In de B-lijn viel maar één 
spel op namelijk spel 13. Daar 
bood maar 1 paar 7 Ruiten en 
maakte dat ook. Keurig gedaan. 
In de C-lijn vielen twee spellen 
op. Spel 3 leverde een score van 

–1100 op voor een paar dat in 3 
Harten gedoubleerd maar liefst 
5 down werd gespeeld. Op spel 
15 bood slechts 1 paar 6 Schop-
pen dat er koud in zat terwijl de 
overige paren 4 Schoppen +2 
maakten. De uitslag in de A-lijn: 
1e Co van Es en Hans Visser met 
66.25%, 2e Gert Wentzel en Lu-
cas Rombouts met 61.67% en 3e 
Ton Leuven en Ed Kilian met maar 
liefst 10% minder: 51.67%. In de 
B-lijn: 1e Gerrit van Luling en Ans 
van Wees met 59.48%, 2e Oe-
ge de Jong en Jan Eveleens met 
56.46% en 3e Toon en Dirma Ko-
ningen met 53.65%. In de C-lijn: 
1e Annie van Buyten en Tineke 
Molenaar, die weer een goede in-
valster bleek te zijn, met 60.42, 2e 
Marja Barendsen en Huub Zand-
vliet met 58.33% en 3e Willy en 
Piet van Leeuwen met 57.99%.

Winst Bets en An 
op Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. Op 
donderdag 28 maart is het jokeren 
gewonnen door Bets Teunen met 
339 punten, tweede Trudy Knol 
met 409 punte en derde Jopie de 
Grauw met 517 punten. Bij het kla-
verjassen was deze week An Ui-
terwaal veruit de beste met 5293 Loek wint bij 

OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 10 april 
vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat. Het 
kaarten op 27 maart is gewonnen 
door Loek Pieterse met 5348 pun-
ten, gevolgd door Dirk van Dam 
met 5251, Jo de Kruijf met 5155 
en Thea Reuling met 4931 pun-
ten.

AV Aalsmeer 
zoekt trainers

Aalsmeer - Wil jij ook graag trai-
ner zijn op een gloednieuwe atle-
tiekaccommodatie? Dat kan. Bin-
nenkort start de renovatie van de 
atletiekbaan in de Sportlaan en 
het bestuur verwacht een flinke 
ledentoename, wat natuurlijk op-
gevangen moet worden met en-
thousiaste trainers. Maar ook nu 
kan AVA al extra trainers gebrui-
ken. Er worden trainers gezocht 
voor pupillen, die trainen van 

Arie van FCA 
wint bij BVH

Aalsmeer - Komende vrijdag 5 
april is er weer koppelkaarten bij 
buurtvereniging Hornmeer en 
natuurlijk is iedereen van harte 
welkom. Aanvang 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur voor kof-
fie, thee en inschrijving. Het su-
per talent van FC Aalsmeer, Arie 
Brouwer heeft nu bij de buren 
ook toegeslagen. Fier stond zijn 
naam bovenaan de uitslagenlijst 
van vrijdag 29 maart bij BV Horn-
meer. Op één met liefst 5269 pun-
ten. Op twee Miep Bloemen met 
5257 punten en op drie Essy van 
Es met 5242 punten. De poedel-
prijs was voor Manfred de Grauw 
met 3796 punten.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 8 april 
houdt Allen Weerbaar voor lief-
hebbers weer een gezellige kaart-
avond in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De deur staat uit-
nodigend open vanaf 19.30 uur, 
voor inschrijving en koffie of thee. 
Het kaarten begint vervolgens om 
20.00 uur. De Klaverjassen en jo-
keren staan op het programma 
en de inleg is voor iedere avond 

Glow in the Dark 
badminton

Kudelstaart - Op zaterdag 6 april 
organiseert Badmintonvereni-
ging Volant ’90 Glow in the Dark 
Badminton in de Proosdijhal. Zin 
om mee te doen? Sportkleding 
en zaalschoenen meenemen is 
voldoende, want voor rackets en 
shuttles wordt gezorgd. Er zijn 
geen kosten aan het meedoen 
verbonden. Graag wel zo veel 
mogelijk aan de onderstaande 
tijden houden. 14.30 uur: jeugd-
leden van Volant ’90 met hun fa-
milie en vrienden; 16.00 uur: al-
le inwoners van Kudelstaart en 
Aalsmeer; 17.00 uur seniorenle-
den van Volant ’90 met familie en 
vrienden. Na afloop is er een ge-
zellig samenzijn in het sportcafé 
van de Proosdijhal, vanzelfspre-
kend voor eigen rekening. Meer 
informatie: www.volant90.nl.

