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Gido Oude Kotte werd beëdigd 
door de commissaris van de Ko-
ning, Arthur van Dijk, en kreeg 
de ambtsketting omgehangen 
door loco-burgemeester en wet-
houder Robbert-Jan van Duijn. 
Een bijzonder moment noem-
de commissaris van de Koning 
het debuut van Gido Oude Kot-
te als burgemeester, die, voordat 
hij deze nieuwe uitdaging aan-
ging, wethouder was in Heerhu-
gowaard. De 38-jarige nu eerste 
burger van Aalsmeer is de jong-
ste burgemeester van Noord-
Holland. Volgens Van Dijk is Gido 
geen loopbaanplanner, meer een 
avonturier, een Indiana Jones, 
maar ook een persoon die kansen 
en uitdagingen pakt en veel am-
bitie heeft. Een verbinder en sa-
menwerken is zijn advies. 

Kennismaken met Aalsmeer
Voorzitter van de extra raadsver-
gadering was Ronald Fransen en 
hij mocht (van zichzelf ) na het te-
kenen van het proces-verbaal als 
eerste de nieuwe burgemees-
ter toespreken. Alle fracties gaan 
persoonlijk Gido Oude Kotte ken-
nis laten maken met Aalsmeer. Zo 
gaat de PvdA de Historische Tuin 
laten zien, neemt het CDA hem 
mee naar Kudelstaart, naar het 
café, de palingvisser en woon-
complex Mijnsheerlijckheid en 
van D66 mag hij plaatsnemen in 
de juryboot tijdens de Pramen-
race, en zwerfvuil prikken in een 
wijk. De VVD heeft gekozen voor 
een kennismaking met twee bij-
zondere ondernemingen, Abso-
luut Aalsmeer nodigt de burge-
meester uit voor een fi etstocht 

langs bijzondere gebouwen en 
monumenten en GroenLinks or-
ganiseert een boottocht over de 
Westeinderplassen.  

Lied over Aalsmeer
De volgende spreker was wet-
houder Robbert-Jan van Duijn, 
die Aalsmeer bejubelde aan de 
hand van het lied over Aalsmeer 
van de helaas te vroeg overleden 
Jan Leliveld, “ons offi  cieus volks-
lied”. Zinnen uit diverse couplet-
ten haalde hij aan en één ervan 
zong hij. Gelukkig één, de wet-
houder heeft andere kwaliteiten 
zullen we maar zeggen... Hij sloot 
af met de hoop uit te spreken dat 
Gido Oude Kotte zich snel thuis-
voelt in Aalsmeer en met de over-
handiging van de bestuursspeld, 
die alle wethouders en raadsle-
den met trots dragen.

Groot voorrecht
Daarna was het woord aan Erik 
Boog, voorzitter van de Am-
stelland-regio en burgemees-
ter van Diemen, en hij haalde al-
le facetten van het burgermees-
tersambt aan, “soms de laatste 
strohalm, soms de kop van jut 
maar een groot voorrecht.” Bur-
gemeester Bert Blase van Heer-
hugowaard kwam Gido suc-
ces wensen en hem voorstellen. 
“U krijgt een burgemeester die 
doelen stelt en ambitie toont. 
Een hoeder is van democra-
tie en integriteit en ambitieus is 
voor de gemeente en voor zich-
zelf.  Hij wil groeien, wethouders 
uitdagen en de gemeenteraad 
prikkelen. Gido en Aalsmeer zijn 
een gouden match.” 

“Voelt als thuiskomen”
Het laatste woord was aan de 
nieuwe burgemeester zelf. “Het 
voelt als thuiskomen. Wij vin-
den het een groot voorrecht om 
nu als Aalsmeers gezin (vrouw 
en dochtertje van half jaar oud) 
door het leven te mogen gaan.” 
In Aalsmeer besturen ziet hij wel 
avontuur en uitdagingen. Natuur-
lijk was het gezin al op verken-
ning gegaan. “Een ware smaak-
explosie met de watertoren, het 
fort, veel groen, waterrijk, prach-
tige vergezichten. Prettig klein-
schalig, wel een beetje duur.” De 
huizenjacht is vast moeizaam ver-
lopen... Hij omschreef inwoners 
als harde werkers en aanpakkers, 
maar waar gezelligheid en saam-
horigheid hoog in het vaandel 
staan en zei al uit te kijken naar 
de Pramenrace. Wat u/jij van Gi-
do Oude Kotte kunt verwach-
ten: “U krijgt in mij niet alleen een 
burgemeester, maar ook een va-
der, echtgenoot, buurman, een 
vriend, een mens.” Hij wil graag 
met inwoners kennismaken, zal 
u/jou uitnodigen in het gemeen-
tehuis en wordt graag uitgeno-
digd. En met de woorden “Gido 
komt naar u toe”, sloot voorzitter 
Fransen deze bijzondere verga-
dering. Aalsmeer heeft een nieu-
we burgemeester, welkom!
Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer - Alle stoelen in de raadzaal bezet en een volle trouwzaal 
om ‘live’ op een scherm mee te kijken: De nieuwe burgemeester 
van Aalsmeer is afgelopen dinsdag 16 april onder grote belang-
stelling van familie, vrienden en inwoners offi  cieel geïnstalleerd. 
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BEZORGERS/STERS

D E Z E  W E E K  I N  D E  K R A N T

Burgemeester Heerhugowaard: “Een gouden match”

Gido Oude Kotte: Burgemeester, 
echtgenoot, vader en vriend 

waren een deur aan de zijkant aan 
het forceren. Agenten zijn snel ter 
plaatse gegaan, maar de inbre-
kers waren al verdwenen. Volgens 
een getuige waren zij weggere-
den in een vierdeurs auto, donker 
van kleur en vermoedelijk van het 
merk Ford in de richting van de 
Galvanistraat. De inbraak is overi-
gens mislukt, er zijn braaksporen, 
maar het is de drie niet gelukt om 
toegang te krijgen.

