ieuwe
eerbode
N M

JE AL 131
IE

131
SINDS 1

K R A NT D

Aalsmeer

Powered by team Karin Eveleens

888

DE

www.meerbode.nl | 0297341900

AR PAKT!
JA

xx maand 2019

Monteur
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

eveleens.nl

Oranje
onze staan
kleur.
Fijne
Koningsdag!
De laatste is
vacatures
weer
op onze
vernieuwde site!

50% KORTING

Het beste personeel op de juiste plek

op de montage van onderdelen
in combinatie met een
onderhoudsbeurt A €42.50
u i t z e n d e n • w e r v i n g & s e l e c t i e • pay r o l l i n g

Antenna weet hoe het werkt!
Bloemen van de wethouder Robbert-Jan van Duijn voor nieuwe kinderburgemeester Hannah in 2018.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
info@hartelust.nl • www.hartelust.nl
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Aalsmeer - De verkiezingen voor een nieuwe kinderburgemeester
gaan weer van start. De gemeente is op zoek naar een opvolger
voor kinderburgemeester Hannah Fokkema. Woon je in Aalsmeer
en zit je in groep zes of zeven van het basisonderwijs? Dan kan je
je voor het kinderburgemeesterschap kandidaat stellen.
Wethouder op bezoek
De komende weken gaat wethouder Robbert-Jan van Duijn op
bezoek bij alle groepen zes en zeven van de tien basisscholen in
Aalsmeer en Kudelstaart. Hij zal
vertellen wat het betekent om
kinderburgemeester te zijn en zal
de leerlingen enthousiast proberen te maken om zich in te schrijven voor deze leuke en verantwoordelijke functie.

ke middag in het gemeentehuis.
De jongens en meiden mogen
hier zichzelf en hun plannen aan
een jury presenteren. De jury selecteert vervolgens maximaal zes
kandidaten, die tussen 27 mei en
12 juni campagne mogen gaan
voeren om kinderen te vragen op
hen te stemmen.

!
aangenaam persoonlijk
www.h2makelaars.nl
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Theo in actie voor brandveiligheid

450ste Huisbezoek door
Brandweer Aalsmeer

ADVERTEREN?
IN DE

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

ZIE ONZE SITE:
MEERBODE.NL

GEEN KRANT?
0251-674433

Aalsmeer - De Brandweer Amsterdam-Amstelland gaat gratis
op bezoek bij inwoners voor een
persoonlijk advies over brandveiligheid in hun woning. Deze week
legde de adviseur brandveiligheid,
Theo de Kruijf, het 450ste huisbezoek af in Aalsmeer. Voor deze bijzondere gelegenheid deed hij dat
samen met burgemeester Jeroen
Nobel en clustermanager Wilfred
van Randwijk. Tijdens een huisbezoek bekijkt de veiligheidsadviseur samen met bewoners de situatie in de woning en geeft hij ad-

vies op maat. Ook hangt hij een
gratis rookmelder op. Jaarlijks
krijgt de Brandweer AmsterdamAmstelland meer dan 500 meldingen van brand in een woning.
Vlam in de pan, kortsluiting, klussen in huis, brandstichting en roken in bed zijn de belangrijkste
oorzaken van woningbrand. Helaas vallen hier nog steeds (te)
veel slachtoffers bij. Inwoners kunnen zelf veel doen om de kans op
brand in huis te verkleinen of, als
er toch brand uitbreekt, de gevolgen te beperken. De brandweer

Adviseur brandveiligheid Theo de Kruijf, mevrouw Boersma en burgemeester Nobel. Foto: Brandweer Aalsmeer.

geeft mensen graag advies om
hun woning brandveiliger te maken. Mocht u ook willen weten of
uw woning aan alle eisen op het
gebied van brandveiligheid voldoet, neem dan contact op met
Brandweer Amsterdam-Amstelland via telefoonnummer 0205556000 of stuur een mail naar
samenbrandveiligheid@brandweeraa.nl. Wellicht staat Theo dan
binnenkort bij u voor de deur voor
een gratis en vrijblijvend advies.
De rookmelder wordt ook nog
eens kosteloos geplaatst!
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Solliciteren
Wil jij graag kinderburgemeester worden? Vul dan het sollicatieformulier in op de website van
de gemeente (www.aalsmeer.nl)
en mail deze naar Judith Claver
via j.claver@amstelveen.nl. Voor
eerst meer informatie kan contact opgenomen worden met Judith via de mail en telefonisch via
020-5404062 (maandag tot en
met donderdag tussen 9.00 en
17.00 uur). Let op: Het inschrijfformulier moet voor 7 mei bij de
gemeente binnen zijn.

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

AA

Stemmen in stemhokje
Tijdens de buitenspeeldag op
12 juni kunnen alle kinderen uit
Plannen presenteren
Aalsmeer en Kudelstaart, die op
Op woensdag 22 mei worden de basisschool zitten, in een echt
door de gemeente alle kandida- stemhokje stemmen op hun favoten uitgenodigd voor een leu- riete kandidaat. De uitslag wordt

dan enkele dagen later bekend
gemaakt. Op 27 juni, bij het evenement ‘Bouw een bootje’ in de
Westeinder Water Week, wordt afscheid genomen van Hannah en
wordt de nieuwe kinderburgemeester geïnstalleerd.

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.

DE

Lakenblekerstraat 33
Tel. 0297 369 369

Aalsmeer weer op zoek naar
nieuwe kinderburgemeester

INSTALLATIE GIDO OUDE KOTTE
ALS BURGEMEESTER VAN AALSMEER

KRANT D
I

Zwarteweg
21 Aalsmeer
HARTELUST

HARTELUST

www.antennagroep.nl

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

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

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL
INFOVERSPREIDNET.NL

Gemiddeld goede daling van criminaliteit

Aalsmeer scoort goed op veiligheidsindex
Aalsmeer - De regionale veiligheidsrapportage (RVR) van de
Veiligheidsregio
AmsterdamAmstelland over het jaar 2018 is
gepresenteerd. De RVR geeft aan
dat Aalsmeer goed scoort op de
veiligheidsindex, ook regionaal.
De veiligheidsindex is verbeterd
(56) ten opzichte van 2017 (60).
De scores op overlast en onveiligheidsbeleving zijn stabiel. De
criminaliteit laat gemiddeld een
goede daling zien. Een onderscheid valt hierin wel aan te merken. Daar waar de Hornmeer,
Centrum en Zuid een behoorlijke
daling laten zien, stijgt Oosteinde daarentegen wel. Door de gemeente en door de politie zal hier
extra aandacht aan besteed gaan
worden. De beleving van veiligheid is in de gemeente redelijk
stabel gebleven met een daling

in de Hornmeer en een lichte stij- die door de jeugd is gedaald (van
ging in de overige wijken.
139 naar 103).
Misdrijven en overlast
Het totale aantal misdrijven in
Aalsmeer is vorig jaar gedaald
en dit komt overeen met de daling in de hele regio. Kwantitatief is er een mooie daling over
de gehele linie van 1162 misdrijven in 2017 naar 1096 vorig jaar.
Enkele uitzonderingen zijn: Lichte stijging van geweldsmisdrijven (van 93 naar 104), stijging
vermogingsdelicten (diefstal en
fraude) van 75 naar 111, stijging
van (gemeld) huiselijk geweld én
opgelegde huisverboden (van
112 naar 133), stijging van rijden
onder invloed (drank/drugs) op
de weg (van 55 naar 66) en stijging van overlast door volwassenen (van 169 naar 190), daar waar

Het aantal inbraken in woningen
is ten opzichte van vorig jaar fors
afgenomen (van 86 naar 54). De
inbraken in schuren en in auto’s
zijn licht gedaald, evenals er vorig jaar minder brom- en snorfietsen en fietsen gestolen zijn. Alhoewel 91 in totaal nog een behoorlijk aantal is, mede omdat
bij diefstal van fietsen niet altijd
aangifte wordt gedaan. Het aantal diefstallen van brommers en
fietsen in 2017 was 123. Verder
is er een daling van inbraken in
bedrijven en instellingen (van 58
naar 48) en zijn er minder winkeldiefstallen gepleegd (van 64 naar
44). Er zijn in Aalsmeer gelukkig
geen moorden gepleegd, niet in
2017 en en niet in 2018.
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Voor aanvang Klieder Zin

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 Haarlemmermeer, tel. 023-8908700.
APOTHEEK
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer,
tel. 0297-324476. ma. t/m vr. 8.0018.00 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. 8.3018.00 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 antwoordapp. van uw eigen tandarts.
SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschil. spreekuren in
de regio, zonder wachtlijst. Bel voor
een afspraak of voor meer info.
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
KLACHTEN
GELUIDSHINDER SCHIPHOL
Tel. 020-6015555.
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer,
tel. 0297-324643; Nokweg 12
Leimuiden, tel. 0172-507400.
Spoed buiten openingstijden: 0203080750. 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

Kerkdiensten
Zondag 14 april
Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groenstrook, J.P. Thijsselaan. Zondag
10u. Dienst met Johan Gankema.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 10u. Dienst. Babyoppas
en kinderwerk aanwezig.
Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. met ds.
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds.
J. Trommel, gez. in NGK. Oppasdienst kinderen 0-3 jaar en
zondagsschool voor jeugd basisschool.
Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u.
Dienst met br. Gabe Hoekema,
Palmzondag. Oppas 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. Familiedienst met ds. Mirjam-Vermeij.
Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Zondag 10u. Dienst met ds.
G.H. de Ruiter. Organist: R.
van Delft. Om 19u. Check In.
Woensdag en donderdag om
19.30u. Halfuursdienst. Oost:
Oosterkerk, Oosteinderweg
372. Zondag om 10u. Dienst
met ds. A.F. Troost uit Ermelo.
Organist: Rogier Postma.
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerder-

Familiepaasfeest zondag bij
Doopsgezinde Gemeente

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

brug. Zondag 10u. Samenkomst. Spreker: Martijn Piet.
Babyoppas en aparte bijeenkomsten voor kinderen. Dovenvertolking en vertaling in
het Engels.
Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 751, Rijsenhout. Zondag diensten om 10u. met
ds. J.F. Ezinga uit Lunteren en
om 16.30u. met ds. J. Trommel
met zanger Matthijn Buwalda
uit Apeldoorn, gez. dienst met
CGK.
RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg.
Zaterdag 17u. Woordviering
in Kloosterhof. Zondag in Karmelkerk om 9.30u. Gezinsviering en 14u. en woensdag en
donderdag 18u. Poolse dienst
met Andrzej. Donderdag
20.15u. Eucharistieviering.
Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394.
Roemeens-orthodoxe Parochie
- Zondag 9u. Utrenia en 10.30u.
Heilige Liturgie. Voorganger:
Father Ioan.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. Zondag 10u. Dienst
met mw. Eikelenboom uit Lopikerkapel.
Samen Op Weg Kudelstaart
- De Spil, Spilstraat, Kudelstaart.
Zondag 10u. Dienst met ds. R.
van de Weg uit Uithoorn. Op
18 april om 19.30u. Witte donderdag met ds. E.J. Westerman, Aalsmeer.
RK St. Jan Geboorte
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg.

Actie voor Buurt-AED in
Rietlanden succesvol
Kudelstaart - In de Rietlanden
in Kudelstaart hangt binnenkort
een AED in de straat. De buren
hielden samen een inzamelactie
voor een AED, via het platform
BuurtAED.nl van de Hartstichting.
De actie was een groot succes,
want de buurt haalde binnen drie
weken voldoende geld op om de
AED met bijpassende buitenkast
te kopen.

6-Minutenzone
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In
70% van de gevallen vindt zo’n
hartstilstand thuis plaats. De kans
op overleven is het grootst als
binnen 6 minuten gestart wordt
met reanimeren en een AED
wordt ingezet. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die
tijd aanwezig te zijn bij het slachtPositieve reacties
offer. Daarom is het belangrijk dat
Initiatiefnemer van de actie Mar- er in elke buurt een AED aanwejon Meissen: “Ik ben heel blij dat zig is.
we met elkaar het benodigde be- Om van heel Nederland zo’n
drag bij elkaar hebben ingeza- ‘6-minutenzone’ te maken zijn
meld. Even was ik bang dat we 30.000 AED’s nodig die dag en
het streefbedrag niet binnen de nacht beschikbaar zijn en staan
gestelde termijn gingen halen. aangemeld bij oproepsysteem
Maar een huis-aan-huis flyerac- HartslagNu. Op dit moment zijn
tie leverde naast het benodigde in Nederland 15.000 AED’s aangeld ook heel veel positieve reac- gemeld bij het oproepsysteem,
ties op en ik ben blij dat het is ge- waarvan er 10.000 dag en nacht
lukt.” In verband met het succes beschikbaar zijn. Deze Buurtvan de buurt-AED-actie is de le- AED-actie draagt bij aan het reavertijd is wat langer dan normaal. liseren van deze landelijke 6-miIn principe wordt de AED begin nutenzone. Lees meer en kijk wat
mei verwacht.
jij kunt doen op www.buurtaed.nl

‘Lijden in al zijn facetten’

Bijzondere spreekster
bij Begra-avond
Aalsmeer - Aanstaande maandag 15 april zou ds. Ab Agtereek
spreker zijn bij Begra in gebouw
Mendel aan de Zwarteweg 98.
Wegens een ernstige nierbekkenontsteking moet hij helaas afzeggen, zo meldde zijn echtgenote. Gelukkig kon er op zo’n korte
termijn een bijzondere vervanger
worden vastgelegd, namelijk een
spreekster. De ervaren christenpsychologe Helene Akkerman! Zij
zal in deze lijdenstijd vóór Pasen
het onderwerp ‘lijden in al zijn
facetten’ behandelen, waar veel
van geleerd kan worden. Het bestuur wil haar een warm welkom
bereiden en sporen alle christe-

Paasmeditatie
in het Baken
Aalsmeer - Op Dinsdag 16 april
wordt een speciale koffieochtend
in de Open Hof Kerk gehouden.
Zondag 11u. Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor. Op
donderdag 18 april 18.45u.
Eucharistieviering m.mv. dames- en herenkoor.
Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maandag 15 april 20u. met mevrouw H. Akkerman in gebouw Mendel, Zwarteweg 98.
Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag
om de twee weken in Ontmoetingsruimte Ons Tweede
Thuis, Jasmijnstraat 33. Op 16
april met Hoite Slagter. Christus in de Psalmen.
Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzorgen voor Radio Aalsmeer
wekelijks uitzendingen. Dinsdag van 18 tot 24u. Kabel 99.0
en ether 105.9.

Aalsmeer - Op zondag 14 april
is het Palmpasen en dit wordt bij
de Doopsgezinde Gemeente gevierd met jong en oud, de hele
familie. Er gaat een paasverhaal
verteld worden, gezamenlijk vrolijke paas- en lenteliedjes gezongen worden en er zal iets lekkers
te eten en te drinken zijn.
Als je het leuk vindt om van tevoren een paasmandje te vullen,
een spel te spelen of een zaadbom te maken, dan ben je voor
het paasfeest al welkom in de
Klieder Zin. De Klieder Zin is voor
kinderen, ouders, opa’s en oma’s
en begint om 13.00 uur. Het is inloop, dus je mag ook later aanschuiven!
Om 15.00 uur start het familiepaasfeest. Dit is geen inloop

COLOFON

Nieuwe Meerbode
Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART,
AALSMEERDERBRUG,
RIJSENHOUT

Fake news in
Aalsmeer?
Aalsmeer - De ongevaarlijke,
maar zeldzame ringslang wordt
sporadisch waargenomen in
Aalsmeer. Dit blijkt uit een website met jaarlijks meer dan vijf miljoen natuurwaarnemingen. Hierop is de ringslang rondom de
Westeinderplassen in de afgelopen twintig jaar, pas twee keer
gesignaleerd. Beide meldingen
zijn op 21 november 2018 gedaan door E. Abbing op een daartoe bestemde waarneming-website. Opvallend is dat de ringslang
beide keren op exact dezelfde
plek is gesignaleerd: aan de Kudelstaartseweg tegenover huisnummer 97, naast de genieloods,
op een stoepje. Hoeveel geluk
had deze fanatieke hobby ecoloog? Zou de klimaatverandering
aan de komst van de ringslang in
Aalsmeer hebben bijgedragen?
Of is dit gewoon een heel lekker
zonnig stoepje? Wie weet welk
stoepje dit is? Want ter plaatse is
het niet te vinden…

nen uit Aalsmeer, Kudelstaart en
omgeving aan deze onverwachte speciale Begra-avond bij te
wonen. Aanvang: 20.00 uur Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar.
De toegang is gratis. Wel zal het
mandje rondgaan om de kosten
van deze avond te dekken.
Voor ‘eerstelingen’ een unieke gelegenheid om zo’n Begra-avond
eens van dichtbij mee te maken,
waar niet een vaste spreker, maar
bijbelvaste leraren uit het hele Hedde Stegenga, Kudelstaart
land, wekelijks , met een heel per- hedde@dds.nl
soonlijke inbreng, gelovigen bemoedigen en onderwijzen. Een
ieder van harte uitgenodigd en
welkom.
In verband met het naderend
Paasfeest wordt met elkaar een
korte Paasmeditatie gehouden.
Deze wordt verzorgd door dominee Teus Prins. Vanaf 9.45 uur zijn
belangstellenden van harte welkom in het Baken aan de Sportlaan. De koffie wordt aangeboden door de diaconie. Graag eens
met anderen praten, het open
huis is hiervoor het juiste adres!
Geen mogelijkheid om op eigen
gelegenheid te komen? Neem
dan contact op met Annie Vijfhuizen, tel. 0297-322131, Annie
Stoof , tel. 0297- 328326 of Panc
Eikelenboom, tel. 0297-327915.
De eerstvolgende koffieochtend
wordt weer gehouden op dinsdag 23 april.

Ontmoeting en
lunch Oost-Inn
Aalsmeer - Woensdag 17 april
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop
en ontmoeting onder het genot
van een kopje koffie of thee. Ook
is er van 9.30 tot 10.30 uur de TaalInn. Komt u uit het buitenland en

meer. Na afloop gaan de aanwezigen met z’n allen op zoek naar
paaseieren in de tuin of in de
kerk.
Het is prettig voor de organisatie
van het paasfeest om te weten op
hoeveel kinderen er ongeveer gerekend kan worden, mocht u het
nog niet zeker weten dan is het
geen probleem u kunt altijd aanschuiven.
Kinderen van 3 tot en met 12 jaar
en hun (groot)ouders zijn welkom op zondagmiddag 14 april
van 13.00 uur tot 16.00 uur in de
Doopsgezind Gemeente in de
Zijdstraat 55. Aanmelden en informatie bij Nelleke de Graaff,
06-40918974 of via westhill@
dgaalsmeer.nl. Aanmelden voor
de Klieder Zin is niet nodig.

fie rin en
in de kerk

Rijsenhout - Dinsdag 16 april
zijn inwoners weer hartelijk welkom in de Ontmoetingskerk aan
de Werf. De gezamenlijke kerken bieden een gezellige morgen
aan. Om 10.00 uur staat de koffie/thee klaar. Kerkelijk gebonden
of niet, iedereen kan en mag vrijblijvend binnen stappen! Rond
half twaalf gaat ieder weer naar
huis. Verdere informatie bij Klaas
Kersloot via 0297-323774 of bij
Gre Tuinstra via 0297-331545.
wilt u het Nederlands beter leren
verstaan en spreken dan kunt u
meedoen. Aansluitend is er van
12.00 tot 13.00 uur de Paaslunch.
Samen genieten van wat op tafel
komt met het accent op het komende Paasfeest. ’s Avonds wordt
van 19.30 tot 21.30 uur een creatieve avond georganiseerd. Het
thema voor deze keer is: Fiets ’m
erin. Belangstellenden zijn hartelijk welkom bij al deze activiteiten in de Oost-Inn in de Mikado
aan de Catharina-Amalialaan 66.
Voor inlichtingen: 0297-325636
of 0297-321636 of kijk op de website www.oosterkerk-aalsmeer.nl.

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 reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter ondertekend te worden ingestuurd,
dus voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig 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 attent, dat door ons in deze krant geproduceerd 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

06

11 april 2019

‘After the Break’ gaat
optreden in N201

worden, maar niet bekend genoeg zijn.
Zo heeft Queen een mooie blues
gemaakt, Sleeping on the sidewalk, die de hitlijsten niet heeft
gehaald – en is Happy Ending
van Joe Jackson en Elaine Caswell
er ook zo een waarvan After the
Break vindt dat ie gespeeld moet
worden.
Kortom, een avond mooie livemuziek-avond met een variëteit
aan popstijlen door ‘seasoned
muzikanten’ en een jonge zangeres. De avond begint om half negen, de toegang is gratis.

upersnelle roc en stampende blues

The Whatts in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
13 april verzorgt de Aalsmeerse band The Whatts een optreden in cultureel café Bacchus. The
Whatts waren in de jaren tachtig een begrip in Aalsmeer en
omstreken. Zes jar geleden hebben bassist George van Es, gitarist André Alderden en drummer Peter Geleijn (de Whattsies
van het eerste uur) naar aanleiding van een muzikale reünie een
herstart gemaakt. De band werd
versterkt met gitarist Bob Enthoven. Sindsdien spelen de mannen
weer als vanouds de pannen van
het dak met hun Whatts versie
2.0. De mannen weten met hun
enthousiasme hun publiek vanaf het podium altijd uiterst te vermaken. De stijl van de band kenmerkt zich door de afwisseling
van supersnelle rock en stampende blues-klassiekers. Naast eigen werk worden ook bekende
en minder bekende hits door de
mannen ‘gewhattsoneerd’ (om-

gezet in de kenmerkende Whattsstijl). De meest uiteenlopende
hits worden door de mannen op
creatieve manier gecombineerd,
door elkaar gehusseld en opnieuw in elkaar gezet tot een geheel eigen versie. Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat is
zaterdag open vanaf 21.00 uur,
rond tien uur gaan de spots aan
voor het viertal van The Whatts.
De toegang bedraagt een (zelf te
bepalen) gift.

Oo T eede Paasdag li emu ie

▲

Aalsmeer - De band ‘After the
Break’ geeft na lange tijd weer
een optreden in N201. Met de
nieuwe zangeres Bo Oprinsen
staat zij op donderdag 18 april op
dit Aalsmeerse poppodium aan
de Zwarteweg om al die nummers die gekend maar niet ‘middle of the road’ zijn ten gehore te
brengen.
Het repertoire van de band bestaat voor de helft uit ‘Top 2000’
(maar dan de minder voor de
hand liggende, zoals Comfortably Numb) en voor de helft uit
nummers die gespeeld moeten

eslaagde premi re toneela ond

De Sunshine Boys zorgen
voor prachtig vermaak

Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 6 april was het Dorpshuis in
Kudelstaart opgesierd door een
vrolijke geel-witte ballonnenboog. Eenmaal binnen werd het
publiek opgewacht door twee
zonnig geklede enthousiaste dames die alle gasten welkom heetten met een zonneklep voorzien
van een nummer. Na afloop bleek
dat één van de aanwezigen in het
bezit was van het geluksnummer dat beloond werd met een
fles bubbels en een fraai boeket.
Dat alles om deze eerste toneelavond van Toneel Vereniging Kudelstaart tot een extra feestavond
te maken. Na maanden repeteren
ging eindelijk het doek open en
werd er heel goed gespeeld voor
een enthousiaste en goed gevulde zaal.

dat te realiseren was er een behoorlijk probleem: de sterren van
weleer leefden al jaren in onmin
dus of een verzoening mogelijk
was, daar werd het publiek lang
voor in spanning gelaten. Hulde
voor het spel van met name Wim
en Wil; de spanning tussen die
twee was voelbaar en zelfs als er
geen tekst was, werd er op hoog
niveau toneel gemaakt wat vanaf de eerste tot de laatste minuut
vermakelijk was. Na de pauze
maakten Marcel Harting, Dympia
Batenburg en Helga de Zanger
hun opwachting in het stuk wat
voor een extra dimensie zorgde
en met elkaar speelden zij een
prachtige vertolking van dit bekende, komische toneelstuk met
spel van hoog niveau. Absoluut
een aanrader voor jong en oud!

Humoristisch verhaal
In een gepast decor zag het publiek Willie (Wim Zandvliet)
smachtend hopen op acteerwerk dat via zijn agent (Huub van
Schaik) geregeld moest worden.
Ooit was Willie een beroemd komisch duo samen met zijn compagnon Oscar (Wil Kraan). Er
werd nu vanuit televisie-land verzocht om een reünie waarin nog
één keer gehoopt werd op een
vertolking van het succesnummer ‘De doktersscene’. Echter om

Weer op 12 en 13 april
Komende vrijdag 12 en zaterdag
13 april worden ook voorstellingen gegeven. In de voorverkoop
zijn de kaarten à 12,50 euro per
stuk verkrijgbaar bij Gall&Gall in
Kudelstaart en Bakkerij Vooges
in de Zijdstraat van Aalsmeer. De
zaal van het Dorpshuis gaat open
om 19.30 uur en de aanvang is
beide avonden 20.15 uur. In de
pauze is er een verloting. Meer informatie is te vinden op www.toneelverenigingkudelstaart.nl.