17.45 tot 19.00 uur en voor ju-
nioren, die trainen van 18.45 tot 
20.15 uur. Uiteraard kan je hier-
voor een vergoeding ontvan-
gen en ook organiseert het be-
stuur regelmatig clinics en heeft 
een opleidingsprogramma. Ben 
jij een enthousiaste ouder, volg 
je een sportopleiding, of heb je 
die afgerond, of lijkt het je ge-
woon leuk, dan ben je van harte 
welkom om eens te komen kijken 
en praten. Je kan hiervoor con-
tact opnemen met Richard Zet-
hof (jeugd@avaalsmeer.nl). Kijk 
ook eens op de website www.
avaalsmeer.

1,50 euro per persoon. De vorige 
speelavond was weer een gezel-
lig en er werd flink gestreden om 
de eerste 5 plaatsen. De opkomst 
was wat minder, veel waren er 
op vakantie. De eerste plaats was 
voor Emmy Schuit met 5669 pun-
ten, tweede werd Maarten van der 
Vaart met 5515 punten en de der-
de plaats was voor Jan Meijer met 
5174 punten. De marsenprijs ging 
deze keer naar Annie Verkerk (3x) 
en de troostprijs was voor Gradus 
van Vuren met 3641 punten. Bij 
het jokeren was Leny Schuit eer-
ste en laatste werd Jopie de Vries. 

punten, gevolgd door Riet Pothui-
zen met 5219 punten en Nico de 
Ron met 5206 punten. De poedel-
plaats deze week is voor Alie van 
Weerdenburg, met 3714 punten. 
De kaarters zijn naarstig op zoek 
naar 55+ers die graag mee komen 
klaverjassen of jokeren. “Kom ge-
rust kijken en kaart eens een keer-
tje mee”, aldus de kaarters. Voor in-
lichtingen: Mevrouw R. Pothuizen, 
telefoon: 0297-340776

Ook op podium in Heeswijk-Dinther
Wielrenner Owen Geleijn 
weer in de top tien
Rijsenhout - Wielrenner Owen 
Geleijn uit Rijsenhout is afge-
lopen zondag derde gewor-
den in de Omloop van Heeswijk-
Dinther voor junioren, zijn vier-
de top tien-plek in het nog pril-
le seizoen. Bijna anderhalve mi-
nuut na twee koplopers won Ge-
leijn de sprint van het door de fel-
le wind en het hoge tempo gehal-
veerde peloton. Zijn één jaar jon-
gere broer Tristan werd 24ste. Er 
waren in Brabant 94 renners van 
start gegaan, nationale topper 
Lars Boven was van hen de snel-
ste. In een wedstrijd voor 60-plus-
sers in Rotterdam kwam John 
Tromp uit Kudelstaart als acht-
ste over de streep. Hersteld van 

de gevolgen van een val tijdens 
training en ziekte hoopt Nils Eek-
hoff morgen 5 april te beginnen 
aan zijn derde seizoen bij oplei-
dingsteam Sunweb. De 21-jari-
ge semi-prof uit Rijsenhout staat 
op de deelnemerslijst van de Trip-
tyque des Monts et Chateaux. Er 
wachten Eekhoff drie etappes 
door Belgisch Henegouwen en 
een korte tijdrit. 

Jeugd is welkom
De Uithoornse WTC is deze maand 
begonnen met trainingen voor 
jeugdrenners tussen zes en veer-
tien jaar. Wekelijks wordt er door 
jongens en meisjes op woensda-
gen vanaf 18.00 uur gefietst op 

het voor verkeer afgesloten par-
cours op sportpark Randhoorn. 
Voor jeugd met wieler-ambities 
een gelegenheid om kennis te 
maken met deze tak van sport. 
Renners van veertien jaar en ou-
der kunnen op dinsdagen vanaf 
19.00 uur deelnemen aan de Van 
Rijn-voorjaarscompetitie. De wed-
strijden duren een uur. Ook niet-li-
centiehouders mogen meerijden.
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Oceanus Dames 1 tweede 
in waterpolocompetitie
Aalsmeer - Heren 1 van Ocea-
nus waterpolo verloor afgelopen 
weekend nipt van Wiekslag uit Al-
blasserdam, de nummer zeven 
uit de competitie. De eerste drie 
periodes ging het spel en score-
verloop op en neer. Aan het be-
gin van de vierde en laatste pe-
riode stonden de Aalsmeerders 
met 9-8 voor. 
Helaas duurde de wedstrijd 5 mi-
nuten te lang en trokken de be-
zoekers met 11-9 alsnog aan het 
langste eind. 
Voor Oceanus scoorden Den-
nis Reijnders, Davide Faccetti en 
Fernando Moolhuijsen (allen 2x), 
Yves-Maurice Vork, Yoeri Berk en 
jongeling Patrick Meulenbroek.

Touwtjes in handen
Dames 1 zetten hun goede reeks 
in de competitie door en eindigt 

dit seizoen netjes op de tweede 
plaats. Afgelopen weekend werd 
er met 10-6 gewonnen tegen ZPC 
Amersfoort. Vanaf het begin na-
men de dames de touwtjes in 
handen en dit bleef de hele wed-
strijd zo. Noëlla Hond en Fabien-
ne Vork werden topscoorder, bei-
de met drie doelpunten. De an-
dere goals kwamen van Sofie van 
der Ven (2x), Marieke Spitteler en 
Marieke Weijers.

Overige uitslagen:
VZV 2 - Heren 2 – VZC Veenendaal 
2: 10-5
Dames 2 – AquaWaarD 1: 5-7
Jongens onder 19 – De Otters Het 
Gooi: 5-8
Het Y – Jongens onder 15 (combi 
met ZPCH): 20-3
UZSC - Meisjes onder 17 (combi 
met ZPCH/De Amstel): 5-7

Eveline Verwaal scoort voor Dames 2. Foto: David Currie

Heren 1 speler Davide Faccetti scoorde twee doelpunten in de verloren 
wedstrijd tegen Wiekslag. Foto: David Currie

Basketbalcompetitie
BVA U22 op koers naar 
kampioenschap
Aalsmeer - Op zondag 31 maart 
kreeg de U22 van Basketbal Ver-
eniging Aalsmeer bezoek van SV 
Christofoor uit Badhoevedorp. 
Eerder hadden de Aalsmeerders 
deze mannen al verslagen met 
ruime cijfers en om in de titelrace 
alles in eigen hand te houden zou 
ook vandaag een overwinning 
goed van pas komen. Aalsmeer 
zonder hun vaste spelverdeler Se-
bastiaan Sargis (wegens ziekte), 
begon de wedstrijd met talent 
Marein Sprangers die vandaag zijn 
kans in de basis kreeg en deze ook 
zou grijpen met gevolg er twee 
driepunters in te schieten. 
Aalsmeer begon slordig maar dit 
werd al gauw hersteld en het eer-
ste kwart werd afgesloten met een 
rake driepunter tijdens de zoe-
mer van Valentijn Stokman 18-11 
in het voordeel van Aalsmeer. Tot 
aan de rust bleef het spel tussen 
de twee teams op en neer gaan en 
dat resulteerde in een rust stand 
van 38-26. Na een paar opmerkin-
gen van coach Bram Buskermolen 
waar het beter kon ging Aalsmeer 
in het derde kwart vurig van start 
en er volgde meerdere goede sco-
res van Dex van Klingeren, die 
wederom laat zien enorme stap-
pen te hebben gemaakt geduren-
de dit seizoen. Ook een positief 
lichtpunt was het samenspel van 
Martijn Kievit en Jorre van Beek 
die samen vanaf de bank hier en 

daar het nodige pit met zich mee 
brachten. Uiteindelijk zou dit der-
de kwart afgesloten worden met 
een 72-34 stand! Het laatste kwart 
zou daarmee een formaliteit zijn 
en deze werd uiteindelijk afgeslo-
ten met 90-52. Aan de hand van 
de scores: Valentijn Stokman 24 
punten, Martijn Kievit 20 punten, 
Aaron van Daalen 12 punten, Jor-
re van Beek 11 punten en Dex van 
Klingeren 10 punten kan gezegd 
worden dat iedereen zijn steen 
heeft bijgedragen aan deze we-
derom belangrijke overwinning. 

Kampioenswedstrijd
Op 14 april om 12.00 uur kan de 
U22 tegen Blue Stars kampioen 
worden en dus zou het team het 
leuk vinden als er een groot aan-
tal supporters komt kijken om 
het eerste talententeam van BV 
Aalsmeer naar de overwinning te 
helpen!