Tom Jones undercover alsmeers romfiets enootschap
zondag in The Shack Zondag monsterrit op
Oude Meer - Zondag 14 april
gaat een acht man sterke band
het Shack podium betreden om
eerbetoon te brengen aan de muziek van wereldster Tom Jones.
Voor deze sessie hebben ze zich
vooral laten inspireren door de
Live in Las Vegas plaat. Er kunnen
dus naast alle ‘Reload-hits’ vooral ook veel oude soul en rythm
& blues verwacht worden! Vooral in de jaren zestig en zeventig
was Tom Jones een wereldster
en een sekssymbool. Hij scoorde
vanaf 1965 verschillende hits zoals: It’s Not Unusual, Delilah, The
Green Green Grass of Home en
She’s a Lady.
Een leuk weetje: In de jaren zestig liet Tom Jones zich begeleiden door een paar jonge gasten
die een legendarische ritmesectie vormden: Big Jim Sullivan op
gitaar, John Rostill op basgitaar
en Chris Slade op drums. John
Rostill ging later bij The Shadows
spelen, Big Jim Sullivan speelde
op zo’n 750 platen als sessie muzikant en Chris Slade kwam onder andere terecht bij AC/DC! De
lat ligt dus hoog, maar sessielei-

lassie

der Chris van der Meer heeft een
stel topmuzikanten om zich heen
verzameld. Dit gaat dus wederom
een muzikaal hoogstandje worden zondag 14 april! De band bestaat uit: Chris van der Meer op
drums, Ger Savelkoul op zang, Ulrich de Jesus op gitaar, Rik van der
Ouw op toetsen, Marc Tromp op
basgitaar, Erwin van Wieringen
op saxofoon, Lennart de Winter
op trombone en Pier Borkent op
trompet.
Tribute to Fleetwood Mac
Maandag 22 april, Tweede Paasdag mag The Shack, Mirage weer
verwelkomen. Een fenomenaal
eerbetoon aan Fleetwood Mac!
De vijf geweldige muzikanten
van Mirage staan voor een optreden waarin alles optimaal klopt.
Een indrukwekkende performance!
The Shack is op zondag 14 april
geopend vanaf 15.00 uur en Tom
Jones undercover start rond de
klok van 16.00 uur. Entree is 10
euro. Voor alle info: www.theshack.info. Adres: Schipholdijk
253b in Oude Meer.

ondagmiddag

Italiaanse liederen en
Bach bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zondagmiddag 14
april om 15.30 uur komt het duo
‘Donna e Mobile’ op treden bij
Bob & Gon in De Oude Veiling.
‘Donna e Mobile’ is een ludiek
harp sopraan duo dat wordt gevormd door harpiste Rose en sopraan Maaike (Nederlandse Opera). Dit fenomenale duo brengt
diverse stijlvolle, deels theatrale,
acts met uitbundige kostuums en
veel interactie met het publiek.
Het repertoire omvat 18-eeuwse

Italiaanse liederen, Mozart, Puccini en Bizet maar ook jaren dertig
evergreens. Na de pauze brengt
harpiste Rose samen met fluitiste
Cecile een repertoire van Bach tot
Bossa(nova), licht klassiek tot folk.
Het concert in De Oude Veiling
in de Marktstraat 19 begint om
15.30 uur, de zaal is open vanaf
14.45 uur. De toegang bedraagt
21,50 euro en kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar bij Slijterij Wittebol in de Ophelialaan 116.

e r

fietsen

Aalsmeer - Zondag 14 april
is het zover, de monstertocht.
Aalsmeers Bromfiets Genootschap heeft alle spannende paden uit de atlas gehaald en achter elkaar geplakt. Een uitdagende en mooie tocht is het geworden. Zondag is ook de dag dat er
wordt gereden met formule 1 wagens is China. Daarom is de start
van de monsterrit iets later, om
10.10 uur, direct na de finish van
de Grand Prix worden de oude
brommertjes gestart en vertrokken richting… Tja, dat vertelt het
genootschap niet. Een rondje IJsselmeer wordt het nog niet. Deze is pas in 2023. Ook bromfietsen mogen niet meer over de Afsluitdijk in verband met renovatie
van deze dijk. Voor de start kan
iedereen natuurlijk de verschillende oude brommers kieken.
Voor degene die op zondagmorgen andere bezigheiden heeft, is
de herkansing in de middag. Om
ongeveer 16.30 uur komt het gezelschap weer terug in Aalsmeer

Centrum. Bij café Joppe start dan
het brommers kieken.
Een lange dag voor de stoere rijders en rijdsters. Voor het oude materiaal helemaal een uitdaging. Zorg er dus voor dat je
Zundapp, Kreidler, Honda, Flandria, of welk merk dan ook helemaal in orde is! Volgetankt, verse
lucht in de bandjes en een extra
kussentje op je zadel.
Café Joppe gaat zondag extra
vroeg open. Als je de start van de
Grand Prix van China mee wil maken dan kan je aankloppen om
8.00 uur voor een kopje koffie.

STAGE
MUSIC SHOP
NIEUW:

Kindergitaren (3/4)
‘Valencia ’v/a €69,AANBIEDING:

Lessenaarlampjes
‘Boston’€12,95

Dé vioolspecialist

NIEUW:

Elektrische gitaren
‘SX’ v/a €165,TIP:

Uitgebreid assortiment
gitaarbanden

Schoolstraat 7 | Aalsmeer | 0297-328044 | www.stagemusic.nl
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Expositie bloemen en stillevens in Oude Raadhuis, Dorpsstraat 9. Open: donderdag t/m
zondag van 14 tot 17u. T/m 28
april.
Expositie Amateurschilders
‘De Losse Streken’ in Zorgcentrum Aelsmeer in april en mei.
Expositie Irene Kramer en Sander Bosman in De Oude Veiling, Marktstraat. Tot half april.
Kaartmiddag voor ouderen
in Dorpshuis Kudelstaart van
13.30 tot 16.30u.
PCOB ledenmiddag in zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad
vanaf 14.30u.
Afscheid waarnemend burgemeester Jeroen Nobel in burgerzaal, gemeentehuis,19.30
tot 22u.
Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Paaskienen Vogelvereniging
in ‘t Kloosterhof, Clematisstraat vanaf 20u.

12 APRIL

Thema-middag voor ouderen
over Waddeneilanden in Irene, Kanaalstraat vanaf 14.30u.
Op 19 juli is thema ‘Lente’.
Open hof keuken. Op menu:
Stoofpotten. Vanaf 18u. in ‘t
Baken, Sportlaan 86.
Groep 8 feest in N201. Thema:
Tropical. Van 19.30 tot 22.30u.
Toneelvereniging Kudelstaart
speelt De Sunshine Boys in
Dorpshuis vanaf 20.15u.
Rijzenspelers speelt Vogels in
De Reede, Rijsenhout v/a 20u.
Kaartavond BV Hornmeer in
buurthuis Dreef, 20u.

13 APRIL

Historische Tuin open vanaf
10u. Ingang op Praamplein.
Crash Museum in fort Aalsmeer, Aalsmeerderbrug open
11-16u.
Tentoonstelling Passiekunst in
De Oude Veiling, Marktstraat
van 15 tot 21u. T/m 22 april.
ZABO zaalvoetbal in Proosdijhal, Kudelstaart vanaf 18.35u.
Jubileumconcert 90 jaar Sursum Corda m.m.v. Amstel
Gospel Choir in de Spil, Kudelstaart vanaf 20u.
Toneelvereniging Kudelstaart
speelt De Sunshine Boys in
Dorpshuis vanaf 20.15u.
Rijzenspelers speelt Vogels in
De Reede, Rijsenhout vanaf
20u.
Aalsmeerse band The Whatts
in Bacchus, Gerberastraat.
Open vanaf 21u.
The Beat Goes On met Jeroen
van Inkel in The Big Apple in
Studio’s Aalsmeer vanaf 21.30
tot 03u (uitverkocht).

14 APRIL

Monsterrit Aalsmeers Bromfiets Genootschap. Vertrek
vanaf café Joppe, Weteringstraat om 10.10u. Brommers
kieken v/a 16.30u.
Vogelbeurs De Rijsenvogel in
SCW-gebouw, Konnetlaantje
in Rijsenhout van 9.30 tot 13u.
Westeinderloop AV Aalsmeer.
Start Sportlaan vanaf 10.15u.
met G-Run, 10.30u. Kidsrun en
11u. 5 en 10 kilometer.
Familiepaasfeest bij Doopsgezinde Gemeente, Zijdstraat
vanaf 15u. Klieder Zin van 13
tot 16u.
Bon & Gon klassiek met Donna e Mobile en harp-fluit-duo
vanaf 15.30u. in De Oude Veiling, Marktstraat.

Tom Jones undercover in The
Shack, Schipholdijk 253b in
Oude Meer vanaf 16u.
Matthijn Buwalda zingt en
vertelt in Het Lichtbaken,
Aalsmeerderweg in Rijsenhout v/a 16.30u.

15 APRIL

Expositie schildersgroep in
wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart. Open: maandag tot
en met vrijdag van 9 tot 17u.
Begra-avond met Helene Akkerman in gebouw Mendel,
Zwarteweg 98 vanaf 20u.
Openbare vergadering commissie Ruimte & Economie in
gemeentehuis vanaf 20u.

16 APRIL

Open koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 vanaf 9.45u.
Koffie drinken in Ontmoetingskerk, Rijsenhout v/a 10u.
Lezing bij OVAK ‘Duik de
Noordzee schoon’ in Parochiehuis, Gerberastraat vanaf 14u.
Kaarten maken in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart
van 14.30 tot 16.30u.
Installatie burgemeester Gido
Ouwe Kotte in raadzaal, gemeentehuis om 20u. Receptie
vanaf 21.15 uur.
Paasdrive bij Ons Genoegen
op het Hofplein, ingang Kloosterhof, Clematisstraat, 19.30u.
Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.

17 APRIL

Oost-Inn in de Mikado, Catharina Amalialaan 66 van 9.30
tot 11.30u. Lunch 12-13u. en
creatieve avond 19.30-21.30u.
Bijenmix afhalen bij Aalsmeerse Belangen in Molenplein in
Centrum van 12 tot 15u.
OVAK-soos in Parochiehuis,
Gerberastraat vanaf 14u.
Klaverjassen bij De Geluksvogels in Dorpshuis vanaf 20u.

18 APRIL

Sjoelen voor ouderen in wijkcentrum Voor Elkaer, Kudelstaart van 14.30 tot 16.30u.
Laatste sjoelavond van seizoen in dorpshuis De Reede,
Rijsenhout vanaf 19.30u.
Keezen-avond in Dorpshuis
Kudelstaart vanaf 20u.
Optreden Aalsmeerse band
‘After the Break’ in N201, Zwarteweg. Open vanaf 20.30u.

19 APRIL

Uitvoeringen The Passion in
RK-kerk St. Jan Kudelstaart om
16.30u. en om 20u.
Bandbrouwerij voor kids vanaf 19u. en voor jongeren vanaf 20u. in N201, Zwarteweg.
Afsluiting kaartseizoen bij FC
Aalsmeer in clubhuis Beethovenlaan vanaf 20u.

20 APRIL

Solex-rit bromfietsen. Start
9.30u. bij Joop en Ria van
Leeuwen, Kudelstaartseweg
160.
Paas Koppeltoernooi bij Poel’s
Eye in Dorpshuis Kudelstaart.
Inschrijven tot 20u.
Deborah Carter met Zandscape in Bacchus, Gerberastraat vanaf 21.30u.
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Officiële Mededelingen
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 ondertrouw 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 overlegvormen voor bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer 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 onder 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 bestuurssecretariaat. 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 commissievergadering het woord voeren over geagendeerde onderwerpen.
De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd om de
raadsleden toe te spreken, waarna eventueel een korte vragenronde 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.

BEKENDMAKINGEN
Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aangevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te informeren over zaken die uw directe leefomgeving aangaan. U kunt
op meerdere manieren op de hoogte blijven van alle omgevingsvergunningen 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 mobiele telefoon en u ontvangt alle relevante informatie via
uw telefoon. De OmgevingsAlert App is gratis beschikbaar 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 omgevingsvergunningen opvragen en inzien.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

Agenda voor de vergadering van de commissie ruimte en economie op maandag 15 april 2019, 20.00 uur
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

1.

20.02
20.05
20.50

2.
3.
4.

21.15

Płachta

Voorletters
M.B.

03-04-2019

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 “Bezwaarschrift indienen?” De folder is ook verkrijgbaar in de publiekshal 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
Skupień
Sommeling
Wasilkowska

Voorletters

Geboortedatum

Datum
voornemen

S.K.
I.M.F.
K.

26-10-1996
04-07-2001
12-03-1997

03-04-2019
03-04-2019
02-04-2019

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

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 gemeentehuis gesloten. Voor
afspraken met bestuurders of medewerkers op het gemeentehuis verzoeken wij u aan te bellen.

Vragenkwartier

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (19 april) is het gemeentehuis van
8.30 tot 10.30 geopend.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN PASEN

Pasen
Maandag 22 april (2e paasdag) zijn het gemeentehuis
en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.

VERGADERING DINSDAG 16 APRIL 2019
Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op
dinsdag 16 april 2019, in de raadzaal van het gemeentehuis
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. De plaatsvervangend voorzitter van de raad, R.P. Fransen
Tijd

Agenda- Onderwerp
punt

20.00

R-1
R-2
R-3

R-4

20.20

R-5

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v. Juridische 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 kopie 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.

-

20.50

R-6

21.00

R-7

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.

Opening door de voorzitter van de
Commissie Ruimte en Economie,
mevrouw N. Hauet
Griffier: O.F. Mathijsen
Vaststelling van de agenda
Startnotitie Westeinderhage
Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
voor afwijken van het bestemmings-plan
in Green Park Aalsmeer deelgebied 3 ten
behoeve van Schipholparkeren

Sluiting

Geboorte
Datum
datum beschikking
02-01-1990

-

Na afloop van de commissievergadering vindt er een openbare presentatie plaats van het rekenkameronderzoek Jongerenwerk en Jeugdzorg

De volgende personen wonen niet meer op het adres, waar
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. 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

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 gedurende de werkzaamheden de openingstijden van de balies:

VERGADERING MAANDAG 15 APRIL 2019

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR!
In de Basis Registratie Personen (BRP) staat van de inwoners
van een gemeente onder andere het woonadres vermeld. Bij
een verhuizing heeft de bewoner (s) de wettelijke plicht binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres gaat
worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze verplichting. 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 verhuismutatie. 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 statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 officieel in de media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om eventueel in
bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar “Onbekend”
wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer maken op
diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoeslag, kindertoeslag enzovoort.

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burgerzaken van de gemeente Aalsmeer. Het is ook mogelijk om tijdens
openingstijden van de afdeling burgerzaken langs te komen.
Indien wij binnen vier weken geen reactie hebben ontvangen,
zullen wij over gaan tot een voor beroep vatbare beslissing.

1. Opening door de plaatsvervangend
voorzitter, de heer R.P. Fransen
2. Vaststelling van de agenda
Voorlezen van het Koninklijk Besluit
door de griffier
Installatie en beëdiging van de heer
G.E. Oude Kotte als burgemeester van
Aalsmeer door de commissaris der
Koning, de heer A.Th.H. van Dijk
Omhangen ambtsketen door de
locoburgemeester, de heer R.J. van
Duijn en overdracht voorzittershamer
door de plaatsvervangend voorzitter
van de raad, de heer R.P. Fransen
Toespraken:
- Namens de gemeenteraad:
de heer R.P. Fransen
- Namens het college van
burgemeester en wethouders:
de heer R.J. van Duijn
- Namens de burgemeesterskring
AM gemeenten: de heer E. Boog,
burgemeester gemeente Diemen
- De heer A.B. Blase, burgemeester
gemeente Heerhugowaard
Toespraak door burgemeester
G.E. Oude Kotte
Sluiting

GEMEENTE AALSMEER – VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE BOUW VAN 4 WONINGEN ZWARTEWEG 23 AALSMEER (Z-2018/010132)
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken bekend
dat zij met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Stommeer hebben verleend voor de bouw van 4
woningen met bijbehorende voorzieningen op het perceel
Zwarteweg 23. De aanvraag is geregistreerd onder nummer
Z-2018/010132. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering
van 28 maart 2019 de benodigde verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) afgegeven.
Locatie
Het projectgebied betreft het perceel Zwarteweg 23 te Aalsmeer, waar nu 1 woning staat. Als gevolg van de gewenste
herontwikkeling wordt deze woning gesloopt.
Ter inzage
De aanvraag omgevingsvergunning, de beschikking, de ruimtelijke onderbouwing en de overige daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de v.v.g.b.) liggen met ingang van
12 april voor 6 weken, dus t/m 23 mei 2019 op de volgende
wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie:
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30 uur, alleen op
afspraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek
binnen deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel.
0297-387575;
- via de gemeentelijke website www.aalsmeer.nl (onder:

-

-

wonen en leven, bestemmingsplannen en structuurvisies,
hoe raadpleegt u een bestemmingsplan, bekijk de digitale
bestemmingsplannen);
bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis,
Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie: maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30 uur,
donderdag tussen 8.30-16.30 uur en vrijdag tussen 8.3012.30 uur);
Via de website ruimtelijkeplannen.nl,
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=
NL.IMRO.0358.OIAVHB07xJ -VG01

Beroepsmogelijkheid
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest eerder een zienswijze in te dienen beroep
instellen. Beroep tegen de omgevingsvergunning kan worden
ingediend bij de rechtbank Amsterdam (Sector Bestuursrecht,
Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). Beroep indienen kan
voor burgers ook digitaal via https://loket.rechtspraak.nl/. Let
op: het indienen van beroep schorst de gevolgen van het besluit niet. Indien u dit wilt, moet u een voorlopige voorziening
aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Vervolg op volgende blz.
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 bouwplannen 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 bekendmakingen ook vinden op www.aalsmeer.nl.
* Bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking
hebbende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en
Handhaving. U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.3012.00 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 verzending 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 belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020 -540 4911.
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Officiële Mededelingen

Vervolg van vorige blz.
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis.
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
- Uiterweg 106, 1431 AR, (Z19-021008), het vervangen van
het rieten dak
- Vlinderweg 328, 1432 MX, (Z19-020824), het aanbouwen
van een mantelzorg woning
- Machineweg 201, 1432 ES, (Z19-020817), het realiseren
van een losstaande quarantaine ruimte t.b.v. kattenhotel
Tante Betje
- Jupiterstraat 12, 1431 XB, (Z19-020747), het vervangen en
vergroten van de dakkapel
- Oosteinderweg 392, 1432 BG, (Z19-020687), het wijzigen
van een pastoriewoning naar pastorieappartement met
kamerverhuur
- Oosteinderweg 49, 1432 AD, (Z19-020203), het afwijken
van het bestemmingsplan t.b.v. het aanleggen van een
parkeerterrein en het realiseren van een ophaalbrug
- Midvoordreef 28, 1433 DG, (Z19-019851), het uitbouwen
van de 1e en 2e verdieping tot de achtergevel van de uitbouw van de begane grond
- Mr. Jac. Takkade 21, 1432 CB, (Z19-019833), het bouwen
van een loods
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende aanvraag/aanvragen omgevingsvergunning
is/zijn ingetrokken:
- Mozartlaan 16, 1431 ZM, (Z19-009016), het plaatsen van
een schotelantenne boven op het dak. Verzonden: 05 april
2019
- 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. Verzonden: 04 april 2019
- Mendelstraat 35, 1431 KL, (Z19-009025), het uitbouwen
van de woning aan de achterzijde. Verzonden: 05 april
2019
- Dorpsstraat 70, 1431 CE, (Z19-007528), het vervangen van
de huidige dakkapel door een grotere aan de voorzijde
van de woning. Verzonden: 04 april 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:
- Legmeerdijk naast 287, perceel kadastraal bekend B 8282,
(Z19-006642), het plaatsen van twee tijdelijke gebouwen
voor het huisvesten van arbeidsmigranten voor de periode
van 5 jaar. Verzonden: 03 april 2019
- Oosteinderweg 473 A, 1432 BJ, (Z19-007517), het vestigen
van een paardenhouderij. Verzonden: 03 april 2019
- Zwarteweg 21, 1431 VH, (Z19-000356), het plaatsen van
een aanbouw over twee bouwlagen aan de achterzijde
van de woning. Verzonden: 02 april 2019
Verleende omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 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:
- Beethovenlaan 84, 1431 WZ, (Z19-017128), het tijdelijk
plaatsen van een container t.b.v. een verbouwing. Verzonden: 03 april 2019
- Kudelstaartseweg 158, 1433 GN, (Z18-019649), het dempen van water, het aanbrengen van een oeverbescherming door middel van een golfbreker van stortstenen en
het plaatsen van een nieuwe loopsteiger. Verzonden: 02
april 2019
- Stommeerweg 65, 1431 ET, (Z19-015696), het realiseren
van een erfafscheiding. Verzonden: 02 april 2019
Geweigerde omgevingsvergunningen,
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen dit besluit kunt
u bezwaar maken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene
kader aan de onderkant van deze advertentie:
- Jac. P. Thijsselaan naast nr. 8 hoek Berkenlaan, Sectie C nr
5045, (Z18-017905), het aanleggen van een in- en uitrit en
het plaatsen van stroomvoorziening (paddestoel), tijdelijke overkapping, speeltoestel, natuurvijver en brug. Verzonden: 03 april 2019

Vergunning ingetrokken *
- Zijdstraat 26A, 1431 ED (Z19-003703), vergunning bekend
onder Z-2015/049267 is ingetrokken inzake het afwijken
van het bestemmingsplan ten behoeve van daghoreca
met terras. Verzonden: 05-04-2019

dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Ad Verschuerenplein (Z19-017173) Bevrijdingsvuurceremonie en Vrijheidslunch op 5 mei 2019, ingetrokken 8 april
2019

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT (GECOMBINEERDE WELSTANDS- EN ERFGOEDCOMMISSIE)

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Raadhuisplein 1(Z19-020617) Nationale Dodenherdenking
op 4 mei 2019, melding akkoord 4 april 2019
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hiertegen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 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 Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen). Op de agenda
staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een vooroverleg.