Handballers Greenpark vierde
Achilles Bocholt pakt 
titel in BeNe League
Aalsmeer - De final four van de 
BeNe League handbal is afgelo-
pen weekend gespeeld in Ant-
werpen. Achilles Bocholt en 
Greenpark Aalsmeer stonden za-
terdag 30 maart tegenover elkaar 
en OCI Lions nam het op tegen 
het Belgische Visé. De Belgische 
ploeg startte scherp, na onge-
veer een kwartier stond Bocholt 
met 10-4 voor. Deze ruime voor-
sprong werd niet meer uit han-
den gegeven. De rust gingen de 
teams in met 18-7. Mogelijk dat in 
de pauze een flinke peptalk is ge-
geven aan de spelers van Green-
park Aalsmeer, want het team be-
gon sterk aan de tweede helft en 
wist terug te komen tot 25-20. 
Tot op de laatste minuut is door 
beide teams keihard gestreden, 
maar het is Greenpark Aalsmeer 
niet gelukt om de nummer één 
te verslaan. Achilles Bocholt heeft 
gewonnen met 28-35. De strijd 
tussen plaats drie en vier ging 
zondag 31 maart tussen Green-
park Aalsmeer en OCI Lions. De 
ploeg uit Sittard heeft een ge-
weldige prestatie geleverd te-
gen Visé, maar moest in dit Belgi-
sche team uiteindelijk toch haar 
meerdere erkennen. Twee verlen-
gingen waren nodig om de win-
naar te bepalen. Na 28-28 en 33-
33 werd het 42-39 voor Visé. De 
finale werd dus een Belgisch on-
deronsje.

Plaats vier voor Aalsmeer
Het is Greenpark Aalsmeer zon-
dag 31 maart niet gelukt om te 
winnen van OCI Lions. In de strijd 

om de derde en vierde plaats in 
de BeNe League in Antwerpen 
wist de ploeg uit Limburg de 
handballers van Greenpark af te 
troeven. De rust werd ingegaan 
met een stand van 11-15 voor OCI 
Lions. Ook in de tweede helft wist 
Greenpark Aalsmeer niet langs-
zij te komen en moest haar meer-
dere erkennen in OCI Lions. Eind-
stand: 21-28. Het was overigens 
voor het eerst dit seizoen dat OCI 
Lions een overwinning wist te 
boeken op Greenpark Aalsmeer. 
Brons dus voor Lions en de vierde 
plaats voor Greenpark.

Titel opnieuw voor Bocholt
De finale in de BeNe League ging 
tussen de Belgische teams Achil-
les Bocholt en Visé, respectieve-
lijk de nummer één en twee in de 
stand bij de final four. Opnieuw 
kregen de vele toeschouwers in 
Antwerpen een spannende ‘pot’ 
handbal te zien. Het was uitein-
delijk Achilles Bocholt dat won 
van Visé met 30-27. Voor de der-
de maal op rij heeft Bocholt deze 
titel in de BeNe League op naam 
weten te zetten.

Prijs voor Vaidas
Voor Greenpark Aalsmeer toch 
nog een trots moment dit week-
end. Middenopbouwer Vaidas 
Trainavicius is tot All Star teamlid 
van de BeNe League-competitie 
2019 verkozen. Na de wedstrijd-
dag werd hij in het zonnetje ge-
zet en is aan hem deze prijs uit-
gereikt.
Foto: www.kicksfotos.nl

Kidsrun, G-run, 5 en 10 kilometer
Doe ook mee aan de 
Westeinderloop!
Aalsmeer - Op zondag 14 april 
organiseert Atletiekvereniging 
Aalsmeer (AVA) de jaarlijkse West-
einderloop. Net als voorgaan-
de jaren is de Westeinder Advies-
groep hoofdsponsor van dit loop-
evenement. De hoofdafstand is 
een loop over 10 kilometer. Ook 
wordt er een 5 kilometer loop uit-
gezet. De route van beide afstan-
den is gelijk aan die van vorig jaar. 
Dit parcours gaat voor een groot 
deel langs de Westeinderplassen. 
Vanwege groot succes staat ook 
de 1 kilometer kidsrun weer op 
het programma en in samenwer-
king met Ons Tweede Thuis een 1 
kilometer G-run.
De start en finish van alle afstan-
den is op de AVA atletiekbaan aan 
de Sportlaan 43. De start voor de 
10 en 5 kilometer is om 11.00 uur. 
Daarvoor start om 10.15 uur de 1 
km G-run en om 10.30 uur de 1 
km kidsrun. Douche, kleedgele-
genheid en EHBO zijn aanwezig. 
Na afloop ontvangt iedere deel-
nemer van de 10 en 5 kilometer 
tegen inlevering van het start-

nummer een leuke attentie. Deel-
nemers aan de 1 kilometer ont-
vangen een medaille. Verder zijn 
er bekers te verdienen voor de 
nummers 1-2-3 in diverse catego-
rieën. De organisatie heeft er alle 
vertrouwen in om voor de lopers 
weer een goede wedstrijd neer te 
zetten.
Online inschrijven kan nog tot en 
met vrijdag 12 april via de websi-
te www.avaalsmeer.nl. Ook op de 
dag zelf kunnen deelnemers zich 
inschrijven tot 20 minuten voor 
aanvang van de loop in AVA kan-
tine. Tijdens het evenement zal 
JOGG (Jongeren Op Gezond Ge-
wicht) water workshops geven, 
fruit verzorgen voor de jeugd en 
water ter beschikking stellen met 
diverse kruiden. Bijna 1 op de 8 
van de Aalsmeerse kinderen in 
de leeftijdscategorie 5 tot 11 jaar 
is te zwaar. Het percentage met 
overgewicht stijgt met de leeftijd. 
De JOGG-aanpak maakt de ge-
zonde keus normaal in Aalsmeer, 
zowel voor kinderen als hun ou-
ders. 

Midgetgolf
Aalsmeer tweede in team-
competitie District West
Aalsmeer - Het midgetgolfsei-
zoen is weer begonnen nadat vo-
rige week het eerste toernooi op 
de banen van Boskoop werd ge-
speeld, was het afgelopen week-
end het begin van de teamcom-
petitie. Deze werd op de eigen 
baan aan de Beethovenlaan ge-
speeld. Het Aalsmeerse team be-
staat uit Maarten Kluver, Her-
man Kas, Ton Silvius, Henk Bus-
kermolen en Hans Reijerkerk. Elk 
team bestaat uit vijf spelers en el-
ke ronde wordt de slechtste sco-
re van een van deze spelers ge-
schrapt en de overige vier scores 
tellen mee voor het eindresultaat. 
Het team van Aalsmeer wist de 
tweede ronde een hele mooie 
score van 123 holeslagen neer te 
zetten en was even de nummer 
één. Maar zij moest met rondjes 
133, 133 en 136 (totaal 525) toch 
hun meerdere erkennen in het 
team de Trekvogels uit Boskoop 

met een totaal van 521 holesla-
gen.  WIK (Willen Is Kunnen) is het 
team uit Lexmond. Zij wist er de 
laatste ronde ook nog 123 hole-
slagen uit te persen maar met 
527 holeslagen moest zij genoe-
gen nemen met de derde plaats. 
De scores liggen dicht bij elkaar 
en de volgende teamwedstrijd is 
al op 6 april en wordt gespeeld 
op de banen van Lexmond. Wie 
ook eens een balletje wil komen 
slaan op de 18 banen in de Beet-
hovenlaan is zeer welkom. Het 
terrein van de vereniging, welke 
door vrijwilligers wordt onder-
houden, ligt er weer prachtig bij 
en de bomen en struiken begin-
nen al weer uit te lopen. Zeer de 
moeite waard om een kijkje te ko-
men nemen. Ieder weekend (als 
er geen wedstrijden op de baan 
worden gespeeld) en woensdag-
middag geopend van 13.00 tot 
17.00 uur. Pinnen is mogelijk.

Darten op dinsdag in ‘t Middelpunt
Peter Bakker wint nipt!

met 2-1 te winnen van Jacco. Ger-
ben gooide een mooie 92 score 
uit. Ben wist dit even later nog te 
verbeteren en gooide met twee 
pijlen 94 uit. Toen aan het einde 
van deze lange competitie-avond 
de scores werden opgeteld ble-
ken drie spelers hetzelfde pun-
tentotaal te hebben behaald. Be-
sloten werd om in 1 leg met z’n 
drieën tegelijk te gooien om zo 
de eindstand te kunnen bepa-
len. Peter Bakker mocht als eer-
ste gaan beginnen en hij was ook 

nipt de eerste die met een dub-
bel als uitgooi deze partij won. 
Kort daarop gooide Jacco Piet zijn 
dubbel en werd zo tweede. Ger-
ben de Vries eindigde zodoen-
de als derde. Al met al weer een 
spannende en geslaagde avond. 
Volgende week weer opnieuw, 
want er is iedere dinsdagavond 
darten vanaf 20.00 uur en iedere 
avond staat op zichzelf. Entree is 
2,50 euro. Vanaf 16 jaar is ieder-
een welkom in ‘t Middelpunt in 
de Wilhelminastraat.