GEACCEPTEERDE MELDING(EN)

TER INZAGE:
t/m 11-04-19

t/m 18-04-19

EVENEMENTEN
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalender 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 aangevraagd:
- Winkelcentrum Kudelstaart (Z19-020199) Kudelstaart gaat
lokaal op 12 juli 2019, ontvangen 1 april 2019
- Kudelstaartseweg 96 (Z19-020631) Opening Zeilfort Seizoen op 18 mei 2019, ontvangen 4 april 2019
- Beethovenlaan 120 (Z19-020689) Schoolvoetbaltoernooi
Gemeente Aalsmeer 2019 op 17 juni tot 21 juni 2019, ontvangen 3 april 2019
- gedeeltelijk op het Parkeerterrein van FC Aalsmeer (Z19020844) E-Boxer Pre-Sales Event op 6 t/m 7 mei 2019, ontvangen 5 april 2019
COLLECTES

t/m 10-05-19

t/m 16-05-19

t/m 23-05-19

Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen
wij u naar de site van www.cbf.nl.
INGETROKKEN AANVRAGEN
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend

Het vastgestelde bestemmingsplan 2e herziening Schinkelpolder – Mr. Jac. Takkade 21
(Z-2016/001958) met bijbehorende stukken,
waaronder het raadsbesluit.
Voorontwerpbestemmingsplan ‘UiterwegPlasoevers 2019’met bijbehorende verbeelding, planregels en toelichting
Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken m.b.t. voornemen om
een omgevingsvergunning te verlenen/weigeren m.b.t. het afwijken van het bestemmingplan en brandveilig gebruik t.b.v. bedrijfsgebouw en logiesfunctie voor eigen
werknemers. In het ontwerpbesluit wordt de
omgevingsvergunning voor Rietwijkeroordweg 33 kwek (Z19-007011)
Aalsmeerderweg 359, 1432 EA (8819258).
De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot het op verzoek intrekken van voorschrift 23.4 van de omgevingsvergunning
d.d. 24 augustus 1993, kenmerk WM 93-12.
Het voorschrift heeft betrekking op het open overslaan van asbest, ontstaan bij werkzaamheden die zijn verricht door degene
die de inrichting drijft, en wordt ingetrokken
vanwege het beëindigen van deze activiteit.
Zwarteweg 23 (Z-2018/010132): aanvraag
omgevingsvergunning, de beschikking, de
ruimtelijke onderbouwing en de overige
daarop betrekking hebbende stukken (waaronder de verklaring van geen bedenkingen)
m.b.t. verlening omgevingsvergunning voor
de bouw van 4 woningen.
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De Grote Tuinverbouwing:

Tuin Marlies in Ibiza-stijl
Aalsmeer - Wat een geweldige
uitzending was het van de ‘De
Grote Tuinverbouwing’ afgelopen zaterdag 6 april over dorpsgenote Marlies Meijer. Zij woont
in de Scandinavische nieuwbouwwijk tegenover de Studio’s
in Aalsmeer sinds afgelopen januari in een grijze dwarskapper.
Door de uitbouw van haar huiskamer had ze nog maar 47 vierkante meter over om haar ‘zandbak’ om te toveren tot een mooie
Ibiza-stijl-achtige tuin waarin ze
heerlijk kan loungen, kan zitten
in haar jacuzzi en gezellig met
vrienden een mooi glas wijn kan
drinken en kan genieten van de
buitenkeuken met barbecue. Om
dit allemaal te kunnen realiseren
riep zij de expertise in van dit bekende tuinprogramma. De tuinen worden aangelegd door Verlinden Exclusieve Tuinen, vroeger
bekend door Rob Verlinden die
het stokje over heeft gedragen
aan Thijs. Ivo Putman (presentator en tuinman) en Suzanne van
der Hoeven (presentatrice en styliste) hebben diverse gesprekken

met Marlies gevoerd om overtuigd te zijn van hetgeen ze graag
zou willen.
Op 25 februari werd Marlies haar
hele huis geblindeerd aan de achtertuin-zijde en heeft ze echt niet
meer gekeken tot aan de oplevering op 15 maart. In de tussenliggende periode zijn er nog diverse tv-opnames gemaakt in de
tuin alsook in het Fletcher hotel
in Amersfoort waar Marlies een
overnachting kreeg aangeboden
met een vriendin. In de tussenliggende drie weken is het team van
Ivo hard aan het werk geweest. Er
waren al heipalen geslagen bij de
bouw van het huis. Daarop is een
betonvloer gestort. Het eindresultaat is een prachtige tuin met
een schutting in de kleuren gebroken wit en lichtblauw, de keramische vloertegels met houtmotief geven het gevoel dat de
huiskamer verlengd is, verhoogde plantenbakken met bewateringssysteem, prachtige allemaal
wit-bloeiende planten en twee
palmen om de Ibiza stijl extra te
doen laten uitkomen, een heerlij-

ke loungeset, een verrijdbare buitenkeuken met barbecue en natuurlijk de grote jacuzzi met overkapping waarvan presentator Ivo
en presentatrice Suzanne al heerlijk genoten hadden.
Suzanne heeft aan de huiskamer
van Marlies het laatste zetje gegeven dat het nog nodig had. Het
was al helemaal in stijl ingericht,
maar het laatste puntje op de i is
door haar gezet en aan het gezicht van Marlies was duidelijk te
zien dat ze blij was met haar huiskamer en vooral met haar prachtige tuin. Mocht je de uitzending
over dorpsgenote Marlies gemist
hebben, ga dan kijken via https://
www.sbs6.nl/programmas/degrote-tuinverbouwing/

meryck, daar in het Groene Hart
werd een opdracht vervuld onder het genot van een drankje en
borrelhapjes. Na alle vragen onderweg te hebben beantwoord
en alle letters te hebben genoteerd werd er rond 17.30 uur gefinisht bij The Beach aan de Oosteinderweg. Daar ontvingen alle heren een foto van zichzelf en
hun bolide, gemaakt bij de start
door Patrick Spaander. Alle foto’s zijn overigens te bekijken op
de Facebookpagina van Foto de
Boer en Rallyclub Aalsmeer. Daarna was het tijd voor de prijsuitreiking: De eerste prijs is gewonnen
door de equipe van Mark de Boer,
op twee is de equipe van Roy
Baarse geëindigd en plaats drie is
behaald door de equipe van Boudewijn Wakker. De originaliteitsprijs is uitgereikt aan Maurice van
der Heuvel en Rob van Luling, die
speciaal voor deze gelegenheid
waren gekleed door Gentlemen’s
Place. De poedelprijs ging vanmooiste ter wereld. Vanaf 12.00 zelfsprekend naar de mannen in
uur werd er, onder een stralen- de cabrio-bus die door pech uren
de zon, gestart door de 50 equi- oponthoud hebben gehad. De
pes waaronder een antieke ca- prachtige dag werd afgesloten
brio-bus met 20 heren aan boord. met een heerlijk barbecue-buffet
Helaas kreeg deze bus met chauf- georganiseerd door The Beach.
feur Barry v.d. Laan al na 3 kilo- Al met al wordt teruggekeken op
meter een klapband, maar ge- een zeer geslaagde rally dag met
lukkig kon, na een bandenwis- prachtig weer en heel veel vrosel, de speciaal uitgezette route lijke deelnemers. Dus: opa’s, vaverder gereden worden. De tus- ders, zonen, vrienden, collega’s
senstop was bij Buitenplaats Ka- en partners: tot de volgende keer!

Rally Club Aalsmeer

Eerste Gentlemen’s Rally
een groot succes
Aalsmeer - Afgelopen zondag
7 april organiseerde Rallyclub
Aalsmeer voor de eerste keer een
Gentlemen’s Rally. Ongeveer 120
heren verzamelden in de ochtend
bij het Louwman Museum in Den
Haag alwaar zij konden genieten van de museum collectie bestaande uit ruim tweehonderdvijftig antieke en klassieke automobielen vanaf 1886. Kenners
beschouwen deze ‘s werelds oudste privécollectie, als één van de

Ria op één bij
OVAK-soos
Aalsmeer - De volgende OVAKsoos is op woensdag 17 april vanaf 14.00 uur in het Parochiehuis
aan de Gerberastraat. Het kaarten
vorige week is gewonnen door
Ria Pieterse met 5278 punten, gevolgd door Jo de Kruijf met 5207,
Loek Pieterse met 5201 en Paul
van Aalst met 5198 punten.

‘The Beat Goes
On’ zaterdag
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 13 april is het zover: ’The Beat
Goes On!’, hét feest voor oudere
dansliefhebbers met een redelijk
hoog reünie-gehalte in The Big
Apple in Studio’s Aalsmeer. Achter de dj-meubels dit keer geen
Ferry Maat, maar niemand min-

der dan Jeroen van Inkel. Deze
bekende dj weet ook honderd
procent welke danshits uit de jaren tachtig en negentig graag gehoord worden door 40+. Jeroen
van Inkel wordt bijgestaan door
dj Rob Boskamp en Orlando Valpoort.
Het feest is zaterdag van 21.30
tot 03.00 uur. Kaarten reserveren
is niet meer mogelijk, ‘stijf’ uitverkocht! Kijk voor meer informatie
op www.tbgo2019.nl.
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Inloop in Odense voor ouderen

Vrijdag en zaterdag voorstellingen

Aalsmeer - De Inloop Odense
in gebouw Irene heeft elke vrijdag een themamiddag. Oud
Aalsmeer, elke eerste vrijdag van
de maand, was met Wim Rodenburg een groot succes. Komende vrijdag 12 april staat in het
teken van de Waddeneilanden.
De eilanden hebben een enorme variatie aan natuurschoon
en een aantal pittoreske dorpjes.
De natuur is ongekend afwisselend. Duinen, bos, heide, polders,
strand, wad en heuvels. Tevens
heeft Texel één van de grootste
hoeveelheden trekvogels ter wereld.
Op vrijdag 19 april zal het thema
lente in beeld komen. Beide middagen gaat het om fotopresentaties op een dvd. Het zijn speciaal

Rijsenhout - ‘Vogels’ van Haye
van der Heyden is het nieuwste
stuk dat Toneelvereniging de Rijzenspelers heeft gespeeld. De
première was zaterdag 6 april.
Knap, snel en overtuigend, zoals een komedie hoort te worden gespeeld! Het zal je maar gebeuren. Je man verlaat je na dertig jaar huwelijk voor een beduidend jonger exemplaar. Jozefine,
een sterke rol van Ingrid Eekhoff,
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. Als ze dan een dinertje aanbiedt aan de jonge klusser (Robert Arendse) die haar heeft geholpen, als bedankje voor het
klussen, dan is daar niks raars aan.
En daar mag dan best een kaarsje bij aan en een zacht muziekje.
Toeval of niet, haar mooie nieuwe flat blijkt echter pal tegenover
het liefdesnestje van haar ex-man
Jaap, prachtige rol van Evert van
Putten, en zijn nieuwe vriendin
(Wietske Pet) te liggen. Sterker
nog: je kunt in feite zo bij elkaar
naar binnen kijken. “We kunnen

Themamiddag met foto’s
van de Waddeneilanden

Rijzenspelers spelen vlot
en overtuigend ‘Vogels’

ontwikkelde series met vaak herkenbare beelden en rustige overgangen. Elke dvd bestaat uit ongeveer 150 opnames met daarbij meer informatie over de betreffende foto. De themamiddagen zijn vrij toegankelijk voor senioren in de gemeente en starten
om 14.30 uur. Voor die tijd wordt
er nog even gewandeld. Als men
het leuk vindt om de hele vrijdag Baggerwerkzaamheden in de Wetering. Door Jan Pannenkoek.
door te brengen in Odense is dit
mogelijk. In de ochtend is er multimedia en de mogelijkheid om
te kleuren, na de krant wordt samen de lunch gegeten alvorens
het middagprogramma begint.
Kom binnen in gebouw Irene, Kanaalstraat 12. Voor informatie kan
contact opgenomen worden met
Aalsmeer - In Zorgcentrum bekende Aalsmeerder Jan PanEllen Millenaar via 06-22468574
Aelsmeer is sinds zaterdag 30 nekoek en hij heeft veel bekenmaart een nieuwe expositie van de plekken in Aalsmeer op paTeken & Schilderclub ‘De Losse pier vereeuwigd. Bij de werken
Streken’ te bezichtigen. De ex- hangt informatie over het werk
positie van de werken van de- en van wie het werk is. Binnen de
ze groep schilders uit Aalsmeer expositie hangen ook zeven weren Kudelstaart is te vinden in de ken met dezelfde opdracht. Zo
gang bij de tuinkamer. De club is goed te zien hoe de opvatting
van enthousiaste amateurschil- van de kunstenaar is en de uiteinders en -tekenaars is ongeveer 1 delijke uitvoering daarvan. Loop
Kudelstaart - Aanstaande zater- dens het concert. Er valt genoeg jaar geleden opgericht en heeft eens door de gang van Zorgcendag 13 april geeft muziekvereni- te genieten op zaterdag 13 april al eerder in het Zorgcentrum ge- tum Aelsmeer en kijk wat deze
ging Sursum Corda een concert in in De Spil in Kudelstaart. U bent exposeerd. De groep heeft na een groep amateurschilders in haar
De Spil in Kudelstaart. De vereni- van harte uitgenodigd voor dit gezamenlijke cursus een door- mars heeft.
ging bestaat 90 jaar en dat wordt concert. Kaarten kosten 10 euro start gemaakt en is nu als club ac- Deze expositie overlapt overigevierd met een jubileumuitvoe- per stuk en kunnen gereserveerd tief met de hobby waar eenieder gens de andere tentoonstelling,
ring. Aan het concert wordt me- worden via kaarten.sc90@gmail. met veel plezier aan werkt. Er zijn die nog tot 10 mei is te bewondedewerking verleend door The com Kaarten zijn ook bij de in- verschillende soorten werk te be- ren in Wijkcentrum Voor Elkaer in
Amstel Gospel Choir. Een enthou- gang te koop.
wonderen, zoals aquarel, acryl, Kudelstaart. De expositie in zorgsiast koor van ongeveer 20 perso- Donateurs van Sursum Corda pentekeningen en een krijtteke- centrum Aelsmeer is in de maannen die een swingend program- hebben een brief gekregen, voor ning.
den april en mei te bezichtigen.
ma zullen brengen. Ook het op- hen is de toegang gratis. Het con- De leden van de club komen uit Voor informatie over de club kan
nieuw opgerichte opleidingsor- cert begint om 20.00 uur, de zaal Aalsmeer en Kudelstaart. Er is on- contact opgenomen worden via
kest zal zich kort presenteren tij- is open vanaf 19.30 uur.
der andere werk te zien van de 06-13939685.

Aquarel, pen- en krijttekeningen

Club ‘De Losse Streken’
exposeert in Aelsmeer

Viering jubileum in De Spil

Concert Sursum Corda
en Amstel Gospel Choir

naar elkaar zwaaien! En je hebt
nog geen gordijnen hè?”
‘Vogels’ is een komedie met snelle scènes en wisselingen van de
zeer succesvolle schrijver Haye
van der Heyden. Een komedie
over relaties, miscommunicatie en de onmacht hoe je met elkaar moet omgaan. De Rijzenspelers hebben er, onder regie van
Remco Brandt, een sterke voorstelling van gemaakt. Een prachtig decor door gebruik van kleuren, tv-schermen en licht. Zowel
voor als achter de schermen is
hard gewerkt om deze voorstelling te laten slagen. Een debuut is
er van Marit Oostwouder, voor de
vereniging een fantastische aanwinst. Met overtuigend gemak
speelt zij mee alsof zij al jaren op
de bühne staat.
‘Vogels’ wordt nog twee keer gespeeld: op vrijdag 12 en zaterdag
13 april in Dorpshuis de Reede
in Rijsenhout, Schouwstraat 14.
Aanvang 20.00 uur. Kaarten à 10
euro kunnen gereserveerd worden via de website van de Rijzenspelers: www.rijzenspelers.nl of
telefonisch via 0297-327840.

Volle zaal tijdens zondagmiddagconcert

Jubilarissen Aalsmeers
Harmonie gehuldigd
Aalsmeer -Zondagmiddag 7 april
gaf Aalsmeers Harmonie haar jubilarissenconcert in het Dorpshuis in Kudelstaart. Ondanks het
mooie weer zat de hele zaal vol
en moesten er zelfs stoelen worden bijgezet. De jubilarissen hadden duidelijk veel fans meegenomen. Aalsmeers Harmonie, onder leiding van dirigent Maron
Teerds, opende het concert met
Flashing winds van Jan van der
Roost. Het programma bevatte
muziek vanuit allerlei windstreken, en de toelichting op de stukken werd gegeven door Margriet
Verrips. Er klonk achtereenvolgens: Suite on Greek Love Songs,
La Alhambra en In a Persian Market. De jubilarissen mochten ook
een stuk aandragen en Jacqueline de Rooij koos voor Queen’s
Park Melody van Jacob de Haan.
Daarna was het aan secretaris Joan de Ruiter om de jubilarissen
kort toe te spreken een oorkonde en speldje te overhandigen.
Gerard Tesselaar speelt inmiddels
12,5 jaar trombone bij Aalsmeers
Harmonie. Hij speelt al veel langer bij allerlei andere gezelschappen; hij maakt al heel lang graag
muziek. Jacqueline de Rooij is 45
jaar lid van de club, begonnen op
bes-klarinet en later overgestapt

op bas-klarinet. Zij speelt samen
met haar man en drie dochters in
het orkest. Tot slot werd voorzitter Wilma van Drunen gehuldigd.
Ook zij is al 45 jaar lid van de Harmonie. Zij speelt klarinet en zit
met haar twee dochters in het orkest. Na deze huldiging werd het
programma vervolgd met Pacific Dreams (Jacob de Haan), aangedragen door jubilaris Gerard
Tesselaar. En vervolgens klonk
een medley van Robbie Williams,
waar Wilma van Drunen voor had
gekozen. Als slotstuk speelde
het orkest God Save The Queen,
waarin grote hits van Queen ten
gehore werden gebracht. Het publiek applaudisseerde enthousiast aan het eind van het concert.
Uiteraard werd er een swingende
toegift gegeven: Soul Bossanova,
een bekend melodietje, maar wat
makkelijker klinkt dan het is om
te spelen…
Buitenconcerten
Aalsmeers Harmonie gaat zich nu
voorbereiden op de buitenconcerten, onder andere op de Geraniummarkt. Meer weten over de
Harmonie en haar activiteiten, of
wilt u/jij meespelen? Kijk dan op
www.aalsmeersharmonie.nl of
volg het orkest op Facebook.

De Jubilarissen van Aalsmeers Harmonie, van links naar rechts: Jacqueline de Rooij, Gerard Tesselaar en Wilma van Drunen.

Open Hof Kerk en Doopsgezinde Gemeente

17 April: Avond van de
levensbeschouwing
Swing, Soul & Sensation

Zangeres Deborah Carter
met Zandscape in Bacchus
Aalsmeer - Swing, Soul & Sensation door zangeres Deborah J.
Carter en de unieke sound van
het kwartet Zandscape op zaterdag 20 april in cultureel café Bacchus. Deborah, geliefd om haar
dynamische en warme muzikaliteit, werd geboren in de VS en
groeide op in Hawaï en Japan.
Zij geeft concerten op jazz festivals en in jazz clubs, doet seminars, en verschijnt in radio en TV
shows in Europa, en Azië. Ze toerde in veel landen zoals Japan, China, Spanje, Duitsland, Venezuela, Colombia en Azerbeidzjan. In
Nederland is ze te horen in theaters met ‘New York Round Midnight’, Ben van den Dungen en
Michael Varekamp. Ze werkt ook
veelvuldig samen met (radio)-orkesten en bigbands, waaronder
het Metropole Orkest, de Hessische Rundfunk en het Berlin Opera Orchestra & Bigband. Voor dit

Vogelbeurs in
Rijsenhout

optreden wordt Deborah begeleid door de jazzgroep Zandscape
met bassist, componist en producer Mark Zandveld, Gunnar Graafmans op vibrafoon, Jeen Rabs op
gitaar en Jurjen Bakker op drums.
De muziek is zowel melodieus als
avontuurlijk, en doet soms denken aan ECM-artiesten uit de jaren zeventig, zoals Gary Burton
of Chick Corea, maar met een eigentijdse aankleding. Met dit originele materiaal bij de hand nemen deze ervaren muzikanten de
bezoekers mee op een trektocht
door een muzikaal landschap met
prachtige harmonieën, verrassende grooves, gevoelige ballads en
inventieve improvisaties. Het KCA
jazzconcert in Cultureel Café Bacchus aan de Gerberastraat begint
op zaterdag 20 april om 21.30 uur.
Toegang: uw gift. Inlichtingen
Pierre Tuning, tel. 0297-360355 en
Reinoud Staps, tel. 0297-325304.

ging SCW aan het Konnetlaantje
in Rijsenhout. Iedereen is van harte welkom tussen 9.30 en 13.00
uur. De entree is slechts 1 euro en
kinderen onder de tien met begeRijsenhout - Vogelvereniging De leiding mogen gratis naar binnen.
Rijsenvogel organiseert op zon- Op de beurs is een grote variatie
dag 14 april weer een altijd gezel- aan tropische vogels en diverse
lige vogelbeurs. Deze vindt plaats grote en kleine parkieten te koop.
in het gebouw van voetbalvereni- Ook leden van de vereniging bie-

Aalsmeer - Er wordt niet allen zin
gegeven aan het leven met denken, maar ook met doen. Daarom
een avond over ‘Toegepast geloof’ op woensdag 17 april. Om
dit onderwerp in te leiden daagt
Hans Bouma uit om na te denken over duurzaamheid. Deze
bekende schrijver, dichter, spreker en dierenactivist ziet levensbeschouwing verweven met ieders doen en laten. Na zijn korte
inleiding, worden vier workshop
aangeboden, in twee rondes verdeeld. Waar ligt jouw interesse?
Carla de Brave neemt belangstellenden mee in stembevrijding,
een bijzondere vorm van medi-

Klaverjassen bij
Geluksvogels
Kudelstaart - Zin in een gezellige avond klaverjassen? Iedereen is
van harte welkom bij klaverjasclub
De Geluksvogels. Het hele jaar
door wordt er op de woensdagavond gekaart in het Dorpshuis
van Kudelstaart vanaf 20.00 uur.
Op 3 april is het klaverjassen gewonnen door Gerard Presser eermet 5648 punten. Corrie Durieux
werd tweede met 5307 punten en
Jan Ramp derde met 5196 punten. De poedelprijs was deze week
voor Sannie Loos met 3628 punten
den vogels te koop aan. Niet leden
mogen hier eveneens hun vogels
te koop aanbieden. Wilt u ook aan
deze prachtige hobby beginnen
of misschien wel lid worden van
deze vereniging? Er zijn altijd diverse bestuursleden aanwezig om
u met raad en daad bij te staan.
Ook zijn vogelvoer en vogelaccessoires op deze beurs verkrijgbaar.

tatie. Reina de Wit spreekt over
haar ervaring met Soefisme, een
stroming die zich over de grenzen van geloven heen beweegt.
Alfred Slomp, van God in de supermarkt, houdt zich bezig met
verantwoord consumeren (of was
het nou consuminderen?). Marleen Ritzema zet de aanwezigen
in beweging, met Sacrale Dans,
een dansvorm die niet alleen de
voeten, maar ook het innerlijk in
beweging zet. Deze avond wordt
georganiseerd door de Open Hof
Kerk en de Doopsgezinde Gemeente. Vragen met betrekking
tot het leven, de liefde, wijsheid
en waarheid veranderen niet, antwoorden wel. De avond van de levensbeschouwing is op 17 april
van 20.00 tot 22.15 uur (deuren
open vanaf 19.45 uur). De kosten
van deelnama zijn 5 euro per persoon. Het adres is ‘t Baken in de
Sportlaan 86. Meer informatie via
zininn@dgaalsmeer.nl of www.
pgaalsmeer.nl.

Paasdrive bij
De Kleine Poel
Bovenkerk - IJsclub De Kleine
Poel organiseert op vrijdag 12
april een paasdrive in het Noorddamcentrum, Noorddammerweg
1 in Bovenkerk. Vanaf 19.30 uur is
de zaal open. Op 20.00 uur wordt
met de eerste kaartronde begonnen. Er kan deze avond geklaverjast en bij voldoende belangstelling gebokst worden. Geheel in
de paassfeer wordt het prijzenpakket gevormd door eieren. Het
motto ‘geen van de kaarters gaat
zonder eieren naar huis’ geldt
ook dit jaar weer. De kaartavond
wordt besloten met een verloting
met een keur aan prijzen.
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Diversiteit aan programma’s

Noteer zaterdag 8 juni in de agenda

Aalsmeer - Dinsdag 16 april
wordt de nieuwe burgemeester
van Aalsmeer geïnstalleerd. Radio Aalsmeer zal de benoeming
van Gido Oude Kotte en daaropvolgende receptie van live verslag voorzien. Tijdens de receptie
komen de nieuwe burgemeester
en diverse Aalsmeerders aan het
woord. De installatie is live te beluisteren tussen 20.00 tot 22.00
uur.

Aalsmeer - Er komt weer een ‘ouderwetse’ bandjesavond in het
Centrum van Aalsmeer. Na twee
jaar één feest gegeven te hebben op het Raadhuisplein zijn de
horeca-ondernemers in het dorp
met de gemeente om de tafel
gegaan om te kijken of bandjesavond ‘oude stijl’ opnieuw georganiseerd mag gaan worden. De
gemeente stond hier positief tegenover en de horeca is aan de
slag gegaan. Er zijn partners gevonden in de organisatie van de
Feestweek en muziekcentrum
N201 doet mee.

juni al een evenement gepland is.
Deze avond (29 juni) vindt Plaspop plaats en muziek en theater
op de Westeinderplassen vindt
menig inwoner ook heel leuk.
Twee populaire activiteiten met
allebei livemuziek moeten elkaar
natuurlijk niet gaan beconcurreren. Later in juli bleek geen optie,
omdat dit jaar de zomervakantie
vroeg valt.
De bandjesavond wordt weer een
rondje wandelen over het Raadhuisplein en door de Markt-, Wetering-, School-, Dorps- en Zijdstraat.

Feestweek en N201
De Feestweek bestaat 25 jaar en
gaat ter promotie van dit evenement in september een podiumplek inrichten. De N201 bood vorig jaar als alternatief bandjesavond naast het centrum aan de
Zwarteweg. Toen besloten werd
om bandjesavond niet te houden
op het Raadhuisplein vanwege
een te gering aantal deelnemers
nam Sander Jongkind van N201
het initiatief om bandjesavond
nieuwe stijl te organiseren. Het
was prachtig zomers weer en bijzonder druk, zeker geslaagd.
Maar, bandjesavond in de straten bij de horecazaken in het
Centrum heeft toch meer nostalgie en aantrekkingskracht bij alle
leeftijden. Zet zaterdag 8 juni in
de agenda, want de vergunning
is aangevraagd en het ziet er voor
bijna 100 procent zeker uit dat de
gemeente groen licht geeft.

Veiligheidsplan
De horeca-ondernemers zijn
er al behoorlijk druk mee, want
het aanvragen van de vergunning is eigenlijk nog het makkelijkste deel van dit evenement.
Er moeten karren en podia geregeld worden, bands en artiesten geboekt, er moet een veiligheidsplan gemaakt worden en
de kosten berekend worden van
het neerzetten van drankhekken
en het inhuren van verkeersregelaars en beveiliging. Een behoorlijke klus dus nog!

Voorjaarsborrel
in ‘t Dijkhuis

woensdag 17 april staan het drumstel en alle apparatuur weer klaar.
Speel je een instrument of misschien kan je wel zingen, kom dan
naar deze gezellige avond. Natuurlijk is de bar open voor belangstellende toehoorders. Aanvang 20.00
uur. Het Dijkhuis is te vinden aan
de Aalsmeerderdijk 77 in Oude
Meer. Kijk voor meer informatie op
www.hetdijkhuis.net

Installatie burgemeester
live op Radio Aalsmeer
Expert in ‘Blikopener’
Op maandagavond 15 april bellen de medewerkers van ‘Blikopener Radio’ met universitair docent
Marie-José van Tol. Zij werkt in
het UMCG in Groningen en doet
onderzoek naar de rol die de hersenen spelen bij depressie en
specifieke symptomen daarvan,
zoals piekeren, het niet beleven
van plezier en de wens om dood
te zijn.

Radiovirus in ‘Echt Esther’
Esther Sparnaaij besloot eens
naar haar eigen radio-omroep
te kijken. Wie zijn eigenlijk Radio
Aalsmeer? Ben je benieuwd wat
er zoal voor en achter de schermen gebeurt? En waarom de medewerkers van Radio Aalsmeer zo
graag radio maken? Luister dan
mee, donderdag 11 april tussen
19.00 en 20.00 uur. Vragen? Mail
ze naar esther@radioaalsmeer.nl.

Jetze Plaat in ‘Door de Mangel’
Maandag 8 april was Jeroen Mäkel de 250e gast van de Aalsmeerse talkshow ‘Door de Mangel’. Jeroen viel met zijn neus in de taart
tijdens deze jubileumuitzending.
De in de Hornmeer opgegroeide Jeroen noemt zichzelf creatief,
open en direct. Hij kwam na zijn
studie in de marketingwereld terecht en werkte voor enkele grote bedrijven. Zijn tijd bij Kawasaki heeft het motorvirus aangeCultuur in ‘That’s Life’
wakkerd: “Misschien komt er in
Het maandelijkse lifestylemaga- de toekomst wel weer een in de
zine met Jenny Piet en Wilbert schuur te staan”, keek Mäkel in
Streng begint donderdag met de glazen bol. Ook Jeroen heeft
Constantijn Hoffscholte, coördi- volgens het bekende doorgeefnator van het Flower Art Muse- systeem een nieuwe gast aangeum. Hij neemt tevens vrijwillig- dragen. Echter zijn gast komt pas
ster Leomiek Tesselaar mee naar op 22 april naar de studio, want
de studio, evenals violiste Me- komende maandag ontvangen
rel Vercammen die de The Art of Mylène en Elbert een bijzondeMusic concerten in het museum re gast: handbiker en triatleet Jetcoördineert. Later schuift Erna ze Plat. Vorige maand verbeterde
Zuidhoek aan. Zij is mentor voor Plat het werelduurrecord handeen stressvrij leven en de avond biken en bereidt hij zich voor op
wordt cultureel verantwoord af- de Paralympische Spelen in Tokio
gesloten met Angèle Aardman volgend jaar. Gelukkig heeft Jetvan het Boekhuis Aalsmeer. De ze tijd gevonden in zijn drukke
radio techniek is in handen van trainingsschema en komt hij aanDennis Wijnhout.
staande maandag 15 april naar
de studio. Een vraag voor de PaVerjaardagsfeest bij ‘Let’s Go’
ralympiër? Mail deze dan naar:
Aanstaande vrijdag wordt het info@radioaalsmeer.nl of bel tijtussen 18.00 en 19.00 uur een dens de uitzending naar de stugezellige boel bij het kinderpro- dio: 0297-325858.
gramma Let’s Go. Dan komt de Radio Aalsmeer is te beluiste10-jarige Kaya zijn verjaardags- ren via 105.9 FM in de ether, 99.0
feestje vieren in de radiostudio, FM op de kabel, digitaal radiokacompleet met slingers en ballon- naal 868 (Caiway) en via de webnen. Hij mocht een keer eerder site www.radioaalsmeer.nl. Daarmee naar de radiostudio, is gek naast is Radio Aalsmeer te vinvan muziek en droomt al over ra- den op televisie met Tekst TV:
dio maken. Reden voor Jonas en kanaal 12 van Caiway, of kanaal
Laurens om hem uit te nodigen 1389 van KPN/XS4ALL/Telfort. Raen zelfs zijn unieke partijtje te or- dio Aalsmeer is ook te volgen op
ganiseren bij Let’s Go.
twitter en facebook.

Fantastische opbrengst
bingo voor KiKaRoW
Aalsmeer - Op donderdag 28
maart was café Vleghaar de perfecte locatie voor een geweldige bingo-avond waarvan de opbrengst bestemd werd voor KiKaRoW. Onder de naam KiKaRoW
Rondje NL wordt van 13 april tot
en met 14 juli 2019 door Nederland geroeid om geld in te zamelen voor het onderzoeksproject ‘Later’ van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. In 14 weekenden
wordt 1.400 kilometer langs ruim
45 roeiverenigingen afgelegd.
Het doel van de Later-studie is
om de genetische aanleg van het
optreden van late effecten bij kinderkanker, zoals onvruchtbaarheid, hartschade, botontkalking
en chronische vermoeidheid, die
veroorzaakt zijn door alle behandelingen, op te sporen en vervolgens te kunnen behandelen.
Angelique en J.P. Vleghaar hebben ervoor gezorgd dat hun
zaak tot aan de nok toe gevuld

was met deelnemers aan de bingo. Onder bezielende leiding van
Jeroen Brussee en Nils van Beek
werd de bingo een ongekend
succes. Veel lokale ondernemers
hebben prijzen ter beschikking
gesteld dan wel tegen zeer gereduceerde prijzen ingebracht. Modecheques, leverworst, koffiezetters, dinerbonnen, planten, drogisterij verwenpakketten en een
televisie zijn een greep uit de ingebrachte prijzen. In één woord
hartverwarmend. Sommige bingo deelnemers hebben hun prijzen spontaan geveild waardoor
de opbrengst voor KiKaRoW nog
hoger werd. Zo werd ook de caravan, welke voor de gelegenheid
vóór de deur bij lunchroom Vleghaar stond opgesteld, geveild.
Geweldig. Zo ook de opbrengst.
Jeroen Brussee heeft aan initiatiefnemer Albert Vuil van KiKaRoW een cheque mogen overhandigen van 2.725 euro. Fantastisch!

Weer een bandjesavond
‘oude stijl’ in Centrum

Vernieuwen tuin en tuinkamer Rozenholm

2e Paasbroden actie van
Lionsclub enorm succes
Aalsmeer - Voor de tweede keer
waren de dames van Lionsclub
Aalsmeer Ophelia uitgenodigd
door bakkerij Vooges om Paasbroden te komen bakken voor
een goed doel naar keuze.
Op zaterdag 6 april hebben zij
daarop samen met een aantal bevriende dames 1.100 broden gebakken! De helft van de verkoopprijs kan besteed worden aan een
vernieuwde tuin en tuinkamer
voor de bewoners van Verpleeghuis Rozenholm.

bakt. Het werd een dag van hard
werken, maar ook van heel veel
plezier. De dames hebben echt
geprobeerd om liefde in de broden te stoppen en dat proef je!

Opknappen tuin
De opbrengst van de actie wordt
besteed aan het opknappen en
veilig maken van de tuin van Verpleeghuis Rozenholm die aan de
Bandewijnsloot ligt en aan de
aangrenzende gemeenschappelijke ruimte genaamd de Violier.
Door deze aan elkaar te verbinFlinke klus
den ontstaat een binnen/buiten
De dames hadden van te voren gevoel. De tuin wordt nu onvolweer campagne gevoerd om zo doende benut, terwijl het juist
veel mogelijk broden te verko- zo’n prachtige plek is voor alle bepen aan vrienden, bekenden, bu- woners. Lionsclub Aalsmeer Opren, familie, bedrijven, enz. Dit helia wil bakkerij Vooges enorm
jaar wisten zij 1.100 broden aan bedanken voor het mogelijk made man/vrouw te brengen en dat ken van deze actie. Daarnaast ook
betekende dat er een flinke klus alle vrijwilligsters die zo hard gete klaren viel. De broden zijn echt werkt hebben heel veel dank.
allemaal met de hand gemaakt. Maar vooral iedereen die deze Pa- Plaspop
Gelukkig was daar de deskundige sen smult van een brood dat niet Gekozen is voor 8 juni omdat op
begeleiding van Wim en Jasper alleen jezelf, maar ook anderen de vertrouwde laatste zaterdag in
Engel, die met veel geduld lieten blij maakt: bedankt voor deelnazien hoe je een perfect broodje me aan de actie!

Down Town en Hippiemarkt
Aalsmeer ontwaakt na de koude winter, want er staan nog veel
meer evenementen op stapel. Bij
de gemeente zijn ook vergunningen aangevraagd voor een vrijheidslunch op het Ad Verschuerenplein bij winkelcentrum Kudelstaart op 5 mei, voor de derde Down Town Ophelia op 22 juni en een Hippiemarkt bij het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg
op 26 juli.

Lezing bij OVAK: Duik de
Noordzee schoon
Aalsmeer - Het is de laatste jaren een terugkerend thema, de
verontrustende vervuiling van
de zee en de toename van plastic
soep in de wereldzeeën. De Stichting Duik de Noordzee Schoon
is een organisatie zonder winstoogmerk. Gestart door ervaren
Noordzee wrakduikers is het initiatief de afgelopen jaren uitgegroeid tot een club waar je niet
meer omheen kunt als het over
het belang van de Noordzee gaat.
Jaarlijks organiseren ze een of
meerdere expedities naar bijzondere gebieden in de Noordzee.
Het onderzoek, de films en foto’s
en andere resultaten van deze
tochten worden gedeeld met het
brede publiek met als doel dat
er meer kennis van de Noordzee
komt en dat de scheepswrakken

beschermd worden tegen vernieling. De heer Ben Stiefelhagen
heeft 35 jaar ervaring met het organiseren van wrakduikexcursies
en is ook een van de initiatiefnemers van de Stichting Duik de
Noordzee Schoon. “Achtergebleven visgerei maakt 60% van de
plastic vervuiling in de Noordzee
uit en in bijna 6 jaar tijd hebben
we 37.000 kilo afval opgehaald”,
vertelt Ben Stiefelhagen. Hij komt
op dinsdag 16 april als gast nog
veel meer vertellen over zijn hobby en passie bij de OVAK. Daarbij
laat hij spectaculaire films en foto’s zien van het onderwaterleven van de Noordzee. De middag
wordt gehouden in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6 en
begint om 14.00 uur. Leden van
OVAK zijn van harte welkom

Op zaterdag 11 mei in het Dorpshuis

Aftellen naar 19e veiling
Kudelstaart
Kudelstaart - Het aftellen is begonnen. De formulieren zijn deze week ingeleverd. Volgende
week worden de spandoeken opgehangen aan de randen van Kudelstaart en de kavels voor de veiling worden samengesteld. Precies een maand tot aan de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart.
Heel het dorp is op zaterdag 11
mei vanaf 20.00 uur van harte
welkom in het gezellige dorpshuis Podium. Deze avond onthult
voor Kudelstaarters zelfs een tipje van de sluier van de grote verbouwing.

den leuke combinaties gevormd
van zeer uiteenlopende goederen en diensten. Met name die
persoonlijke diensten van burgers of bedrijven zijn zeer gewild.

Clubs en verenigingen
De Kudelstaartse veiling vindt dit
jaar voor de negentiende keer
plaats. Tijdens de achttien vorige edities is bij elkaar al 322.000
euro opgehaald. Jaarlijks worden de bijeengebrachte bedragen verdeeld over Kudelstaartse
clubs en verenigingen die een financieel steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook dit jaar kunKavels vormen
nen zij weer projecten voorstelMet nog een maand te gaan tot len waarbij ze voor een donatie
de veiling, beginnen vrijwilligers in aanmerking willen komen. Dat
van de stichting Kudelstaart voor kan via een formulier op de webKudelstaart dit weekend met het site www.veilingkudelstaart.nl.
vormen van kavels. Daarbij wor- Op de facebookpagina staan bij-

Oude Meer - Op zondag 14 april is
iedereen van harte welkom tijdens
de voorjaarsborrel in Het Dijkhuis.
Aanvang 16.00 uur. De bitterballen staan klaar! De vorige jamsession was supergezellig, dus ook op

Keezen-avond
in Dorpshuis
Kudelstaart - Op donderdag
18 april staat er weer een gezellig Keezen-avond gepland. Een
avond vol met gezelligheid (wat
dat staat voorop) maar ook met
humor en soms ook met licht fanatiek gedrag. Kortom een avond
die je niet wil missen. Deelnemers
worden van harte uitgenodigd
voorbeeld filmpjes van clubs die
hun project, mede dankzij de veiling, (ook in het verleden) konden
realiseren. Vandaar ook de naam
van de veiling: Kudelstaart voor
Kudelstaart. Op Facebook doet
wethouder Robert-Jan van Duijn
vanaf het dorpshuis een oproep
aan alle inwoners van het dorp
om de Kudelstaartse veiling bij te
wonen.
Veel boeketten
Zodra alle kavels zijn samenge-

om zich aan te melden. Dat kan
door te mailen naar keezeninkudelstaart@gmail.com met in de
mail de twee namen en telefoonnummers van het koppel. Deelname is 5 euro per persoon. Daarvoor krijgen de deelnemers bij
binnenkomst wel een kopje koffie of thee en nog een consumptie tijdens de avond. Opgeven
kan tot woensdagavond 17 april.
De Keezen-avond begint om
20.00 uur in het Dorpshuis van
Kudelstaart.
steld, wordt eind april, een kavellijst op de website van de veiling genummerd weergegeven.
Dan kunnen dorpsgenoten vast
kijken waar hun voorkeur op zaterdagavond 11 mei naar uitgaat.
Het belooft in Dorpshuis Podium
weer een gezellige drukte voor
jong en oud en nieuw Kudelstaart
te worden. Met traditioneel veel
prachtige boeketten. Die vinden
de avond voor moederdag gretig
aftrek op de veiling. Ook u bent
welkom. De toegang is gratis.

14
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Energieambassadeurs gezocht

Energieloket Sienergie
weer open op woensdag
Aalsmeer - Goed nieuws: het
Energieloket van Sienergie mag
gelukkig toch openblijven, althans tot de zomervakantie. Tot
die tijd kunnen woningeigenaren
en VVE’s hun voordeel doen met
vakkundig, onafhankelijk en gratis persoonlijk advies over duurzaam wonen: woningisolatie,
zonnepanelen, zonneboilers en
dergelijke. En natuurlijk ook over
wonen zonder aardgas.
Na de zomer lanceert Sienergie samen met de gemeente en
het Regionaal Energieloket een

nieuw concept, onder andere
met Energiecafés in de wijken.
Daarvoor is Sienergie op zoek
naar vrijwilligers die willen worden opgeleid tot energieambassadeur. Meer informatie hierover
is te vinden op www.sienergie.nl.
Of loop even binnen bij het Energieloket. Behalve in de meivakantie zitten de energieadviseurs van
Sienergie voorlopig dus weer elke woensdagmiddag van 15.00
tot 17.00 uur voor u klaar in het
Boekhuis in de Zijdstraat 12. Een
afspraak maken is niet nodig.

Wie wordt Secretaresse van de Streek?

Lokale verkiezing bij
Budget Broodjes
Aalsmeer - Voor de tweede keer
organiseert lunch- en vergadercateraar Budget Broodjes de
verkiezing Secretaresse van de
Streek. Bedrijven en instellingen
in Aalsmeer en omgeving kunnen via de Budget Broodjes website hun duizendpoot aanmelden
en motiveren waarom zij of hij de
titel verdient. Op donderdag 18
april maken alle vestigingen van
Budget Broodjes hun winnaar bekend. Budget Broodjes startte dit
initiatief vorig jaar als verlengde op de Nationale Secretaressedag. Deze valt dit jaar op donderdag 18 april.
Duizendpoten
“Degene die bij ons de lunch- en
vergaderbroodjes bestelt is vaak
de secretaresse binnen de organisatie”, licht Budget Broodjes toe.
“Er is te weinig aandacht voor deze duizendpoten, die al deze dingen vaak ongezien regelen. Zo
ontstond het idee om zelf iets extra’s te doen en daarom organiseren wij deze online wedstrijd. Elk
bedrijf kan tot 16 april 23.00 uur

kandidaten aanmelden. Op 17 en
18 april jureren wij de inzendingen en roepen per vestiging een
winnaar uit. De winnaars ontvangen een onvergetelijke belevenis
naar keuze, en als extra trakteren
we de afdeling van de winnaar op
een heerlijke broodje kroket uit
eigen keuken!”
Budget Broodjes begon met
een vestiging in Alkmaar. Ondertussen is zij ook gevestigd
in Aalsmeer, Almere, Beverwijk,
Haarlem en Hoorn en nog steeds
groeiende dankzij de franchise formule. De auto’s van Budget Broodjes zijn een bekend fenomeen in de vestigingsplaatsen.
“Onze kracht is gebaseerd op
prijs, kwaliteit, persoonlijkheid
en service. Om dit mogelijk te
maken opereren we vanaf locaties van waaruit de gehele regio
effectief te bedienen is”, besluit
Budget Broodjes.
Tot slot: Hoe meer aanmeldingen
hoe beter, iedereen mag meedoen. Dus aanmelden die duizendpoten en ga voor deze titel
van 2019!

Luxe krentenbrood en Paastaartjes

Leuke actie rond Pasen bij
banketbakkerij Vooges
Aalsmeer - Met de Pasen genieten van een vers gebakken luxe
krentenbrood met of zonder
amandelspijs? En/of een heerlijk paasweekend vieren met een
Paas Bosvruchtentaartje? Dan
op naar Brood- en Banketbakkerij Vooges en bestellen maar. Ook

heeft Vooges geweldig lekkere
tulbanden voor een opperbest
Pasen in de aanbieding. En natuurlijk ook Paas chocolade eieren, groot of klein, melk, wit, puur,
voor ieder wat wils! Via de website bestellen behoort natuurlijk tot
de mogelijkheid, maar een aanrader is om naar de winkels te gaan,
want er is een leuke en lekkere
actie bedacht in de week van de
Pasen. Bij uitgave van 5 euro krijgen de kopers gratis een gevuld
chocolade ei met misschien wel
een prijs. Het prijzenpakket bestaat uit tien paasstollen van elk
500 gram, twee luxe tulbanden
en twee luxe paastaartjes. Zeker
de moeite waard om naar Vooges
te gaan en misschien wel verrast
te worden! Kijk voor het gehele
Paas-assortiment op de website
www.bakkerijvooges.nl.

Aantal klanten stabiel

Voedselbank zet weer in
op ‘verborgen armoede’
Aalsmeer - De Voedselbank
Aalsmeer heeft het zesde jaar van
haar bestaan achter de rug. De
stabilisatie van het aantal klanten zette door in 2018 en bleef
schommelen omstreeks de 30
huishoudens. Eind december
waren er 32 klanten, waarvan 13
echtparen, 11 met en 2 zonder
kinderen. En 19 alleenstaanden,
9 met en 10 zonder kinderen. Helaas zijn bij het grootste deel van
de klanten kinderen in het gezin,

wat betekent dat deze kinderen
in armoede opgroeien. Voor volwassenen is dit al moeilijk genoeg, voor kinderen is het nog
moeilijker te begrijpen waarom
zij niet hetzelfde kunnen doen en
hebben als hun leeftijdsgenoten.
Eind december 2018 waren er 45
kinderen van 0 tot 18 jaar.
Enquête
In 2018 werd het initiatief genomen om op zoek te gaan naar

Activiteiten overzicht

In samenwerking met Gentlemen’s Place

1e Modeshow diEMode
een groot succes
Aalsmeer - Daar bij die molen
in Aalsmeer gebeurde het zaterdag 6 april, de eerste modeshow van diEMode in samenwerking met herenmodezaak Gentlemen’s Place! Om alle belangstellenden goed zicht te kunnen
bieden op de modellen, waren er
shows om 12.00 uur en 15.00 uur.
Elke show bestond uit vijf rondes waarin Gea, Martijn, Jannet,
Lennaert en Janneke de collecties van diEMode en Gentlemen’s
Place met veel flair en plezier aan
het publiek lieten zien. Originele, elegante, romantische maar
vooral vrouwelijke mode van NÜ,
NÖR, Hebbeding, Alembika, Elsewhere, BLACK by K&M en (nieuw
bij diEMode) XD Xenia Design
passeerden op de rode loper tijdens de ruim half uur durende
show. Zo ook de kleding die gerestyled is door Emmy en Irene
onder het label van diEMode zelf.
De schoenen van Papucei en Cha
en accessoires van Pure maakten de mooie combinaties ver-

der af. Kortom, een lust voor het
oog! Gentlemen’s Place liet aan
de mannelijke belangstellenden
zien hoe men zich kan kleden in
smart casual en zakelijke outfits
van de Nederlandse merken Profuomo, Vanguard en Van Gils. Zo
levert een jeans van Vanguard
gecombineerd met een Colbert
van Benvenuto en een polo van
Profuomo een frisse, casual set
op en enthousiaste reacties van
het publiek. Als kers op de taart is
een aantal bezoekers van de modeshow verrast met cadeaubonnen van diEMode en SY Beautyworld en werd er na afloop van
de succesvolle shows nagepraat
en uiteraard gewinkeld onder
het genot van een hapje en een
drankje. Gesteld kan worden dat
deze eerste editie van de diEMode modeshow in samenwerking
met Gentlemen’s Place een groot
succes is gebleken en waarschijnlijk een vervolg gaat krijgen! Kijk voor meer informatie op
www.diemode.nl

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.

entree. U betaalt alleen voor
uw consumpties. Neem gezellig iemand mee!

Vrijdag 19 april
Paasbrunch in Voor Elkaer
Op vrijdag 19 april ( goede
vrijdag) is er een paasbrunch
van 12.00-14.00 uur in wijkpunt Voor Elkaer in Kudelstaart. U kunt genieten van
o.a. kippensoep, verschillende
soorten brood, luxe vleeswaDineren in Voor Elkaer
ren, pasteitjes, kipkroketjes,
Woensdag 17 april kunt u
genieten van o.a. een meloen koffie, thee, jus d’orange en
met ardennerham, stokbrood nog meer lekkers! De kosten
zijn €15,- per persoon.
met kruidenboter, varkensU kunt zich opgeven bij een
haas saté met pindasaus
van onze gastvrouwen in het
vlaamse frieten+mayonaise,
wijkpunt of via
aardappelsalade, quiche lorraine puntje,
tel. 0297-820979. Let op!
De paasbrunch in van 12.00garnituur van kroepoek,
14.00 uur. ’s Avonds is er geen
gefruite uitjes en ananas en
avonddiner.
een chipolata bavarois +
marasquin saus met
Musica in Odense Aalsmeer
slagroom naar keuze
Op vrijdag 26 april om 14.30
voor maar €14,-. U ben van
harte welkom vanaf 17.00 uur. uur is er Musica: Muziekprogramma met Jennifer en
Reserveren kan via tel.
Danielle. U bent van harte
0297-820979.
welkom. Locatie:
Ontmoetingscentrum Irene,
Sjoelen in Voor Elkaer
Op donderdag 18 april kunt u Kanaalstraat 12 in Aalsmeer.
van 14.30-16.30 uur sjoelen
in wijkpunt Voor Elkaer. Vrije

www.zorgcentrumaelsmeer.nl

‘Kom in de Kas’ in trek
bij veel bezoekers
Kudelstaart - Kom in de Kas vond
afgelopen zaterdag 6 en zondag
7 april aan de Achterweg. Het
was een prachtig weekend om
er op uit gegaan en Kom in de
Kas bleek een populair uitje. Zowel zaterdag als zondag mochten
vele bezoekers welkom geheten
worden. De deuren stonden open
bij Berghoef Plants, HPD Potplanten, Schockman, Raadschelders
en Bunnik Vriesea. De vele bezoekers bewonderden de bladbego-

‘verborgen armoede’, want de
Voedselbank is er van overtuigd
dat mensen die wel recht hebben
op een voedselpakket, de Voedselbank om een of andere reden
niet kunnen bereiken. De redenen dat men, hoewel men recht
heeft, toch geen klant is bij de
Voedselbank, zijn samen te vatten als: niet weten, kunnen, willen
of mogen. In 2019 wordt hier verder actie op genomen door een
enquête bij het Sociaal loket van
de gemeente. Ook zullen huisartsen, scholen en instanties opnieuw geattendeerd worden op
de Voedselbank. Ook zal overleg
gevoerd worden met de gemeente, de politiek en maatschappelijke organisaties.

nia’s, potrozen en hortensia’s en
kregen het best warm van de tropische temperaturen in de kassen
van de varens en bromelia’s. Behalve rondleidingen en ontdekken hoe alles groeit en bloeit waren er diverse andere activiteiten,
waaronder een speurtocht voor
de jongste bezoekers. Al met al
een heerlijk en informatief kijkje
in de ‘groene keuken’ van de kassen.
Foto: www.kicksfotos.nl

ting heeft vanaf februari 2018 de
leeftijd aangepast, was eerst van
4 tot en met 12 jaar. Dus nu worden nog meer kinderen blij gemaakt. In de Jarige Job doos zit
versiering, traktaties voor de klas
en de leraren, wat lekkers voor de
visite en een mooi cadeau. Voedselbank Aalsmeer heeft, dankzij stichting Jarige Job, vorig jaar
44 dozen aan de kinderen van de
Voedselbank kunnen geven.