Tweede en derde plaats 
voor Sjoelclub Aalsmeer
Aalsmeer - Donderdag 28 maart 
zijn er weer diverse persoonlijke 
records verbroken bij Sjoelclub 
Aalsmeer. Wim van der Geest 
gooide zowel een 10 bakken re-
cord (van 1132 naar 1203) als een 
20 bakken record (van 2180 naar 
2278). Ook Corry Kuin, die met 29 
punten de meeste punten ver-
gaarde deze avond, kwam tot een 
20 bakken record van 1694 (was 
1616). Dit gebeurde allemaal in 
de C-Klasse. In de Hoofdklasse 
waren er weer enkele 152-scores 
te noteren voor Wim Voorbij, Pa-
trick Haring en Tim van Tiem en 
voor Cock Tukker zelfs twee keer. 
UItslagen hoofdklasse: 1. Patrick 
Haring, 2. Petra Houweling en 3. 
Albert Geleijn. A-Klasse: 1. Mari-
ette van der Vlugt, 2. Jacob van ‘t 
Hof en 3. Marja Springin’tVeld. B-
Klasse: 1. Thijs Brozius, 2. Wijnand 
Springin’tVeld en 3. Kees Ver-
bruggen. C-Klasse: 1. Corry Kuin, 
2. Wim van der Geest en 3. Pieter 
de Liefde.

Interclubwedstrijd
Vrijdag 22 maart is de laatste In-
terclubwedstrijd gehouden bij 
Sjoelclub ’t Centrum. Deze avond 
werd gewonnen door Zaanstad 1 
(133,33), voor Aalsmeer 3 (132,50) 
en Aalsmeer 2 (132,30). Aalsmeer 
1 werd vijfde met een gemiddel-
de van 127,40. Jan Drent (Zaan-
stad) en Patrick Haring (Aalsmeer) 
hebben de hoogste score van het 
seizoen neergezet, beiden 1446. 
Cock Tukker was met 1423 een 
goede derde. In de eindstand 
werd Aalsmeer 3 (Hans van Leeu-
wen, Walter Siebeling en Wijnand 
Springin’tVeld) derde, na Zaan-

stad 1 en Zaanstad 2. Aalsmeer 
1 (Cock Tukker, Theo van Leijden 
en Thijs Brozius) werd vierde en 
Aalsmeer 2 (Patrick Haring, Marry 
Verhoeven, Paul van den Berg en 
Wim van Leeuwen) werd vijfde. 
In de B-Klasse was de winst voor 
Zaanstad 3. Aalsmeer 4 (Mar-
ja Springin’tVeld, Sjaak Siebeling 
en Gazi Örsçek) werd vijfde. De 
prijsuitreiking vindt op vrijdag 26 
april plaats in Kudelstaart.

Bekerwedstrijd
Bij de zesde bekerwedstrijd in 
Zwolle was de winst bij de he-
ren voor Jan Drent. Cock Tukker 
werd de beste Aalsmeerder met 
een 11e plaats. Wim Voorbij (12e), 
Patrick Haring (23e), Tim van Tiem 
(31e) en Wim Eijlers (33e) moes-
ten pas op de plaats maken. Bij de 
dames won Ida Maytum. De laat-
ste bekerwedstrijd is op 11 mei in 
Beneden-Leeuwen.
De volgende competitieavond is 
op de donderdag 11 april en be-
gint om 20.00 uur in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Zie voor uit-
slagen en informatie ook de web-
site: www.sjoelclub-aalsmeer.nl. 

Aalsmeer - Er waren helaas nog 
geen nieuwe gezichten op dins-
dagavond 26 maart in ‘t Middel-
punt om een avond ontspannen 
te darten. De vaste ploeg was er 
wel en iedereen kon weer tegen 

elkaar in het strijdperk treden. 
In deze voorronde verloor Peter 
Bakker nog van Jacco Piet met 
2-1. Kees de Lange won met de-
zelfde cijfers van Ben van Dam. 
Maar Gerben de Vries wist weer 