Sympathie en steun
Voedselbank Aalsmeer kijkt met
een goed gevoel terug op het jaar
2018 en voorziet dat de Voedselbank voorlopig nog wel nodig zal
blijven. De Voedselbank kan rekenen op de sympathie, voedseldoStichting Jarige Job
naties en financiële steun van
Voedselbank Aalsmeer bestelt bij Aalsmeerse bedrijven, scholen,
de stichting Jarige Job verjaar- kerken en particulieren en is blij
dagsdozen. Ouders van kinde- met alle steun, omdat ze daarmee
ren van 1 tot en met 18 jaar krij- en dankzij 50 enthousiaste en begen voordat hun kind jarig is be- trokken vrijwilligers, iets mag behalve hun voedselpakket ook een tekenen voor mensen die het noJarige Job doos mee. De stich- dig hebben.

2.000 Bezoekers op Schiphol Burendagen

Kijkje bij baanonderhoud
populair bij omwonenden
Schiphol - Tweeduizend omwonenden hebben dit weekend de
Schiphol Burendagen bezocht.
De bezoekers van de Burendagen namen een kijkje op de Zwanenburgbaan, waar Schiphol momenteel groot onderhoud uitvoert. Op de baan konden jong
en oud alles te weten komen, onder meer over baanonderhoud,
vliegveiligheid en de dagelijkse
gang van zaken op de luchthaven. De buren kregen uitleg van
Schiphol’s aanwezige brandweer,
sneeuwvloot, ambulancedienst,
vogelwachters en marshallers (iemand die met handgebaren een
vliegtuig naar zijn plek loodst).
Medewerkers van Heijmans en
Schiphol vertelden over baanonderhoud. Onder de aanwezige buren waren zo’n 850 kinderen. De kinderen konden deelnemen aan allerlei activiteiten op de
Zwanenburgbaan. Bijvoorbeeld
door net als de brandweermannen en –vrouwen te proberen in
dertig seconden een brandweerpak aan te trekken of een auto al
marshallend door een parcours
van pionnen op de Zwanenburgbaan te loodsen. Ook maakten
zij met stoepkrijt een kunstwerk
op het asfalt van de start- en landingsbaan. De Schiphol Burendagen zijn mogelijk gemaakt door
de inzet van ruim 90 Schiphol vrijwilligers en 40 vrijwilligers vanuit
andere organisaties op de luchthaven, zoals Luchtverkeersleiding Nederland, Douane en onderhoudsaannemer Heijmans.

Unieke gelegenheid
Schiphol voert in zes weken
(sinds 10 maart en tot 21 april)
groot onderhoud uit aan de Zwanenburgbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer en volgen de vliegtuigen andere routes van en naar
Schiphol. “Het groot onderhoud
op de Zwanenburgbaan biedt
een unieke gelegenheid om omwonenden een kijkje achter de
schermen van de luchthaven te
geven. Zo vaak gebeurt het immers niet dat een start- en landingsbaan buiten gebruik is en
dat je hier omwonenden kunt
ontvangen om te laten zien wat
er allemaal komt kijken bij een
vlotte en veilige vluchtafhandeling. Naast het bieden van een
bijzondere dag aan omwonenden, bieden de Burendagen de
kans om met onze buren in gesprek te gaan“, aldus Birgit Otto,
Chief Operations Officer van Royal Schiphol Group.
Doorwerken
De werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan - die door zo’n
200 medewerkers in verschillende ploegen 24 uur per dag worden uitgevoerd - gingen ook tijdens de Schiphol Burendagen
door, om periode van onderhoud
niet langer dan strikt noodzakelijk te laten duren. Volgens planning wordt de Zwanenburgbaan
op zondagavond 21 april weer in
gebruik genomen.
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Maandag in raadzaal, gemeentehuis

Westeinderhage en Schipholparkeren in commissie
Aalsmeer - De commissie Ruimte & Economie komt op maandag
15 april ter vergadering bijeen.
De vergadering begint om 20.00
uur, duurt volgens planning tot
21.15 uur, en staat onder voorzitterschap van Nanda Hauet van de
VVD. Als eerste komt de Startnotitie Westeinderhage aan de orde.
In de Gebiedsvisie Aalsmeer 2020
is het gebied Westeinderhage in
Kudelstaart opgenomen als mogelijke locatie voor woningbouw.
Om woningbouwplannen te kunnen realiseren wordt de raad gevraagd de startnotitie en de Nota van beantwoording van de inspraakreacties vast te stellen. Nadat de raad deze zaken heeft vastgesteld kan de planologisch-juridische procedure gestart worden
om de woningbouw mogelijk te
maken. De commissie wordt gevraagd hierover een advies te geven aan de raad. Vervolgens staat
de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor uitbreiding parkeerterrein in Greenpark Aalsmeer
deelgebied 3, op kavel Schouten,
ten behoeve van Schipholparkeren, op de agenda. Er is een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van Schipholparkeren in
deelgebied 3 van het Greenpark
Aalsmeer. Schipholparkeren is volgens het bestemmingsplan in dit
deel van het Greenpark niet passend. De gemeenteraad kan evenwel akkoord gaan met een wijzi-

ging van het bestemmingsplan
indien het plan voldoet aan een
goede ruimtelijke ordening. Volgens het college van B&W is er een
goede ruimtelijke onderbouwing.
De commissie wordt gevraagd
hierover een advies te geven aan
de raad. Indien de commissie aan
de raad adviseert dat bovenstaande voorstellen besproken kunnen
worden in de raad, zullen ze ter
besluitvorming worden voorgelegd in de raadsvergadering van
donderdag 16 mei.
Bijwonen of inspreken
Geïnteresseerd? De vergadering
in de raadzaal van het gemeentehuis is openbaar. Belangstellenden zijn als toehoorders van harte welkom om de vergadering op
de publieke tribune bij te wonen.
U kunt de vergadering ook volgen via de livestream vanaf de
gemeentelijke website of achteraf terug kijken. Ook is er de mogelijkheid om in te spreken in de
commissie over de twee genoemde onderwerpen. Hiervoor dient
men zich wel vooraf op te geven
bij de griffie via griffie@aalsmeer.
nl of telefonisch via 0297-387584
tot uiterlijk 15 april 12.00 uur.
Geen Maatschappij & Bestuur
De geplande vergadering van de
commissie Maatschappij & Bestuur op woensdag 17 april gaat
niet door.

Even neergezet om in auto te laden

Schilderij van Sander Bosman
meegenomen uit Marktstraat

Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 6
april heeft iemand tussen half elf
en kwart voor twaalf in de ochtend een schilderij van Sander
Bosman meegenomen toen hij

bij De Oude Veiling in de Marktstraat aan het inladen was. ”Ik
had het schilderij tegen een plantenbak gezet bij het Argentijnse
grillrestaurant tegenover De Oude Veiling om in te laden”, vertelt
de kunstenaar uit Kudelstaart.
“Bij thuiskomst bleek het schilderij niet in de auto te liggen. Ik
ben naar de locatie teruggegaan,
maar het schilderij was inmiddels
verdwenen.” Sander hoopt natuurlijk zijn schilderij terug te krijgen en vraagt aan degene die het
kunstwerk meegenomen heeft,
omdat het er onbewaakt stond,
contact op te nemen. Wie meer
informatie heeft, wordt ook gevraagd de kunstenaar te bellen
via 06-15340206 of een bericht te
sturen via facebook. Het schilderij
is circa 30 bij 40 centimeter groot
en heeft een houten lijst.

Presentatie rekenkamer maandag

Onderzoek jeugdhulp en
jongerenwerk
Aalsmeer - Op maandag 15 april en de (specialistische) jeugdhulp
presenteert de rekenkamer van in en voor kinderen en jongeren
Aalsmeer de resultaten van het in Aalsmeer. De heer Frank Horonderzoek naar jongerenwerk en dijk is directeur van de rekenkajeugdhulp aan de gemeenteraad. mer en zal zijn onderzoeksresulDe presentatie vindt plaats na af- taten presenteren in een openbaloop van de vergadering van de re bijeenkomst aan de gemeentecommissie Ruimte en Economie raad. Toehoorders op de publieke
om 21.15 uur in de raadzaal.
tribune zijn van harte welkom.
De rekenkamer heeft onderzoek Het onderzoek komt in de loop
gedaan naar het jongerenwerk van volgende week beschikbaar.

Nieuwe burgemeester voor
Amstelveen: Tjapko Poppens
Amstelveen - Afgelopen maandag 8 april is Tjapko Poppens
voorgedragen als nieuwe burgemeester van Amstelveen door
de selectiecommissie van de gemeente Amstelveen. De heer
Poppens is 48 jaar, politicus van
de VVD en afgestudeerd in de
Economie van landbouw en milieu aan de Universiteit van Wageningen met als afstudeerrichting bedrijfs- en bestuurskunde.
Hij is fractievoorzitter geweest

voor de VVD in Deventer vanaf
2007 en werd in december 2012
benoemd tot burgemeester van
Wijk bij Duurstede. Tjapko Poppens is getrouwd en vader van
drie kinderen. Naar de functie van
burgemeester van Amstelveen
hadden veertien personen gesolliciteerd, vier vrouwen en tien
mannen. Als de minister van Binnenlandse zaken de voordracht
goedkeurt, wordt Poppens naar
verwachting eind mei beëdigd.

Sleutelbos uit
tas gestolen
Aalsmeer - Op maandag 8
april is rond zes uur een sleutelbos uit een tas gestolen. De
diefstal heeft plaatsgevonden
in een supermarkt in de Ophelialaan. Aan de sleutelbos zaten
onder andere de huis- en autosleutels. De politie doet nader
onderzoek. Mogelijk zijn er camera-beelden beschikbaar.

Grote brand in schuur
aan Mr. Jac. Takkade
Aalsmeer - Vrijdag 5 april omstreeks kwart voor vijf in de ochtend is aan de Mr. Jac. Takkade
brand uitgebroken bij Jan Best
Verlichting en Meubelen.
Aanvankelijk leek het een stal,
maar het gaat om een grote schuur. De brandweer liet via
Twitter weten dat de omgeving
last kan hebben van de rook.
De schuur is helemaal uitge-

brand. De brandweer heeft overslag naar een andere schuur en
een woning weten te voorkomen.
Met de dompelpomp is een groot
watertransport aangelegd ten
behoeve van de blussing.
Bij de brand raakte niemand gewond. De oorzaak van de brand
is nog onbekend. Er volgt een onderzoek.
Foto: VTF / Vivian Tusveld

Kentekenplaten
gestolen
Aalsmeer - Vermoedelijk in de
avond van dinsdag 2 april zijn
twee kentekenplaten van een
personenauto af gestolen. De
wagen stond geparkeerd op de
Oude Spoordijk. Vermist wordt
het kenteken 35-NBV-5. Wie
meer informatie heeft, wordt
verzocht contact op te nemen
met de politie via 0900-8844.

Naar ziekenhuis
Naar ziekenhuis na reanimatie
Aalsmeer - Op donderdag 4
na valpartij
april om tien over half negen

Aalsmeer - Op zaterdag 6 april
rond half elf in de ochtend is op
het Spoorlijnpad een 87-jarige
inwoonster ongelukkig ten val
gekomen. De politie en de ambulancedienst zijn na de melding ter plaatse gegaan. De
vrouw kwam verward over en
is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

in de ochtend werd assistentie
gevraagd aan de politie en ambulancedienst voor reanimatie
van een bewoner in de Wilhelminastraat. Een 91-jarige man
was tijdens het bezoek van de
wijkzorg onwel geworden. Er
is eerste hulp verleend en de
man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

Politie arresteert vijf verdachten

Hennep, wapens in geld
in bedrijf aangetroffen
Aalsmeer - Op maandag 1 april
heeft de politie naar leiding van
een gehouden onderzoek een
inval gedaan bij een bedrijf aan
de Aalsmeerderweg. In het bedrijf troffen de agenten een grote
hoeveelheid hennepplanten aan.
Verder zo’n 400 stekken en ongeveer 50 zakken met toppen van
hennepplanten. Ook zijn twee
vuurwapens met een ruime voorraad minutie in beslag genomen.

Op dinsdag 2 april is de controle
voortgezet en is ook nog eens behoorlijk veel contant geld aangetroffen.
Er zijn vijf verdachten aangehouden, waaronder een 33-jarige inwoner, twee mannen van 48 en
54 jaar uit Abcoude, een 58-jarige
man uit Diemen en een 37-jarige
man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het politieonderzoek
is nog in volle gang.

Bewoners verbaasd, verrast en verontrust

Gas ingetrapt in plaats van remmen

Auto tegen gevel Action

Aalsmeer - Op het Drie Kolommenplein is dinsdagmorgen 9
april een auto tegen de gevel van
de Action aan gereden. Beide inzittenden zijn flink geschrokken,
maar raakten niet gewond. De
auto raakte aan de voorzijde betennisvereniging Kudelstaart of hoorlijk beschadigd. Ook twee
VZOD. Diverse gesprekken met
beleidsambtenaren en de wethouder hebben tot op heden niet
geleid tot het vertrouwen dat het
plan, dat zo’n 40.000 euro moet
gaan kosten, van tafel gaat. Omwonenden hebben al van diverse
mensen gehoord dat men van de
plannen niets afwist en dat men Aalsmeer - Om de Aalsmeerse
vreesde voor de sociale veiligheid wateren schoon en aantrekkein de omgeving en dus de veilig- lijk te houden surveilleert de geheid van hun kinderen. Nu de ge- meente ook op het water. Daarsprekken met de wethouder op bij worden regelmatig boten
niets dreigen uit te lopen heb- aangetroffen die volgelopen zijn
ben de bewoners een brief ge- met water en half gezonken zijn.
zonden aan het voltallige colle- De gemeente roept eigenaren
ge en ook de diverse fracties in de van dergelijke vaartuigen op degemeenteraad aangeschreven. ze weer drijvend te maken of te
Men hoopt dat bewoners van Ku- verwijderen. De gemeente gaat
delstaart actief en collectief be- vanaf deze week volgelopen en
zwaar gaan maken bij het colle- gezonken boten opruimen. Het
ge tegen de voorgenomen plan- gaat om totaal negen vaartuigen.
nen. Via geenJOPbijskatebaan@ De eigenaren hebben nu nog de
gmail.com kunnen bewoners in- kans hun volgelopen boten weer
formatie opvragen over de plan- drijvend te maken of te verwijdenen van de gemeente en de be- ren. Het gaat om zeven boten aan
zwaren van de bewoners, maar de Molenvliet, één boot aan de
uiteraard ook aangeven dat ze Van Cleeffkade (zie foto) en één
het niet eens zijn (of juist wel)
met een ontmoetingsplek bij de
skatebaan.

fietsen die tegen de gevel gestald
stonden liepen schade op.
Vermoedelijk heeft de bestuurder
het gaspedaal ingetrapt in plaats
van de rem. De politie is ter plaatse voor de afhandeling van de
schade.
Foto: VTF - Laurens Niezen

Aalsmeer - Afgelopen zondag 7
april stond Poppentheater Zelen
gepland in de Hooiberg bij Boerenvreugd. Aangekomen in de vroege
ochtend om de Poppenkast op te
bouwen, ontwaarde Gerard Zelen
een vrijwilligster die met een pasgeboren bokje van de geit Jennifer, recent op 6 april geboren, liefdevol in de weer was om te verzorgen. Het sprookje van Roodkapje,
die hij deze dag zou spelen, was ingehaald door een ander sprookje:
de wolf en zeven geitjes. Het eer-

ste geitje ervan was als een wondersprookje van de natuur net geboren in de kinderboerderij. Om
de ouders van het kleine bokje en
hem zelf rust te geven, is vrijwillig
met Roodkapje uitgeweken naar
de Stolp. Ook dat werd een sprookjesachtige opkomst met heel veel
plezier voor iedereen. “Belofte
maakt schuld”, zegt Gerard Zelen
tot slot. “Ik heb mijn kleinkind belooft dat de volgende poppenkastvoorstelling opnieuw een sprookje
wordt: De wolf en de zeven geitjes.”

Jongerenontmoetingsplek
bij Skatebaan Kudelstaart
Kudelstaart - Bij omwonenden
in de omgeving van de parkeerplaats bij de tennisvereniging Kudelstaart is met verbazing kennisgenomen van de plannen van de
gemeente om een ontmoetingsplek voor jongeren (JOP) in te
richten tussen de skatebaan en
het basketbalveldje.
Het huidige jongerenontmoetingscentrum achter de Proosdijhal moet daar weg en in haar
zoektocht naar een andere locatie heeft de gemeente haar oog
laten vallen op de locatie bij de
skatebaan en de tennisbanen
van TV Kudelstaart. Bewoners zijn
verbaasd omdat eerdere initiatieven op die plek jaren geleden een
stille dood zijn gestorven en bovenal vreest men geluidsoverlast,
vervuiling, overtreding van het
alcoholverbod en (toename van)
drugsgebruik en handel én dat in
een omgeving waar kinderen van
alle leeftijden al jaren met veel
enthousiasme gebruik maken
van de skatebaan en het basketbalveld en bovendien een omgeving waar veel jongeren komen
van of gaan naar hun favoriete sportvereniging zoals RKDES,

Oproep gemeente: Ruim
gezonken boten op!
boot aan de Oosteinderweg ter
hoogte van de Lijnbaan.
Voor meer informatie kan contact
opgenomen met de servicedesk
van de gemeente, afdeling vaarwegbeheer via 020-5404911.

‘Roodkapje’ ingehaald
door ander sprookje
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kinder- en jeugd

krant

Feest op de Graankorrel

Veel jonge dieren op Boerenvreugd

Kudelstaart - Op de Graankorrel
was het woensdag 3 april groot
feest. Juf Annet, onderwijsassistent, zit namelijk 25 jaar in het
onderwijs en dat mocht gevierd
worden. In de ochtend werd de
juf door de hele school thuis opgehaald met zelfgemaakte vlaggetjes. Ook had ieder kind een roltoeter. Het was een vrolijk gezicht
en juf Annet was blij verrast. In een
versierde bakfiets werd ze terug

Aalsmeer - Het dierenbestand op
kinderboerderij Boerenvreugd is
afgelopen week flink uitgebreid.
De beheerders hadden het druk
met alle bevallingen! Maar liefst
zeven jonge geitjes en lammetjes zijn er tussen donderdag 4 en
maandag 8 april geboren. In totaal huppelen en springen er nu
11 nieuwe bewoners in het rond
op Boerenvreugd. De jongste dieren blijven nog even op stal. De
iets oudere geitjes lopen al lekker
buiten en maken kennis met de
andere boerderijbewoners.
Ook één van de konijntjes heeft
jongen gekregen. De konijntjes
zijn nog te klein en zitten verstopt in het nest maar de geitjes

Juf Annet 25 jaar in het
onderwijs
naar school gereden. Daar aangekomen werd een zelfgeschreven
lied gezongen. Omdat de juf zo
van spelletjes houdt, mocht ze in
elke klas een spel doen. Zo was er
onder andere een klein sjoeltoernooi, een letterspel, dierenbingo
en moest ze de code kraken om
uit de mini escaperoom te komen.
Juf Annet kijkt terug op een feestelijke ochtend, waarbij ze echt in
het zonnetje is gezet.

Urban Hockey Challenge
voor jongens bij Qui Vive
De Kwakel - Zondag 14 april
houdt Qui Vive van 12.30 tot
14.00 uur voor alle jongens van
groep 3 tot en met 8 een gave
hockeyclinic: De Urban Hockey
Challenge. Ben jij een sportieve jongen en lijkt hockey jou een
leuke sport? Kom dan naar deze
middag. Het is namelijk een goed
moment om kennis te maken met
hockey. Je zult gave demo’s zien,
coole oefeningen en spannende trucjes doen en natuurlijk par-

Elf nieuwe bewoners
voor kinderboerderij

Samenwerken, ontdekken, experimenteren

Grote rekendag op Triade
een groot succes
Aalsmeer - Op woensdag 3 april
was de landelijke Grote rekendag:
een ochtend die geheel in het teken staat van rekenen, maar dan
niet zoals men vaak gewend is.
Ook basisschool Triade nam deel
aan deze dag. Rekenen vormt een
belangrijk onderdeel van het onderwijs, maar is niet voor alle kinderen altijd even leuk. Door de
leerlingen aan de slag te laten
gaan met betekenisvolle thema’s,
experimenten en gevarieerde opdrachten, wordt het plezier in rekenen benadrukt en aangewakkerd. Het thema van dit jaar was
‘Uit Verhouding’ in de breedste
zin van het woord. In de onder-

bouw werd gewerkt met pootafdrukken en werden de verhoudingen in je lijf bestudeerd,
groep 5 en 6 maakte kennis met
de Grote Rekenreus en mocht
zijn zomerkleding ontwerpen en
in groep 7 en 8 ging het over dimensies en schaduwen. En al deze kennis werd niet alleen opgedaan in de klassen, gebogen over
een boek: uit de klas, samenwerken, buiten, ontdekken, experimenteren. “Ik had nooit gedacht
dat het zo leuk zou zijn, een hele dag rekenen. Maar ik zou willen dat we vanmiddag weer naar
school konden”, aldus een enthousiaste leerling uit groep 6.

tijtjes spelen. Direct na de Challenge kun je ook gezellig blijven
kijken naar de wedstrijd van Heren 1! Als je al lid bent van Qui Vive kun je uiteraard ook komen.
Neem gezellig een vriendje mee
die nog niet weet hoe leuk hockey is en dan kun jij het hem laten ervaren.
Het wordt een super toffe clinic.
Meedoen aan deze clinic? Stuur
dan even een mailtje naar: evenementen@quivive.nl.

Lentegroet van de OBS
Kudelstaart - Op 2 april hebben leerlingen van diverse groepen van de
OBS Kudelstaart een lentegroet gebracht aan de aanwezigen in Wijkpunt
Voor Elkaer. De kinderen hadden zelf, naar eigen creativiteit, een leuke
kaart ontworpen en ze vielen in bijzonder goede aarde bij de bezoekers
van het Wijkpunt in Kudelstaart.

Peuterpret met ‘Zzoeff’
in het Poppentheater

Leidse Schaakbond

Simon Rudolph winnaar
H-jeugd kampioenschap
Aalsmeer - Op 6 april vond in Leiden, bij de jeugdvereniging OEW,
het persoonlijke kampioenschap
voor kinderen, die in 2010 of later zijn geboren (F-G en H-jeugd),
plaats. Van de Aalsmeerse vereniging AAS speelde de 6-jarige Simon Rudolph mee. In zijn groep
gingen elf jongens en een meisje aan de slag. Kort voor afloop
hoorde men de wedstrijdleiding
zeggen, hoe hoog het niveau en
de spanning in groep H was. Dit
kwam met name door een superboeiende vierkamp tussen de favorieten, Erik Kun (OEW Leiden),
Wiebe Zoet en Ruben van Borren
(Voorschoten) en Simon Rudolph
(AAS Aalsmeer). In zeven ronden
Zwitsers systeem wonnen deze
vier telkens tegen de andere tegenstanders min of meer moeiteloos en vochten ‘hun’ kampioenswedstrijd onderling uit. Simon won hier van Erik in ronde
3 en van Wiebe in ronde 5, maar
verloor in ronde 4 van Ruben. Ruben, aan de leiding, verloor in ron-

de 5 en 6 van Erik en Wiebe. Erik
had al in ronde twee tegen Wiebe aan het betere einde getrokken. De vierkamp eindigde onbeslist: Simon en Eric stonden met
6 uit 7 aan de kop. Ook de weerstandspunten stonden de twee
spelers gelijk aan kop en slechts
bij de Sonneborn-Berger puntjes stond Simon een luttel punt
voor. Dus werd Simon met wat
geluk kampioen voor Eric en mag
eind juni aan de Nationale Pupillendag in Meppel meedoen. Ruben werd op de weerstandspunten derde met 5/7, voor Wiebe,
eveneens 5/7. In tegenstelling tot
de Grand-Prix-serie werd met een
increment van 10 seconden per
zet gespeeld, die aan 15 minuten
speeltijd toegevoegd wordt. Hier
zag men vaak hetzelfde beeld: er
werd te vlot gespeeld en vaker
hadden de jeugdspelers meer tijd
op het einde op de klok dan in het
begin, zelfs in groep F. Dus kon
de prijsuitreiking duidelijk eerder
dan verwacht beginnen.

verrassende objecten brengt Lindai Boogerman de kleintjes en
groten in het publiek steeds weer
in onverwacht, herkenbare grappige situaties. Zzoeff is een ontdekkingsreis vol plezier waarin een levensgroot schilderij zomaar ontstaat door rare geluidsobjecten, een knuffelmuis en een
reuzenkwast. Language no problem. Voor peuters van 2 tot 4
jaar. Zzoeff van Lindai Boogerman is zondag 14 april te zien in
het Amstelveens Poppentheater
Amstelland - Peuterpret met vanaf 14.30 uur. Toegangsprijs:
Zzoeff op zondag 14 april in het 9 euro. Reserveren kan via 020Amstelveens Poppentheater. Met 6450439; info@amstelveenspopratelende, zwiepende, toeteren- pentheater.nl of via www.amstelde en zzoeffende geluiden door veenspoppentheater.nl

en lammetjes zijn superleuk om
te bezoeken. Iedereen is van harte welkom aan de beethovenlaan
118 in de Hornmeer om te komen
kijken bij al het jonge grut!

Deelname door zo’n 300 kinderen

Veel enthousiasme bij
Schoolatletiekdag
Aalsmeer - Het is een bijzonder
jaar voor AVA Aalsmeer, want dit
is het jaar dat zij de langverwachte renovatie van hun atletiekbaan
gaan krijgen. Dus ook het laatste jaar voor schoolatletiekdag
op deze baan uit de jaren tachtig. Editie 2020 wordt gehouden
worden op een volledig nieuwe
baan, dus nu al een moment om
naar uit te kijken !
Maar dan editie 2019. De dag begon wat killetjes, maar met een
mooi aantal leerlingen uit de
groepen zes, zeven en acht van
de Aalsmeerse en Kudelstaartse basisscholen. Daarna was het
’s middags de beurt aan de jongere groepen en zoals gebruikelijk werd de middag het drukst
bezocht. Er werd naar hartenlust
gesprint, gesprongen en gegooid
en voor de echte liefhebbers, en
dat waren de meesten, was er aan
het einde van de rit nog een 600
meter. Ook over publieke belangstelling was er weer niet te klagen. Vele vaders, moeders, vrienden, opa’s, oma’s en andere bekenden bezochten het terrein
om de atleetjes aan te moedigen. Er werd goed tot zeer goed
gepresteerd en aan de einde van
de ochtend en middag werden

de prijzen uitgereikt! Medailles
zijn mooi, maar het belangrijkste
op zo’n dag blijft toch dat er een
kleine driehonderd kinderen met
veel inzet en enthousiasme gesport hebben.
Op korte termijn zal iedere deelnemer een prestatiekaart ontvangen en zal de beker uitgereikt
worden aan de meest succesvolle school. Wil je eerder je uitslagen teruglezen? Kijk dan op de site www.atletiek.nu.

1e Optreden
Jong Sursum

weinig nieuwe instroom, maar afgelopen januari is er een herstart
geweest. Nu zijn de leden zover om wat van zich te laten horen en nog wel tijdens het grote jubileumconcert! Aanstaande
zaterdagavond in De Spil in Kudelstaart gaat het gebeuren; het
concert begint om 20.00 uur. Er
zijn nog kaarten beschikbaar via
kaarten.sc90@gmail.com

Aalsmeer - Aanstaande zaterdag
13 april zal Jong Sursum, het opleidingsorkest van muziekvereniging Sursum Corda, haar eerste
optreden hebben. Tijdens het jubileumconcert van het ‘grote’ Sursum Corda zal ook Jong Sursum
voor het eerst van zich laten horen. Jong Sursum is een paar jaar
niet meer actief geweest door te

Nieuwe leden
AV Aalsmeer zou natuurlijk graag
al deze kinderen aan het ledenbestand willen toevoegen, maar
zo werkt het vaak helaas niet.
Mocht deze dag je interesse in
de atletieksport hebben gewekt
raadpleeg dan eens de website, www.avaalsmeer.nl of bezoek
vrijblijvend één van de trainingsavonden. Let wel, in verband met
de renovatie van de baan zal er
geïmproviseerd moeten worden met locatie en soms ook trainingstijden, dus contact opnemen is zeker aan te bevelen. Uiteraard hoopt AVA volgend jaar
weer vele leerlingen te mogen
verwelkomen op de nieuwe atletiekbaan!

Zin om ook mee te doen met
Jong Sursum? Stuur een mailtje
voor de mogelijkheden!
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kinder- en jeugd

krant

SV Omnia 2000 Wedstrijdturnen

Deelname door negen verenigingen

Aalsmeer - Aan de Regiokampioenschappen van Noord-Holland, die op 6 en 7 april in de
turnhal in Amsterdam-Sloten
werden georganiseerd, hebben
zestien turnsters van SV Omnia
2000 deelgenomen onder leiding
van trainsters Anneke Nap, Mariet Tas en Ilse Sandifort. Via de rayonwedstrijden en de halve finale van de Regio hadden de turnsters zich hiervoor geplaatst. Dus
al een hele eer om aan de Regiofinale mee te mogen doen. Op zaterdag 6 april turnden negen Omnia-turnsters bij de wedstrijden in
de voorgeschreven oefenstof. Bij
de categorie instap – D2 turnden
Roxanne Vermeulen, Anne Meijn,
Fien Bax en Zoë Lodder. Van de
28 turnsters eindigde Roxanne op de 23e plaats, Anne op de
16e en Fien op de 15e plaats. Zoë
turnde een goede wedstrijd met
twee keer een 2e plaats bij de
Sprong en de Brug. Helaas viel
ze één keer van de Balk en daardoor miste ze net een plaats voor
een medaille. Zoë werd 6e en
mag als enige van de instappers
mee gaan doen aan de Districtsfinale. Bij de categorie Pupil 1- D1
turnde Britt Lisierse. Zij eindigde
op de 26e plaats. Bij de categorie Pupil 1 – D2 turnde Noël Tan
een goede wedstrijd met als beste toestel de Brug, waar ze de 4e
plaats behaalde. In het eindklassement eindigde Noël op de 10e
plaats en mag daarmee door naar
de Districtsfinale. In de categorie
Pupil 2-D1 turnde Noa Verbeek.
Zij behaalde op Sprong en Brug
resp. de 5e en 7e plaats. Helaas
scoorde Noa bij Balk en Vloer wat
minder en zo eindigde zij op de
28e plaats. In de categorie Pupil
2-D2 turnden May Burke en Jente Spaargaren. Bij beide turnsters
was de Sprong hun beste toestel.
May eindigde op de 26e en Jente op de 22e plaats. Van elke categorie mochten de beste veer-

Aalsmeer - Op zondag 7 april
werd de vijfde editie gezwommen van de Lenie van de Meer
Bokaal in zwembad De Waterlelie. Negen verenigingen vanuit het hele land schreven zich
in voor dit prachtige evenement
waarin zwemmers met een beperking uitkomen tegen valide
zwemmers.
Door een speciaal rekensysteem
werd aan het eind van de dag
bekend wie bij de dames en heren overall de bokaal mee naar

6 Omnia-turnsters door
naar Districtsfinale
tien turnsters doorstromen naar
de Districtsfinale. Dus voor de D2
zijn dit Zoë en Noël.
Op zondag 7 april was het de
beurt aan de turnsters in de keuze-oefenstof. Bij elke wedstrijd
waren hier 36 turnsters, waarvan
er 18 mochten doorstromen naar
de Districtskampioenschappen.
In de categorie Jeugd 5e divisie turnden Esmée Rolden en Ayanna Hardjoprajitno. Zij eindigden geheel toevallig allebei op
de 10e plaats. Een mooie prestatie, want dit was het eerste jaar bij
de keuze-oefenstof. Beiden mogen meedoen aan de Districtskampioenschappen. In de categorie Junioren 5e divisie turnden
Maud Sanders en Britt Beelen.
Maud eindigde op de 34e plaats;
Britt werd 2e op de Sprong en 5e
op de Vloer. Bij de Balk werd een
draai afgewaardeerd waardoor
ze net het erepodium miste. Britt
eindigde op de 6e plaats en mag
deelnemen aan de Districtsfinale.
In de categorie Junioren 4e divisie turnden Jet van Kooten en
Fleur Snoek. Beide turnsters kwamen dit seizoen voor het eerst
uit in de 4e divisie. Jet eindigde
op de 21e plaats en Fleur op de
15e plaats. Fleur mag door naar
de Districtskampioenschappen.
In de categorie senioren 5e divisie zouden twee turnsters deelnemen, maar helaas was Danielle Lohuis geblesseerd. Tanya Karoui behaalde de 5e plaats bij de
Sprong en in het eindklassement
eindigde zij op de 27e plaats.
Esmée Rolden , Ayanna Hardjoprajitno , Britt Beelen en Fleur
Snoek mogen op 25 mei deelnemen aan de Districtskampioenschappen in de 4e en 5e divisie.
Zoë Lodder en Noël Tan turnen
op 15 juni hun Districtsfinale in
de voorgeschreven oefenstof D2.
Beide kampioenschappen worden in de turnhal in AmsterdamSloten gehouden.

Zes Omnia-turnsters door naar de Districtsfinale, van links naar rechts:
Fleur, Britt, Esmée, Ayanna, Zoë en Noël.

Verdiende overwinning
voor basketballers U16
Aalsmeer - Het U16 team van
Basketbal Vereniging Aalsmeer
reisde afgelopen weekend af
naar Texel voor wat beloofde een
spannende wedstrijd te worden.
Een gedeelde derde plaats in de
competitie was de begin situatie, na deze wedstrijd moest duidelijk worden wie deze positie op
moest geven. Een lange rit richting Den Helder, met z’n allen de
boot op en helemaal klaar voor
de wedstrijd arriveerden de spelers rond 13.00 uur in sporthal
Ons Genoegen op Texel. Stipt om
half twee startte de wedstrijd, de
openingsscore was helaas voor
de tegenpartij. Met snel spel wist
Aalsmeer de tegenpartij even te
verassen en werd de score 4-8 in
het voordeel van Aalsmeer. Echter bleek de lange reis nog wel in
de benen te zitten en was de tegenpartij in het eerste kwart zeker sterker. Het tweede kwart
begon daarom ook met een 1914 achterstand. In het tweede

kwart was de eerste score voor
Aalsmeer. Aan beide kanten van
het veld werd de ring goed gevonden en bij een stand van 2523 vond de coach van Aalsmeer
het tijd voor een Time out. Het
werd nu echt tijd om orde op zaken te stellen. De time out betaalde zich uit, want Aalsmeer vervolgde het spel met een 10 punten run. Het tweede kwart werd
uiteindelijk beslist op 38-41 in
het voordeel van Aalsmeer. Ook
in het derde kwart werd niet duidelijk wie er in deze wedstrijd met
de overwinning van door zou
gaan. Het hele kwart is het verschil niet groter geweest dan drie
punten. Het derde kwart zou dan
ook eindigen in een stand van 5051 in het voordeel van Aalsmeer.
Het vierde kwart begon de tegenstander sterk waardoor zij al snel
een twee punten voorsprong
pakte. Maar Aalsmeer reageerde
hier sterk op en maakte acht punten op rij om voor het eerst een

Lenie van de Meer bokaal
voor Sanne en Colin

FCA aanvaller Lars in duel met een UNO tegenstander.

Voetbal jeugd

FCA JO17-1 wint boeiend
duel in blessuretijd
Aalsmeer - Op het sportpark van
FC Aalsmeer werd zaterdag 6 april
een boeiend voetbalgevecht geleverd tussen de teams van FCA
JO17-1 tegen UNO vv. JO17-1 uit
Hoofddorp. Meteen na de aftrap
gingen beide teams er stevig tegenaan. Al snel werd duidelijk
dat de teams niet voor elkaar onder zouden doen. Het spel golfde
met gevaarlijke aanvallen heen
en weer , maar de defensies stonden als een blok en maakten alle aanvallen, ook met goed keepers werk, onschadelijk. De eerste helft leek af te stevenen op
een 0-0 ruststand. FCA spits Jelle dacht daar anders over en in de
laatste speel minuut kapte hij drie
UNO verdedigers uit en schoot
FCA op voorsprong: 1-0. Na de
rust een sterker begin van UNO.
In de 4e minuut resulteerde dit
in de gelijkmaker. De UNO spits
dreef de bal op en met een vlammend afstandschot verschalkte

hij de goed keepende FCA keeper Sem: 1-1. Na dit doelpunt het
zelfde spelbeeld als in de eerste
helft. Er werd fel gestreden voor
de winst, veel getackeld waar nodig, wat wel de nodige gele kaarten opleverde. Na 40 minuten
speeltijd was de stand nog steeds
1-1. De scheidsrechter liet de blessure (extra) tijd ingaan. In de 43e
minuut chaos in het UNO doelgebied. Met kunst en vliegwerk werd
een FCA aanval door UNO afgeslagen waarbij diverse spelers tegen
de vlakte gingen. De afgeslagen
bal kwam voor de voeten van FCA
aanvaller Jeremy die slim met een
prachtig schot over alle spelers
heen doel trof: 2-1. De scheidsrechter liet nog steeds doorspelen
en 6 minuten in blessuretijd was
het FCA aanvaller Kevin die met
een fraaie schuiver de UNO keeper
het nakijken gaf: 3-1. De scheidsrechter floot kort daarna af.
Verslag en foto: Ruud Meijer

Atletiek

Start baanseizoen voor
AV Aalsmeer junioren
Regio - Eén van de eerste wedstrijden van het baanseizoen is traditiegetrouw de Baancircuit XL wedstrijd in Alkmaar. Dit jaar trok een
groep AV Aalsmeer atleten naar
de kaasstad om deel te nemen.
Door files duurde de gebruikelijke reis van 40 minuten ruim 2,5
uur. Gwen Alewijnse en Tara Ozinga arriveerden net op tijd om zonder goede warming-up hun 800
meter te beginnen. Beide C-junioren liepen ieder een sterke race
waarbij Gwen haar persoonlijk record scherper stelde tot 2:29,62
minuten. Tara bleef net boven
haar persoonlijke record steken
met 2:40,59 minuten. Inmiddels
was B junior Sietske de Bruin gestart met het hoogspringen waar
ze uiteindelijk een hoogte van
1.35 meter behaalde en later op
de avond liep ze een goede 200
meter in 28,42 seconden, wat de
tweede plek opleverde. De grootste groep atleten gingen van start
op de 3000 meter waar de 12-jarige D-junior Colin Alewijnse indruk
maakte met een scherpe 10:47,13
minuten welke hem de derde
plaats opleverde bij de B-junioren. Bij diezelfde B-junioren liep

Milan Biesheuvel naar de tweede
plaats in 10:32,41 minuten. Op dezelfde afstand gingen bij de meisjes B-junioren Nienke van Dok
en Julia Hoekstra van start. Voor
Nienke leverde de eerste baanwedstrijd van het seizoen een tijd
van 10:45,33 minuten en de eerste
plaats op. Julia Hoekstra verbeterde haar persoonlijk record met
ruim een minuut en kwam tot de
tweede plaats in 12:34,02 minuten. Niet lang na haar 3000 meter
liep ze ook nog een 200 meter in
35,35 seconden.

wat ruimere voorsprong te pakken van 53-59. De tegenstander
schoot snel in de time out en een
paar duidelijke afspraken hielpen goed waardoor er een stand
van 64-63 op het bord kwam te
staan. Eén punt achter was een
goede reden voor een time out
van Aalsmeer. Met maar liefst drie
spelers die door teveel fouten niet
meer mee mochten spelen, werd
de druk op de andere spelers alleen maar groter. Als professionele spelers hielden zij het hoofd
koel en wisten direct na de time
out weer een kleine voorsprong
te pakken. Met nog één minuut
op de klok keek Aalsmeer echter weer tegen een achterstand
van twee punten aan. Op dat mo-

ment schoot Tycho met een belangrijke driepunter Aalsmeer
naar een voorsprong van één
punt. Een steal en fastbreak van
Aalsmeer vormde de laatste score van de wedstrijd en hiermee
eindigde de wedstrijd uiteindelijk met een stand van 66-69 in
het voordeel van Aalsmeer. Een
welverdiende overwinning die de
lange reis naar huis weer wat aangenamer maakte.

Colin Alewijnse met startnummer
151. Foto: Erik Witpeerd

Zondag thuiswedstrijd
Aanstaande zondag 14 april
speelt het U16 team hun laatste wedstrijd van dit seizoen om
15.30 uur in de Proosdijhal in Kudelstaart met hopelijk veel publiek op de tribune.

huis mochten nemen. Bij de dames werd dit Sanne Hoving van
HZ&PC uit Heerenveert en bij de
heren werd dit Colin Degenaars
van Zpch uit Hoofddorp. De organisatie van deze wedstrijd was in
handen van Stichting Meer Armslag Aalsmeer die dit jaar 12,5
jaar bestaat, en zwemvereniging
Oceanus die garant stonden voor
een soepel verlopen wedstrijd.
Op naar de zesde editie van de
Lenie van de Meer Bokaal 2020.
Foto: www.kicksfotos.nl

Volleybalcompetitie

Oradi JB1 speelt gelijk,
maar wordt kampioen!
Aalsmeer - Zaterdag 6 april
moesten er door de volleyballers
van Oradi JB1 minimaal twee sets
gewonnen worden om kampioen te worden. Tegenstander was
koploper VCS uit Sassenheim. Vorige week donderdag werd er met
3-1 verloren van dit team, kansloos was Oradi JB1 echter allerminst, dus er was zeker geloof in
een goede afloop. De geblesseerde Tonmai was weer van de partij, het gips was er af en eigenlijk
mocht hij nog niet spelen. Maar
ja, een kampioenswedstrijd laat
je natuurlijk niet zomaar schieten! Helaas was Merel Simons
nog geblesseerd maar verder was
het team compleet, ook Nicolle
is na haar blessure sinds de vorige wedstrijd gelukkig weer van
de partij. Het team bestond verder uit Nick, Kim, Merel Nicolai
en Lotte. De eerste set was bloedstollend. Smashes van Merel,
Nick en Nicolle brachten de tegenstander aan het wankelen. Er
werd volop gedoken door onder
andere Nicolle, Tonmai, Nick en
Kim en prachtige reddingen waren het gevolg. Lotte serveerde
lekker en wist hiermee 5 punten
te bemachtigen. Slimme drops
van Merel en Tonmai brachten
Oradi op een 23-19 voorsprong.
Toch ging de eerste set helaas
naar de gasten uit Sassenheim.
Die toonden veel veerkracht en
trokken de set uiteindelijk met
29-27 naar zichzelf toe. Dat de
spelers zich niet uit het veld lieten slaan werd de volgende set
duidelijk. Gemotiveerd, getergd
en met enorm goed spel werd
er weer volop gedoken, waren er
prachtige reddingen en was Nick
weer ijzersterk met zijn smashes
vanaf de 3 meter lijn. Merel blokte wederom goed en Kim was su-

peractief met mooie blocks en
dropshots. Met een fantastische
smash van Nicolle werd de tweede set winnend afgesloten, 2521. Zou het dan toch gaan gebeuren? De derde set was weergaloos. Met snel en goed spel
werd VCS van het kastje naar de
muur gestuurd. Nick serveerde
de ene naar het andere punt en
Nicolle smashte er op los. Mooi
was ook de service van Lotte. Merel, Kim en Tonmai blokten en doken er op los, met maar liefst 25-7
werd deze set gewonnen, de gasten uit Sassenheim waren dit duidelijk niet gewend en liepen versuft en vertwijfeld in de rondte.
Dan de vierde set, zou VCS dan
toch de eerste nederlaag gaan
leiden? Het ging gelijk op en Oradi speelde prima, echter VCS herstelde ook sterk. Aangemoedigd
door hun coach gingen er veel
punten naar VCS maar wist Oradi toch bij te blijven. Kim redde
nog fantastisch een bal die helemaal op het andere veld kwam
en Merel was ijzersterk aan het
blokken. Tonmai blokte ook ondanks zijn blessure en Nicolle,
Lotte en Nick vochten net als het
hele team voor elk punt. Helaas
trok VCS met 19-25 aan het langste eind en was de eindstand 2-2.
Totaal 96 wedstrijdpunten voor
Oradi, 82 voor VCS, dus statistisch gezien was de winst voor de
JB1 van Oradi. Maar dat niet alleen, het kampioenschap werd in
de wacht gesleept, en dat in een
poule met bijna allemaal tweede jaars. Het hele team speelt
dit seizoen voor het eerst in de
B, dat maakt de prestatie van het
team buitengewoon geweldig!
Dit kampioenschap is dik en dik
verdiend! Binnenkort wordt het
kampioenschap gevierd!
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Vrijwilligers gezocht!

Waterpolo

Avondvierdaagse van 3
t/m 6 juni in Kudelstaart
Kudelstaart - De Kudelstaartse
avondvierdaagse vindt dit jaar
plaats van 3 tot en met juni. Een
gezellig evenement dat al voor
de 19e keer georganiseerd wordt
en waar alle kinderen van de
drie basisscholen aan mee kunnen doen. Ook dit jaar kunnen er
weer 2 afstanden worden afgelegd, namelijk de 5 en de 10 kilometer. Na vier avonden wandelen, heb je een geweldige prestatie geleverd, is er de feestelijke intocht op het plein bij de Antioniusschool en de OBS, en verdien je
een mooie medaille.
Ook voor de allerkleinsten is het
weer mogelijk om een medaille te verdienen. Wanneer zij een
dagje meelopen, kunt u uw kind
bij de start aanmelden en dan

krijgen zij aan het eind een dagmedaille. De kosten bedragen per
dagmedaille bedragen 2,50 euro.
Graag contact en gepast afrekenen bij de start.
De organisatie is nog op zoek
naar nieuwe leden of vrijwilligers die tijdens het evenement
willen helpen, bijvoorbeeld als
klaarover. Wilt u/jij 1 of meerdere
avonden helpen? Stuur dan een
mail naar avondvierdaagsekudelstaart@gmail.com of meld je
via de facebookpagina. Via de Facebookpagina (Avondvierdaagse
Kudelstaart) wordt iedereen op
de hoogte gehouden. Van voorbereidingen tot routes, laatste
ontwikkelingen, weersvoorspellingen en wijzigingen.

Opbrengst meer dan 2.000 euro

6e Rijsenhout Run voor
CliniClowns groot succes
Rijsenhout - De zesde editie van
de Rijsenhout Run was zondag 7
april weer een groot succes. Deze
editie was er een 5 en 10 kilometer en de sponsorloop en er was
ook een wandeltocht van 5 kilometer uitgezet. Dit alles om zoveel mogelijk geld op te halen
voor al het goede werk dat gedaan wordt door de CliniClowns.
Om 11.00 uur werd het startschot
gegeven voor de 10 kilometer,
gevolgd door de 5 kilometer. Tussen 11.30 en 12.00 uur was het de
beurt aan de wandelaars om het
prachtige parcours te verkennen
dat deels over het terrein van Van
der Valk gelopen mocht worden.
Kinderen konden zich tussendoor
vermaken met de sport- en spelmaterialen van Team Sportservice Haarlemmermeer.
De sponsorloop voor de kinderen van het basisonderwijs vormde het sluitstuk van deze prachtige dag die in het geheel in het
teken stond van het ophalen van

zoveel mogelijk geld voor de CliniClowns.
Voor deelname aan de run en het
wandelen werd 1 euro per kilometer gevraagd en voor de sponsorloop zijn de kinderen bij alle familie, vrienden en bekenden
langs geweest, om zich voor een
zo hoog mogelijk bedrag te laten sponseren. Door al deze enthousiaste mensen is er meer dan
2.000 euro opgehaald voor de CliniClowns.
Heel trots
De organisatie is heel trots op alle
deelnemers en donateurs die gesponsord hebben en de Run mogelijk hebben gemaakt, zodat er
voor veel zieke kinderen en mensen met dementie afleiding en
plezier kan worden geregeld wat
zorgt voor geluksmomenten. Met
uw donatie geeft u vrolijkheid,
ontspanning, zelfvertrouwen en
kracht. Een lach laat je beter voelen, iedereen hartelijk bedankt!

Zondag Westeinderloop!
Aalsmeer - Op zondag 14 april
organiseert Atletiekvereniging
Aalsmeer de jaarlijkse Westeinderloop. Net als voorgaande jaren is de Westeinder Adviesgroep
hoofdsponsor van dit loopevenement. De hoofdafstand is
een loop over 10 kilometer. Ook
wordt er een 5 kilometer loop uit-

Nipt verlies Heren 1 en
ruime winst Dames 1

gezet. De route van beide afstanden 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 samenwerking met Ons Tweede Thuis wordt
een 1 kilometer G-run gehouden.

De G-run groep van Ons Tweede Thuis.

Aalsmeer - Afgelopen weekend
werden de laatste thuiswedstrijden van het seizoen gespeeld
door de waterpoloteams van
Oceanus. Heren 1 speelde tegen
Watervlo uit Vleuten, altijd een
lastige tegenstander. Toch begon
Oceanus heel goed aan de wedstrijd. Als eerste, met twee prachtige midvoor doelpunten, scoorde Kevin Melman en daarna rake afstandsschoten door Herman
van Zijverden en Fernando Moolhuijsen. Broer van de laatste, keeper Stanley, lag ondertussen een
dijk van een wedstrijd te keepen
en keerde de meeste afstandsschoten van Watervlo. Hierdoor
was na de eerste periode de
haald op de Paralympcs in Rio stand 4-2. In de tweede periode
de Janeiro en gaat nu voor goud werd de voorsprong behouden
in Tokio met Imke. De uit Ku- en bij het wisselen van speelhelft
delstaart afkomstige Imke doet was de stand 6-5. Herman scoorde opleiding HBO commercië- de zijn tweede en ook jongeling
le economie aan de Johan Cruyff Yoni Joore maakte een doelpunt.
University. Ze heeft op hoog ni- In de derde periode kwam Waveau geschaatst en is in de april tervlo langszij. Fernando maakte
2017 volledig overgestapt naar weliswaar zijn tweede en derde
het baanwielrennen. Ze is opge- doelpunt, maar Watervlo maakte
nomen in de Nationale Talenten- er drie, waardoor de ploegen met
selectie. Sinds maart 2018 is zij de 8-8 de laatste periode in gingen.
vaste piloot van Larissa. De Mike
Multi Foundation zal de meiden
een financieel steuntje in de rug
geven, er is veel geld nodig voor
het beleggen van trainingskampen en het meedoen aan wedstrijden, maar ook zal de Foundation een aantal kleding stukken
sponsoren. Op die manier hoopt
MMF bij te dragen aan een succesvolle Paralympics voor deze Rijsenhout - Terug in het peloton, hersteld van een zware val
meiden.
in januari, koesterde wielrenner
Nils Eekhoff afgelopen vrijdag op
voorhand geen hoge verwachtingen van zijn eerste optreden
dit seizoen. In de Triptyque des
Monts et Châteaux liep het echter
net even anders. Na drie dagen
fietsen in Belgisch Henegouwen
kon de renner uit Rijsenhout een
positieve balans opmaken: zeshet drie keer scheepsrecht voor de, zevende en negende in etapde Limburgers? In ieder geval pes, zesde in de eindstand en zeszijn de mannen van Greenpark de in het puntenklassement. Enig
Aalsmeer super gemotiveerd om minpuntje: in de laatste kilomeopnieuw de landstitel te verove- ter van de slotrit raakte Eekhoff
ren! De punten voor Aalsmeer betrokken bij een valpartij, zonzijn gemaakt door Nils (10), Tim der ernstige gevolgen. Toch keek
(8), Samir en Vaidas (elk 5), Erik (4), hij met een goed gevoel terug
op de driedaagse: “Mijn vormRemco (3) en Robin (1).
peil was op de eerste dag al goed
en daarna hebben mijn teamgeJongens A kampioen!
Er is nog meer geweldig nieuws noten prima voor me gewerkt. Ik
te melden over de handballers ben blij met mijn goede tijdrit en
van Greenpark Aalsmeer. De op- mooie eindklassering.” Het stervolging van het eerste heren- ke rijden van Nils Eekhoff is ook
team ‘zit wel snor’, want de jon- bondscoach Adriaan Helmantel
gens A van de Aalsmeerse hand- niet ontgaan. Hij heeft hem gesebalvereniging zijn zondag kampi- lecteerd voor Jong Oranje dat kooen geworden in de jeugddivisie mende zaterdag zal starten in de
Heren jeugd. Na 35-25 winst op Ronde van Vlaanderen voor renHercules mochten de handen de ners onder 23 jaar, een wereldbelucht in en dat nadat eerst tegen kerwedstrijd voor landenteams.
een 2-7 achterstand werd aangeImproviseren
keken. Gefeliciteerd toppers!
Dat Eekhoff in de Triptyque zou
meestrijden om de prijzen was
leuke attentie. Deelnemers aan aanvankelijk niet de bedoeling.
de 1 kilometer ontvangen een Wedstrijdritme terug vinden en
medaille. Verder zijn er bekers te hulp bieden aan de Duitser Niklas
verdienen voor de nummers 1, 2 Märkl, de aangewezen kopman
en 3 in diverse categorieën. De van opleidingsteam Sunweb, dát
organisatie heeft er alle vertrou- was de opdracht van de ploegwen in om voor de lopers weer leiding. Door een val van Märeen goede wedstrijd neer te zet- kl op de eerste dag in voorbereiten.
ding op de sprint veranderde de
Online inschrijven kan nog tot en rolverdeling. Eekhoff nam de tamet vrijdag 12 april via de websi- ken van zijn teamgenoot over en
te www.avaalsmeer.nl. Ook op de snelde improviserend naar een
dag zelf is het nog mogelijk om in
te schrijven tot 20 minuten voor
aanvang van de loop in AVA kantine.

Paracycling, fietsen met een handicap

Mike Multi Foundation
steunt Imke en Larissa
Aalsmeer - Imke Brommer en Larissa Klaassen doen samen aan
paracycling, fietsen voor mensen
met een handicap. Larissa is vrijwel blind en heeft als ‘stoker’ de
ziende ‘piloot’ Imke nodig voor
het stuurwerk. Het duo heeft zich
gespecialiseerd in (sprint)wedstrijden op de baan. Sinds de zomer van 2018 wonen beide meiden in Apeldoorn om de komende twee jaar het zware trainingsprogramma te volgen ter voorbereiding op de Paralympics van
2020 in Tokio. Larissa beoefent
sinds 2014 de wielersport. Ze
heeft al vele prijzen gewonnen.
Met haar vorige piloot werd ze
in 2014 Nederlands kampioen op
beide sprintafstanden en in 2015
kampioen op de kilometer tijdrit.
In 2016 Italië wereldkampioen op
de kilometer tijdrit. Ook heeft ze,
met haar vorige piloot, zilver ge-

Handbal Play-Offs

De start en finish van alle afstanden 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
kilometer G-run en om 10.30 uur
de 1 kilometer kidsrun.
Douche, kleedgelegenheid en
EHBO zijn aanwezig. Na afloop
ontvangt iedere deelnemer van
de 10 en 5 kilometer tegen inlevering van het startnummer een

Ruime winst Dames 1
Dames 1 speelde uit tegen Dolfijn in Amsterdam. Het werd een
makkelijke wedstrijd, die de dames met 16-4 wisten te winnen.
Doelpunten voor de Aalsmeerse dames werden gemaakt door:
Niké van Duijkeren, Marieke Weijers en Noortje van der Meer (allen 3), Sofie van der Ven, Noëlla
Hond en Fabiënne Vork (allen 2)
en Wyke Nieuwenhuizen.
Overige uitslagen
Heren 2 – De Zaan 3: 6-11
Heren 3 – DAW 3: 5-2
ZPCH 4 – Heren 4: 2-13
DAW 2 - Dames 2: 5-8
De Dolfijn - Jongens onder 19: 10-7
Jongens onder 15 (combi met
ZPCH) - KZC: 5-10
Meisjes onder 17 (combi met
ZPCH/De Amstel) – De Ham: 2-2

Mooie serie uitdagingen in Triptyque

Opvallende rentree van
wielrenner Nils Eekhoff

Greenpark blijf koploper
na winst op Bevo
Aalsmeer - In de Play-Offs om het
landskampioenschap speelden
de handbal heren van Greenpark
Aalsmeer zaterdag 6 april thuis in
De Bloemhof tegen Herpertz Bevo uit Panningen. In deze poule
gaat Aalsmeer aan de leiding en
blijft vooralsnog aan kop, want
van Bevo is gewonnen met liefst
36-26 (ruststand was 17-12).
Concurrent OCI Lions volgt in deze op de voet, want de nummer
twee in de poule wist in Volendam na een spannende wedstrijd
de winst op te eisen met 25-28.
Greenpark Aalsmeer speelt op zaterdag 20 april thuis vanaf 20.00
uur tegen Volendam en op maandag 22 april (Tweede Paasdag)
komt OCI Lions uit Sittard op bezoek in Aalsmeer. Aanvang wedstrijd: 14.30 uur. Lukt het Greenpark om nu, na twee keer verlies
van dit team, wel te winnen of is

Hierin drukte Watervlo uiteindelijk door. Kevin en Yoni wisten allebei nog een keer het net te vinden, maar de tegenstander uit
Vleuten deed dat vijf keer, waardoor de eindstand 13-10 werd
voor de Vleutenaren.

Maandag start renovatie
De Westeinderloop is voorlopig even de laatste activiteit op
de baan van Atletiekvereniging
Aalsmeer. Aanstaande maandag
15 april begint namelijk de lang
verwachte renovatie van de atletiekbaan in de Sportlaan. De oplevering is gepland voor eind juli. Voor de trainingen worden zoveel mogelijk alternatieven gezocht. De eerste maandelijkse baanloop op de geheel vernieuwde AVA-baan staat gepland
op woensdagavond 14 augustus.

zesde plek. Hij had meteen de
smaak te pakken en schudde de
dag nadien een sterke tijdrit uit
de benen: zevende na ruim 11
kilometer, slechts twintig seconden trager dan Brent van Moer en
Mikkel Bjerg, de nummers een en
twee, óók van het afgelopen WK
tijdrijden voor renners onder 23
jaar. De Deen Bjerg werd eindwinnaar van de Triptyque.
Geleijn weer op podium
Ook junior Owen Geleijn uit Rijsenhout spekte zijn erelijst. In
de Ronde van Noord-West Overijssel, een klassieker over 120 kilometer, eindigde hij afgelopen
zaterdag als derde. De race werd
gewonnen door Amstelvener Enzo Leijnse met een kleine minuut
voorsprong op zes achtervolgers,
onder wie Geleijn. Het stevig uitgedunde peloton moest drie minuten prijsgeven op de winnaar.
John Tromp (Kudelstaart) finishte als vierde in een wedstrijd voor
zestigplussers in Eibergen. De
race werd beslist in een massasprint.
Nils Eekhoff op jacht naar bonificatieseconden in de tweede etappe
van de Triptyque de Monts et Châteaux.
Foto: organisatie Triptyque.

Dus, zin in een gezellig avondje
en gegarandeerd met een prijsje naar huis? Kom dan kaarten bij
Ons Genoegen. Ingang van het
Hofplein is het Kloosterhof in de
Aalsmeer - Op dinsdag 16 april Clematisstraat.
organiseert kaartclub Ons Ge- Tijdens de vorige speelavond is
noegen de jaarlijkse Paasdrive in het klaverjassen gewonnen door
de zaal van het Hofplein. De zaal Leo Ton met 5370 punten, geis open vanaf 19.00 uur en om volgd door Gees Hulshegge met
19.30 uur worden de kaarten ver- 5349 en Jopie Overdijk met 5077
deeld. Klaverjassen en rummi- punten. De poedelprijs was dit
kuppen staan op het program- keer voor Paul van Aalst met
ma. Deelname kost 3 euro per 3790 punten. Bij het Rummikuppersoon en dit bedrag is inclusief pen was Alie Hoving met 21 punkoffie of thee.
ten de beste. De poedelprijs ging
Zowel trouwe leden als nieuwe hier naar Rudolf Haussler met 80
gezichten zijn van harte welkom. punten.

Paasdrive bij
Ons Genoegen
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Voetbal zondag

Voetbal

Puntenverlies FC Aalsmeer
in vervelende wedstrijd
Aalsmeer - Houdt Dapper Vol dat
is de naam van de club waar de
zondag tak van FC Aalsmeer afgelopen zondag 7 april moest aantreden, een naam die niet overheen kwam met de doelstelling
waarvoor HVD naar Aalsmeer
was gekomen. Vele gemene overtredingen waar scheidsrechter
Van Valen te makkelijk en te laks
optrad en waar met name zeker in de slotfase FC Aalsmeer de
dupe van was en is geworden.
Bij de eerste lichte overtreding
(speler ging met veel herrie naar
de grond) op 20 meter voor het
doel, gaf hij een vrije trap. Benito
Bodmann, waar al voor gewaarschuwd was, achter de bal en feilloos en onhoudbaar voor Pim
Doeswijk verdween de bal hoog
in uiterste hoekje in het doel: 0-1
en toen wisten de supporters al
dat het een moeilijke wedstrijd
zou worden. FC Aalsmeer zocht
de aanval op en met succes want
het was Remi Pasternack die met
een boogbal keeper Theunissen
verschalkte en de 1-1 aantekende. Vijf minuten later een fout in
de verdediging van FC Aalsmeer.
In plaats de bal hard weg te schieten werd er veel te slap uitverdedigd en was het Yasin Abukar
die van dicht bij de 1-2 kon intikken. In de 25e minuut een prachtige combinatie van Remi Pasternak en Jeroen Ezink. Eerstgenoemde speelde bal in het strafschopgebied, maar keeper van
HDV was er net iets eerder bij.
Even later werd Remie Pasternak wel heel doorzichtig neergelegd en was er maar één straf, penalty. Deze werd genomen door
Alexander Goes en dat betekende 2-2 en volkomen terecht. Vier
minten later prachtige aanval van
Jeroen Ezink met Sten Piet, Sten
was het die Jeroen op maat bediende maar helaas zijn schot
spatte keihard op de lat. Het werd
er niet leuker op, elke keer viel er
weer een speler van HDV op het
veld, rust en water en toen kwamen er al gemene overtredingen
op verschillende spelers en Remi Pasternak was vaak de gebeten hond. In de 45e minuut was
Karel Mirowskai die aan de rechterkant goed doorging en de
bal prima op het hoofd van Pawel Kocon lanceerde en die kopte van dichtbij de bal prima tegen
het netje: 3-2. Prima opsteker vlak
voor rust, maar eerst was Jeroen
Ezink nog aan de beurt met een
gemene overtreding. De tweede

helft was geen minuut oud toen
een speler van HDV neergelegd
werd en hier werd een penalty voor gegeven, die werd prima
genomen door Benito Bodmann:
3-3. Domper voor de FC. In de 55e
minuut bijna een doelpunt door
een fout van Pim Doeswijk, maar
gelukkig kon hij zich prima herstellen. Twee minuten later werd
de bal diep over de rechterkant
gegooid en voor het doel gemikt
en daar stond weer Benito Bodmann klaar om de 3-4 in te schieten. Remi Pasternak was het die
weer een prima bal over de keeper lobte, maar deze werd net
voor de lijn weggetrapt. Eindelijk
was het toch Jeroen Ezink die de
4-4 tegen de touwen aan knalde
en toen sloegen de stoppen door
bij verschillende spelers van HDV.
Mede doordat scheidsrechter
van Valen een doelpunt afkeurde
voor buitenspel en terecht. Eerst
was het Mo Allaswad die twee
keer van achteren keihard werd
geschopt terwijl er geen bal in
de beurt was, kermend van pijn
lag hij daar op de grond en werd
door speler van HDV aan zijn haren van de grond getild. Opstootje op helft van FC Aalsmeer, HDVkeeper uit zijn doel en ging werkelijk schoppend naar iedereen
die hij kon raken. Rode kaart van
scheidsrechter sloeg hij uit zijn
handen en toen vond de leidsman het genoeg en stopte (staakte) hij de wedstrijd. Eindstand dus
4-4. Ondertussen was een speler
van HDV uitgegleden en bleek
achteraf zijn pols of arm gebroken te hebben en kwam er ook
nog een ziekenwagen aan te pas.
Door verschillende spelers van
DVH werd er nog ruzie gemaakt
bij de kleedkamers onderling,
maar gelukkig waren er toch ook
spelers die het een beetje konden
intomen. Twee keer rood en zes
gele kaarten, zou er deze week
nog een eerste team van HDV op
het veld staan? Aanstaande zondag 14 april een zeer belangrijke
wedstrijd voor FC Aalsmeer, minimaal een gelijkspel weghalen
bij Bernardus en dat zal een hele
klus worden. De uitwedstrijd begint om 14.00 uur.

Finalisten van het tweede niveau Danny Zorn (winnaar) en Danny de
Hartog naast Erik Jan Geelkerken.

Darter Erik Jan wint bij
Poel’s Eye in Dorpshuis
Kudelstaart - Vorige week vrijdag was weer een dartsavond
van de Poel’s Eye in het Dorpshuis
van Kudelstaart. Onder de maar
liefst 41 darters waren meerdere
(plaatselijke) toppers. Zo scoorde Marco Cornelisse dit seizoen
in twee avonden een 100% score, terwijl Moreno Blom en Erik
Jan Geelkerken in vijf avonden
tijd respectievelijk twee en drie
speelavonden wonnen. Frank
Droogh zorgde echter voor een
mega stunt door Moreno te verslaan. Ook Raymond van de Weiden was uitstekend op dreef, hij
bereikte voor het eerst ooit de
halve finale in de hoogste ronde.
Maar uiteindelijk bereikten Marco en Erik Jan dan toch ‘gewoon’
de finale. Erik Jan liet er echter
geen gras over groeien en won
gedecideerd voor de vierde keer
dit seizoen, en de dertiende keer
ooit. Dat is iets meer dan de helft
van het aantal overwinningen
van Danny Zorn (25). Danny bereikte nu echter de finale van het
tweede niveau, waarin een andere Danny (de Hartog) de tegenstander was. Vier seizoenen geleden troffen zij elkaar drie keer
in de finale van het hoogste niveau, en net als toen won Zorn nu
weer. De afgelopen twee speelavonden was de hoogste uitgooi

Amsec Piller verslaat
koploper Polonia

van de avond niet zo hoog (102
en 116), ditmaal regen de hoogste finishen zich echter aaneen.
Zo kreeg Huib Gootjes twee hoge uitgooien om zijn oren (145
van Rick Fransen en 131 van Tim
van de Poel), maar gooide zelf
ook 141 uit. Maar de eer van de
hoogste uitgooi van de avond
ging toch weer naar een topper,
want Marco wist een score van
152 weg te poetsen.

Kudelstaart - Leids onzet(ting)
was groot bij de spelers van
Sporting Leiden na de 0-2 nederlaag tegen RKDES uit Kudelstaart. Waarschijnlijk werd haring en witte brood uitgedeeld
door teamleider Jan van de Maarl
na de gewonnen wedstrijd tegen
Sporting Leiden. Door een meer
dan uitstekende eerste helft en
een degelijke tweede helft wisten de Kudelstaarters na een 0-2
ruststand met 0-2 te winnen, in
de tweede helft kwamen de Kudelstaarters niet echt meer in gevaar. Al zag dat er na 5 minuten
nog niet naar uit want de eerste grote kans was voor Sporting
Leiden, maar keeper Wilbert Klijmij wist de bal te keren. Maar dat
was het wel zo’n beetje qua kansen die Sporting Leiden in de eerste helft kon creëren. RKDES voetbalde beter en wist regelmatig
dicht bij het doel van Sporting
Leiden te komen. Sporting probeerde op allerlei manieren de
scheidsrechter te intimiteren met
vocaal verbaal, maar de scheidsrechter gaf geen krimp en floot
stoïcijns door. De Afas/Nieuwendijk brigade kwam na een kleine twintig minuten op een verdiende voorsprong. RKDES kreeg
een vrije trap op rechts. Elias Elhadji laat geregeld zien dat hij over
een prima trap beschikt en zo ook
deze, indraaiend naar de tweede
paal kon Roy Endhoven er nog
net het puntje van zijn kruin er
tegen zetten en plots stond zijn
scheiding andersom, maar wel
0-1. De plaatselijke FC bleef voetballend veruit de beste ploeg en
vlak voor rust werd dit bekroond
met nog een goal. Een prachtige
dieptebal van één van de uitblinkers Troy Zwanenberg kwam voor

Paas Koppeltoernooi
Volgende week zaterdag 20 april
is het Paas Koppeltoernooi, dit is
altijd een erg gezellig toernooi.
Met het koppeltoernooi speelt
men in duo’s, dus het is de bedoeling dat iedereen een maat meeneemt. Uiteraard is er een winnaar en verliezerronde, waarbij
er mooie prijzen klaar staan voor
de uiteindelijke acht finalisten. Elke dartersduo kan zonder opgave vooraf meedoen, de Poel’s Eye
is geen besloten club, laagdrempelig en geschikt voor alle niveaus; hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Jong, oud, man en vrouw
zijn welkom. De inschrijving sluit
om 20.00 uur, deelname kost vier
euro per persoon (acht euro per
koppel) en de minimum leeftijd
is 15 jaar. Op www.poelseye.nl is ZATERDAG 13 APRIL:
F.C.AALSMEER
nog meer informatie te vinden.
F.C.A. 1 - D.H.S.C. 1
14.30 u
F.C.A. 2 - Swift 3
11.45 u
F.C.A. 3 - V.V.C. 4
14.30 u
F.C.A. 4 - A’damsebos 4 14.30 u
F.C.A. 6 – Zuidvogels 6
14.30 u
T.O.B. 35+2 - F.C.A. 35+1 14.00 u
FCA 45+1 - Martinus 45+ 14.30 u
S.C.W.
S.C.W. 1 - H.Y.S. 1
14.30 u
S.C.W. 2 - Legm.vogels 3 12.00 u
14.30 u
ling. Voor Johan waren ook de- Hoofddorp 2 - S.C.W. 3
ze twee spelers net te sterk, maar S.C.W. 4 - VVA/Spartaan 3 14.30 u
15.00 u
Dirk wist heel knap zijn twee en- V.V.C. 6 - S.C.W. 5
kelspelen te winnen. In het dubbelspel scoorden Dirk en Johan
het derde en winnende punt: 2-3.

de voeten van Indy van Koert en
die faalde niet alleen voor de keeper en tikte de 0-2 dik verdiend
binnen. In de tweede helft gaf
Sporting Leiden nog een beetje meer gas en voetbalde op het
randje maar dat mag natuurlijk, uiteindelijk viel er in de hele wedstrijd maar één gele kaart
voor het neersabelen van Indy
van Koert dus dat viel wel mee.
RKDES bleek ook zondagmiddag
weer een prima verdediging te
hebben met ditmaal Arnaud van
Leeuwen in het centrum en Lennart Kok op rechts, omdat Robin
van der Steeg en Gijs Lentjes afwezig waren. Slechts één grote
kans kreeg Sporting Leiden, maar
keeper Wilbert Klijmij keek de bal
naast. Rustig loerde de Afas/Nieuwendijk brigade op de counter
en als RKDES het een beetje beter had uitgespeeld, had de score zomaar hoger kunnen uitvallen. Maar geen geklaag 0-2 winnen bij een medekandidaat voor
promotie is gewoon uitstekend
te noemen.
Bus naar Rotterdam
Zondag 14 april naar Hoop op
Vooruitgang/De Jonge Spartaan
SCR Combinatie Rotterdam oftewel HOV/DJSCR. Wie die naam
verzonnen heeft moet toch wel
een hele creatieve geest hebben
of te veel hebben gedronken. RKDES speelt niet altijd sterk tegen
een laagvlieger en dit HOV/DJSCR heeft het toen nog koploper
ASC behoorlijk lastig gemaakt.
Koppie erbij houden dus! Voor de
supporters: Jullie kunnen met de
bus mee naar Rotterdam, vertrek
om half 12 bij het RKDES-terrein
aan de Wim Kandreef.
Eppo

Wedstrijden veldvoetbal

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 zegeviert
met 6-4 op Nootwheer 8

Verlies FCA zaterdag
Voor FC Aalsmeer zaterdag geen
winst of gelijk spel afgelopen
weekend. De voetballers gingen
op bezoek bij ARC in Amsterdam. Aalsmeer - In de eigen Bloemhof
FCA wist op 1-0 winst te komen, heeft Bloemenlust 1 een 6-4 overmaar verloor uiteindelijk met 2-1. winning geboekt op hekkensluiter Het Nootwheer 8. Dirk Biesheuvel en Johan Berk waren goed
voor ieder twee enkelspelzeges
en Bart Spaargaren wist één tegenstander te verslaan. Een tweede punt ging na een spannende
wedstrijd net aan zijn neus voorbij (11-9, 11-9, 4-11, 10-12, 9-11).
Bart en Johan wonnen samen het
dubbelspel met 11-7 in de besliszendbureau had het team van sende vijfde game.
Woei als tegenstander en de hek- In de DUO competitie moesten
kensluiter van de ZABO werd ver- Dirk Biesheuvel en Johan Berk het
slagen met een monsterscore: 13- in Haarlem opnemen tegen TSTZ
1. De zaalvoetbalpartij tussen LE- Haarlem 1. Thuis was nog met
MO en HFC Haarlem kon jammer- 0-5 verloren, maar de gastheren
genoeg geen doorgang vinden speelden in een andere opstelen kreeg de einduitslag van 5-0
toebedeeld. De vierde wedstrijd
was de topper van de avond en winnaar. Amsec Piller besliste in
ging tussen Amsec Piller en Po- de slotminuut met een diagonalonia Aalsmeer. De partij speelde le hoge bal de wedstrijd: 4-3. De
zich af in een hoog tempo. Am- laatste wedstrijd was de ontmoesec Piller was versterkt aan de af- ting tussen Joga Bonito en Foottrap verschenen en speelde in ball Fanatics. He team van Joga
de eerste helft veelvuldig op de Bonito stond na drie minuten al
helft van de tegenstander. De op een 2-0 voorsprong en won de
ploeg wist niet te scoren en Polo- wedstrijd met 9-4.
nia Aalsmeer deed dat wel. Ruststand 0-2. Na vijf minuten in de Stand:
tweede helft viel de aansluitings- Polonia Aalsmeer 14-32, Foottreffer, een hard schot verdween ball Fanatics 14-31, Green Fingers
laag in de goal: 1-2. Drie minuten Uitzendbureau 14-30, Joga Bonilater volgde via de kluts de gelijk- to 14-26, Amsec Piller 14-24, Inmaker: 2-2. Elf minuten voor het ternational Smokers Team 14-16,
eindsignaal profiteerde Amsec HFC Haarlem 14-16, LEMO 14-16,
Piller van een overtall-situatie. Street Football Team 14-13, Woei
Een bekeken inzet belandde bin- 14-0.
nenkant paal in het doel: 3-2. Polonia Aalsmeer toonde in de eind- Speelronde 15
fase veerkracht en tekende vier De ZABO competitie wordt zaminuten voor tijd de 3-3 aan. Het terdag 13 april voortgezet in de
aantrekkelijke duel kreeg wél een Proosdijhal aan de Edisonstraat in

ZABO zaalvoetbalcompetitie

Aalsmeer - De eindfase van de
ZABO competitie gaat bijzonder
spannend en interessant worden. Door de resultaten van het
afgelopen weekend is het dringen geblazen in de top van de
ranglijst. Lijstaanvoerder Polonia Aalsmeer verloor, maar blijft
één punt voor staan op de nummer twee. Directe titel concurrent Football Fanatics speelde later op de avond, kon de koppositie veroveren maar leed eveneens
een nederlaag. Lachende derde werd de nummer drie van de
stand, Green Fingers Uitzendbureau die (enigszins onverwachts)
weer gaat meedoen om het kampioenschap. Met nog vier wedstrijdavonden op de speelkalender zijn er drie kandidaten voor
de ZABO-titel 2019 met de wetenschap dat de nummers één
en twee van de stand nog tegen
elkaar gaan spelen. De veertiende speelronde vond plaats in hal
2 van sporthal de Bloemhof. Het
openingsduel ging zaterdagavond 6 april tussen Street Football Team en International Smokers Team. Eerstgenoemde ploeg
won de wedstrijd met de ruime
cijfers van 7-1. Green Fingers Uit-

RKDES dendert door: 2-0
winst op Sporting Leiden

Hekkensluiter Bloemenlust 2
speelde uit tegen de nummer
twee van de ranglijst ZTTC 8 en
knokte zich heel knap naar een
5-5 puntendeling. David Klaassen won al zijn enkel partijen en
behield zo zijn 100% score in al
zijn wedstrijden. Horst Krassen en
Frans Ravensteijn wonnen allebei
een enkelspel partij. Het dubbelspel werd door David en Frans in
drie games verloren, waarmee de
einduitslag op 5-5 kwam.
Kudelstaart. Het programma van
speelronde 15 luidt als volgt: om
18.35 uur Amsec Piller tegen Football Fanatics. Om 19.20 uur Joga
Bonito tegen Woei. Om 20.05 uur
HFC Haarlem tegen International Smokers team. Om 20.50 uur
Green Fingers Uitzendbureau tegen Street Football Team en om
21.35 uur Polonia Aalsmeer tegen
LEMO. Supporters zijn welkom en
de toegang is kosteloos.

Kaartavond bij
BV Hornmeer
Aalsmeer - Komende vrijdag 12
april is er weer gewoon kaarten
bij buurtvereniging Hornmeer. Iedereen is van harte welkom in het
buurthuis aan de Dreef 1.

A’veen 35+ - S.C.W 35+1 15.30 u
V.V.Z.’49 45 - SCW 45 +1 14.00 u
ZONDAG 14 APRIL:
F.C.AALSMEER
Bernardus 1 - F.C.A. 1
F.C.A. 4 - O.S.C. 3
F.C.A. 5 - Heemstede 3

14.00 u
14.00 u
14.00 u

R.K.D.E.S.
HOV/DJSCR 1 - RKDES 1
Sp.Leiden 2 - R.K.D.E.S 2
A.S.’80 4 - R.K.D.E.S. 3
R.K.D.E.S. 4 - Kon.H.F.C. 4
U.N.O. 3 - R.K.D.E.S. 5

14.00 u
10.30 u
11.15 u
12.00 u
14.00 u

Bridgecompetitie

Hoogste score voor Edwin
en Jan bij ‘Onder Ons’
Aalsmeer - Dankzij de hulp van
een invalpaar konden 36 paren
bij Bridgeclub Onder Ons op 3
april de strijd aangaan. Het was
de vierde zitting van de laatste
sessie en de spanning begint op
te lopen. Er zijn dus nog twee mogelijkheden om verandering aan
te brengen in de huidige situatie.
In tegenstelling tot vorige speelavonden valt er weinig opvallends te melden maar toch springen er enkele spellen uit. In de Alijn werd op spel 23 slechts 2 maal
6 Harten geboden en gemaakt,
de andere paren zagen geen kans
om dit klein slem uit te bieden.
In de B-lijn was er ook weinig
schokkends te beleven. Een spel
viel echter op: een paar ging op
spel 20 in 5 Harten gedoubleerd
maar liefst 5 down en dat leverde
een vette minscore op van –1100!
In de C-lijn bood een paar op
spel 3 keurig 6 Schoppen en door

goed uitspelen van Zuid werd het
gemaakt. Op spel 5 werd ook een
keer 6 Schoppen geboden. Ook
dat contract werd door de leider veilig binnen geloodst. De
uitslag: Uitslagen in de A-lijn: 1e
Bert Huiskes en Hans Visser met
59.31%, 2e Jaap Geleijn en Gonny van der Zwaard met 58.40%
en 3e op 5% Jaap en Henk Noordhoek met 53.40%. In de B-lijn:
1e Bep Heijtel en Anita Martens
met 57.29%, 2e Ria Slagboom
en Kees Brockhoff met 55.73%
en 3e Anneke en Andre Lanser
met 54.17%. In de C-lijn: 1e met
de hoogste score van de avond
Edwin Geleijn, die een beroep op
Jan Doeve had gedaan om in te
vallen, met een score van 65.42%,
2e op eerbiedige afstand maar
toch heel goed: Heleen de Jong
en Corry Olsthoorn met 57.92%
en 3e Marja Barendsen en invaller
Huub Zandvliet met 54.17%.

Aanvang is 20.00 uur en de zaal
gaat open vanaf19.30 uur voor
koffie, thee en inschrijving. Het
koppelkaarten op 5 maart is gewonnen door Co Eikelenboom en
Ans Doeswijk met 5232 punten.

Gevolgd door Frits de Jong en
Theo Nagtegaal met 5127 punten
en Gerard Presser en Jan Meijer
met 5092 punten. De poedelprijs
was voor het koppel Piet Gortzak
en Fred Maas met 3542 punten.
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Aalsmeer gebracht werd om te
trainen. Toen De Proosdijhal gebouwd werd in Kudelstaart, werd
het aanbod gedaan om op het
schoolsportveld naast de sporthal te gaan spelen. En zo werd
VZOD een Aalsmeerse vereniging.

Korfbalvereniging waar saamhorigheid voorop staat!

VZOD viert 70-jarig jubileum
met grootse reünie
Kudelstaart - In 1949 heeft de
toen al bestaande jeugdvereniging VZOD zich aangemeld bij de
CKB, korfbalbond in Nederland.
Vanaf toen bestaat de Christelijke
Korfbal Vereniging VZOD, in 2019
is dat dus 70 jaar geleden. Aanleiding voor diverse festiviteiten dit
jaar, afgelopen zaterdag werd de
eerste daarvan gehouden: een
reünie voor alle leden en oud-leden. Voor zover de adressen achterhaald konden worden, is iedereen uitgenodigd, en er werd massaal gehoor gegeven aan deze
uitnodiging.
Zo’n 200 mensen waren zaterdagmiddag aanwezig in het clubhuis
van de jubilerende vereniging.
Om 16.00 uur speelde het eerste seniorenteam de streekder-

by tegen het Mijdrechtse Atlantis,
een kans voor de aanwezigen om
het moderne korfbal te beleven:
twee vakken, kortere speeltijden
en kunststof korven, er is veel veranderd in het korfbal de laatste
70 jaren.
Ook VZOD heeft veel meegemaakt in die 70 jaren. Ontstaan
dus uit de, in 1946 opgerichte,
vrijdagavond jeugdclub in de Chr.
Nat. School in de Zuiderlegmeer
is het ledental nu uitgegroeid
tot rond de 200 leden. Indertijd is gestart met één seniorenteam, jeugdteams zijn daar pas in
de 70’er jaren bijgekomen. Toen
groeide Kudelstaart flink door de
nieuwbouwprojecten en is VZOD
actief jeugdleden gaan werven.
Nu zijn er aanzienlijk meer jeugd-

teams dan seniorenteams!
In haar bestaan is VZOD op meerdere plekken gehuisvest: in het
begin werd gekorfbald op de
grasweides van de boeren in de
Zuiderlegmeer. Toentertijd viel
VZOD onder Uithoorn en kreeg
op enig moment onderdak bij
voetbalvereniging KDO in De
Kwakel. Toen daar geen ruimte
meer was, kon men terecht bij RKDES in Kudelstaart, toen nog gehuisvest waar nu Geerland is.
Toen daar nieuwbouwplannen gesmeed werden, verhuisde RKDES naar de Mijnsherenweg, maar voor VZOD was daar
geen plek en verhuisde toen
naar het sportveld bij De Bloemhof in Aalsmeer. Niet ideaal, omdat de jeugd steeds per auto naar

Eigen clubhuis
In 1985 kreeg VZOD de mogelijkheid om voor het eerst een ‘eigen’
clubhuis te bouwen op het gemeentelijk sportcomplex aan de
Mijnsherenweg. Met sloopmateriaal van een oude school in Kudelstaart werd eigenhandig door
alle leden samen, een clubhuis
gebouwd. Een ultieme, samenbindende prestatie voor een vereniging, waar velen nog bijzonder goede herinneringen aan
hebben. In 2002 moest VZOD
weer wijken voor nieuwbouw en
verhuisde men naar het nieuwe
sportpark Calslagen. Hier kwam
een einde aan het nomadenbestaan en betrok zij een prachtig eigen, stenen sportcomplex
met moderne voorzieningen en 2
kunstgrasvelden.
Sportief gezien zijn er meerdere hoogtepunten geweest in de
historie van VZOD: na het eerste
kampioenschap in 1954, volgde later in 1993 het kampioenschap van Nederland voor districtskampioenen. Door de jaren
heen zijn de kampioenschappen
van de jeugdteams niet meer op
één hand te tellen. In het recentere verleden is het vlaggenschip
van VZOD in 2014/2015 gepromoveerd naar de 2e klasse. Dit
seizoen zit de seniorenselectie in
zwaar weer en is de derde klasse
weer realiteit geworden, maar het
team heeft gelukkig het plezier in
het spelletje nog niet verloren.
Want dat is wat naast sportieve
ambities, voorop staat bij VZOD:
saamhorigheid, gezelligheid en
vriendschap. Dat is door alle jaren
heen zo gebleven.
Dat bleek maar weer toen tijdens
de reünie veel (oud)leden goede herinneringen op haalden aan
hun tijd bij VZOD. Bijzonder is het
dat zelfs negen(!) leden van het
eerste uur daarbij aanwezig waren. Deze krasse tachtigers en
zelfs negentigers kregen een aandenken aan die tijd en werden in
het zonnetje gezet met bloemen.
Maar ook de teams uit latere jaren namen de kans waar om nog
éénmaal met elkaar op de foto te
gaan.
Bijeenkomst en feestdag
In mei volgt nog een feestelijke bijeenkomst voor relaties en
bevriende
sportverenigingen,
waarna in juni de viering van het
70-jarig jubileum wordt afgesloten met een feestdag voor de
hele vereniging. En denkt u: wat
een leuke vereniging, dat korfballen is misschien zo gek nog niet,
kom dan rustig eens langs bij het
complex aan de Wim Kandreef 2
in Kudelstaart. Of neem een kijkje
op de website www.vzod.nl. Daar
zijn ook alle foto’s te zien die tijdens de reünie gemaakt zijn.
Foto’s Ria Scheeuwe en
Gerda de Vos

Competitie loopt ten einde

Geweldige score sjoeler
Thomas van Brakel
Rijsenhout - Op donderdag 4 april
was de één na laatste speelavond
van sjoelclub Rijsenhout. Thomas
van Brakel veroverde opnieuw de
eerste positie met een geweldige
score van 1907 punten. Hiermee
neemt hij een ruime voorsprong
op Lineke van Brakel die met 1792
op de tweede plaats is geëindigd.
Rien Ravensbergen wist derde te
worden. Hij behaalde 1747 punten. In de A-klasse is Leo van Faassen eerste geworden met 1701
punten. Op een gedeelde tweede plek staan Riet Schijf en Martje
Baardse met 1680 punten. Marjo
Sym heeft 1651 punten gehaald.
Daarmee staat zij deze avond derde. Astrid Overbeek wist met een
score van 1574 de eerste plek te
bemachtigen. Willem Romijn haalde 1531 punten waarmee hij op

plaats twee komt te staan. Plonie
Verdel sluit het rijtje in de B-klasse af. Met een score van 1452 behaald zij een derde positie. De
nummer één in de C-klasse is deze avond Bertus Baas met 1565
punten. Met bijna honderd punten minder staat Simone Groen op
de derde plaats. Zij behaalde 1467
punten. Op plek nummer twee
staat Ruud Maas met 1507 punten.
Laatste sjoelavond seizoen
Ook op de laatste sjoelavond van
dit seizoen zijn belangstellenden
van harte welkom om te komen kijken en mee te spelen. Deze is op
donderdag 18 april in Dorpshuis De
Reede in Rijsenhout van 19.30 tot
ongeveer 22.30 uur. Kijk voor meer
informatie op www.rijsenhout of
volg de Sjoelclub op facebook.

Wedstrijdzeilen: Grand Prix d’Aalsmeer

Bondarenko winnaar bij
Drakenklasse
Aalsmeer - Het tweede weekend van de Grand Prix d’Aalsmeer
bood de wedstrijdzeilers opnieuw
schitterend zeilweer. De Grote
Poel van de Westeinderplassen
was overgoten door een mix van

blauwe lucht en een matige wind
uit voornamelijk noordoostelijke richtingen. Alhoewel baanverleggingen bespaard bleven, waren er volop winddraaiingen die
ook in de top van het klassement

Darten op dinsdag in ‘t Middelpunt

Vincent Beukman sterke
winnaar van dartavond
Aalsmeer - Op dinsdag 2 april
kwamen er voldoende deelnemers naar de dartavond om twee
poules te maken om mee te beginnen. In poule A werd Gerben
de Vries eerste ondanks een nipte nederlaag tegen Henk van der
Stroom, hetgeen voor iedereen
een grote verrassing was. Peter
Bakker werd hier tweede, maar
hij bereikte deze plek pas na een
beslissende leg tegen Henk. In
poule B won Vincent twee partijen met 2-1 , tegen Ben van Dam
en Kees de Lange. Zijn derde partij won hij met 2-0 van de recente avondwinnaar Jacco Piet. Jacco
gooide nog wel een fraaie 180-er,
maar dat mocht niet baten. Kees
werd in deze zware poule mooi
tweede en zo waren de halve
kruisfinales bekend: Vincent won
met 2-0 van Peter, die moeite had
met de dubbels. Gerben versloeg

Kees met 2-1 en zo stond de sterke finale vast: Vincent tegen Gerben. Eerst gingen Kees en Peter
nog de strijd aan om de derde en
vierde plaats en nu gooide Peter
de dubbels wel op tijd. In de finale bleek Gerben niet opgewassen tegen het sterke en constante spel van Vincent die de dubbels veelal goed wist te raken.
In de verliezersronde wist Jacco nog net Ben van Dam te verslaan, ook dit was een spannende en gelijkopgaande strijd. Hans
Dolk had de hele entourage weer
goed geregeld en werd zevende.
Volgende week liggen de kansen
weer helemaal open, en wie weet
melden zich nog nieuwe deelnemers. Leeftijd vanaf 16 jaar.
Entree 2,50 euro. Het darten in
Buurthuis ‘t Middelpunt inde Wilhelminastraat 55 start om 20.00
uur.

Mooie opkomst en hoge
scores bij kaarten FCA
Aalsmeer - Het was afgelopen vrijdag de laatste competitie kaartavond bij FC Aalsmeer. Er
was een hele goede opkomst bij
het klaverjassen en iets minder bij
het hartenjagen, maar dat had alles te maken met een familie uitje. Ineens was iedereen er bijna
weer en zaten er 36 mannen en
vrouwen te klaverjassen en dan
heb je natuurlijk uitschieters op
zo’n avond met potjes van 2200
tot 2300 punten. Zo hadden Hennie Spaargaren en Wim Ruts ook
deze avond een potje van 2358
punten. En dan doe je natuurlijk wel even mee voor de eerste
plaats die ze dan ook behaalden
en de grootse kanshebbers zijn
om over twee weken gehuldigd te
worden. Totaal behaalden ze 5633
punten. Op twee zijn Wim Braam
en Geert Bruine de Bruin geëindigd met 5437 punten en plaats
drie was voor Jan Egbert van Zelderen en Stefan Romkema met
5375 punten. De poedelprijs, en
dat vonden ze niet erg, was voor
Jack van Muiden en Andre de Vries
met 3424 punten. Bij het hartenjagen wist Esther twee keer de ron-

de prijs te winnen. Ze behaalde
met 158 punten de eerste plaats,
maar dé winnares van de competitie is ze nog niet. Het kan raar lopen met kaarten. Op twee Marcel Schijf met 173 punten en op
drie Han Hogervorst met 176 punten. De poedelprijs was voor Sjaak
Schijf met 268 punten.
Kaarten en prijsuitreiking
Op vrijdag 19 april is de laatste kaartavond van dit seizoen.
Er wordt niet meer voor het ‘eggie’ gespeeld. Er worden vast hoge scores gehaald, want er is niets
meer te verliezen, dus de spelers
kunnen gokken! Na afloop van het
kaarten vindt de prijsuitreiking
plaats en worden de winnaars in
het zonnetje gezet. En natuurlijk
staat nog een daverende loterij op
het programma. Mis het niet. Aanvang: 20.15 uur en aanwezig 20.00
uur in het clubgebouw van FC
Aalsmeer aan de Beethovenlaan.

Regina wint bij
Ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdagmiddag is er van 13.30 tot 16.30
uur een gezellige kaartmiddag in
het Dorpshuis te Kudelstaart voor
55+ers. Klaverjassen en jokeren
Aalsmeer - Op donderdag 11 april staan op het programma. Het jois de volgende ouderensoos is in keren op donderdag 4 april is gehet Middelpunt aan de Wilhelmi- wonnen door Riet Pothuizen met
nastraat 55. Aanvang is 13.30 uur 510 punten, gevolgd door Joen iedereen vanaf 55 jaar is wel- pie de Grauw met 749 en Nico de
kom. Klaverjassen en rummikup- Ron met 780 punten. Bij het klapen staan op het programma. Bij verjassen was deze week Regina
het klaverjassen op 28 maart is Geleijn met 5297 punten de besHannie Eveleens eerste geworden te, gevolgd door Elisabeth Rommet 5101 punten. Op twee Ri- kema met 5221 en Tini Buwalda
nus de Jong met 5091 punten en met 5060 punten. De poedelprijs
de poedelprijs was voor Jan van was deze week voor Nic de Jong
der Zwaard met 4255 punten. Bij met 3748 punten. De vaste groep
het rummikuppen was de hoog- kaarters hoopt nieuwe gezichste eer voor Bep Verhoef met 152 ten te mogen verwelkomen. Kom
punten, gevolgd door Geesje Mil- eens kijken en/of meespelen. Voor
lenaar met 166 punten. De poe- eerst meer informatie kan contact
delprijs is uitgereikt aan Anthonia opgenomen met mevrouw R. Potvan de Voort met 358 punten.
huizen via 0297-340776.

Ouderensoos in
‘t Middelpunt

niet altijd even makkelijk bleken.
Het Aalsmeerse team van Jan Bakker (NED 422), winnaar van het
eerste weekend, kwam herhaald
in wat moeilijke shifts en scoorde uiteindelijk een vijfde totaalplaats. De Aalsmeerder Andre du
Pon zeilde met zijn NED316 sterk
voorin en scoorde een voorlopige serie met twee eerste en een
tweede plaats. Dat gaf uitzicht op
de eindoverwinning, maar een
niet opgemerkte te vroege start
in de laatste race kostte de nodige punten. Hierdoor schoven de
buitenlandse deelnemers door
naar de eerste drie totaalplaatsen. De Belgische zeilers Alex Helsen noteerde uiteindelijk 17 punten met zijn BEL79, twee meer

dan Ben van Cauwenbergh met
zijn BEL80. Maar het constante zeilen van Dmitry Bondarenko
in de Engelse GBR408 werd met
slechts 10 punten en de eindoverwinning beloond. De Solingklasse gaf een felle strijd tussen Rudy den Outer (Kralingen,NED33)
en de Aalsmeerder Peter van Klink
(NED34). Beiden scoorden 8 totaalpunten, maar de drie eerste
plaatsen van team den Outer bezorgden hen de hoofdprijs in deze Tulip Races. De wedstrijden in
de Drakenklasse worden tijdens
het Paas-weekend afgesloten.
Surf voor uitgebreide informatie naar www.westeinderzeilwedstrijden.nl .
Theo van Mierlo

ACTIES ZIJN GELDIG VAN DONDERDAG 11 APRIL T/M ZONDAG 14 APRIL 2019
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Tip: DEEN knoflooksaus
fles 500 ml. € 3,50.

DEEN scharrel kip
of kipdij shoarma
schaal 400 gram

Viña Maipo
Vitral
Reserva
of St. Frizzante
mousserende
wijn

ROBUUST
FRUITIG

(HALF) ZOET
(HALF) ZOET

4.

2 voor
50

4.75 - 4.95

Tip: DEEN shoarmabroodjes
pak 4 stuks € 0,75.
DEEN pangareepjes

DEEN Hollandse balletjes,
satéballetjes of mini kipsaté

Daily Chef nasi, bami of
mihoen goreng

knoflook of Thais
pak 250 gram

7.

Actieprijs per kilo 10.00

00

schaal 160 - 400 gram

bak 1 kilo

12.00

Actieprijs per liter 5.00

alle soorten
2 flessen à 75 cl.
10.00 - 12.00

Apple Bandit Cider Apple
of Classic Apple 30 cl. of
Jillz Cider Regular of
Raspberry 23 cl.

2.

2.50

25

Actieprijs per kilo 9.00

6-pack

Viennetta Vanille

4.

4.95

1.

00

2.05

50

6 -pack
25
4.90 - 5.10

3.

Karvan Cévitam

2 stuks à 750 gram
4.60

alle 0% soorten
2 bussen à 750 ml.

2.30

Hollandse
aardbeien

5.90 - 6.00

3.

DEEN Aalsmeer is op zondag geopend van 12.00 tot 18.00 uur
DEEN Aalsmeer: Molenpad 19

3.

00

Actieprijs per kilo 6.00

gratis

2 voor
50

Actieprijs per liter 2.33

1+1

Actieprijs per kilo 1.53

doos 500 gram