Poging inbraak 
in sporthal

Kudelstaart - Op zaterdag 13 
april rond kwart over drie in de 
nacht kreeg de politie een mel-
ding dat door drie mannen werd 
geprobeerd in te breken in de 
sporthal in de Edisonstraat. De 
drie, gehuld in donkere kleding, 

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Oplage: 17.450

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten
 18 t/m 22 april

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Paaszon-
dag 10u. Dienst met Maurice 
Lubbers.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Paas-

zondag 10u. Dienst. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Vrijdag 

19.30u. Dienst met ds. J.A.C. We-
ij. Paasondag diensten om 10u. 
met A.G. van der Heijden en 
16.30u. met ds. A.C.N. Geertse-
ma, gez. in NGK. Oppasdienst 
kinderen 0-3 jaar en zondags-
school voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Donderdag 

19.30u. Avondmaalsviering. 
Vrijdag 19.30u. Goede Vrijdag-
vesper in Open Hof Kerk. Zon-
dag 10u. Pasen m.mv. Doops-
gezind Kerkkoor. Oppas op aan-
vraag: oppas@dgaalsmeer.nl. 
Collecte voor St. Gered Gereed-
schap.

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Pasen. 

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

247. Donderdag 18.30u. Vie-
ring met ds. Teus Prins. Goede 
Vrijdag 18.30u. Oecumenische 
dienst, vgs. ds. Mirjam Vermeij, 
Elllen van Houten en Lia Pieter-
se. Zondag 10u. Viering Pasen 
met ds. Mirjam Vermeij m.m.v. 
vocaal kwartet Similia uit Ku-
delstaart.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Donderdag en zaterdag om 
19.30u. Halfuursdienst. Vrijdag 
19.30u. Avondmaalsviering met 
ds. G.H. de Ruiter. Zondag 10u. 
Paasfeest met ds. G.H. de Ruiter. 
Organist: R. Postma. 

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Vrijdag 19u. Viering 
Heilig Avondmaal met ds. M.J. 
Zandbergen. Organist: Cees 
Verschoor. Zondag om 10u. 
Paasviering met ds. M.J. Zand-
bergen Organist: Joshua Prins.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Vrijdag 19.30u. Samenkomst 
Goede Vrijdag. Spreker: Martijn 
Piet. Zondag 10u. Paasdienst. 
Spreker: Coen Nuijten. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Dovenvertolking 
en vertaling in het Engels. 

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Vrijdag 
19.30u. Gez. dienst in CGK met 
ds. J.A.C. Weij. Zondag Paas-
diensten om 10u. met ds. J.A.C. 
Weij en om 16.30u. met ds. 
A.C.N. Geertsema uit Lisse, gez. 
dienst met CGK. 

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Donderdag 18u. Poolse dienst 
met Andrzej en om 20.15u. Eu-
charistieviering. Vrijdag 14.30u. 
Kruisweg en 17u. Poolse dienst. 
In Open Hof Kerk 19.30u. Oe-
cumenische viering. Zaterdag, 
zondag en maandag 14u. Pool-
se dienst met Andrzej. Zaterdag 
22u. en zondag 9.30u. Eucharis-
tieviering. In Kloosterhof: Vrij-
dag 15u. Kruisweg en zaterdag 
17u. Woordcommunieviering.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 16 

u. Hoogfeest van Pasen voor ie-
dereen. Met koorzang van de 
jonge sopraan Elzeline Rens-
sen, voorganger: Mgr. Dr. Dirk-
Jan Schoon, orgel: Toon Rens-
sen en lezingen: Lisette Visser-
Moleman. 

Russisch-orthodoxe dienst 
-    Heilige Maria van Egypte Kerk. 

Zaterdag 17.30u. Avondgebed 
en zondag 10u. Goddelijke Li-
turgie.

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

Heilige Liturgie. Voorganger: Fa-
ther Ioan.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Vrijdag 19.30u. Heilig 
Avondmaal met ds. A.J.O. v/d 
Wal. Zaterdag 21u. ZWO-groep. 
Zondag 10u. Paasdienst met ds. 
C. van Stralen uit Amersfoort 
m.m.v. Interkerkelijk koor..

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

Donderdag 19.30u. Viering 
met ds. E.J. Westerman. Vrijdag 
19.30u. Eredienst. Zondag 10u. 
Paasdienst met pastor A.M. van 
Gaalen-Van Veen uit Ilpendam. 

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

Donderdag 18.45u. Eucharistie-
viering m.m.v. dames- en he-
renkoor. Vrijdag 14.30u. Kruis-
weg en zingen. Zaterdag 19u. 
Paaswake m.mv. dames- en he-
renkoor. Zondag 11u. Eucharis-
tieviering m.m.v. kinderkoor. 

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwarte-
weg 98. Op 22 april geen studie. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dins-

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

Goede Vrijdag in 
Open Hof kerk

Aalsmeer - Op vrijdag 19 april 
wordt een Oecumenische Goe-
de Vrijdagviering gehouden in de 
Open Hof kerk vanaf 19.30 uur. 
Goede Vrijdag staat in het teken 
van het lijden en sterven van Je-
zus. Het thema van de viering is 
: ‘Stil’. Ellen van Houten, Mirjam 
Vermeij en Lia Pieterse zullen in 
de viering voorgaan. Met de or-
ganist en pianiste Alma Kulbay-
eva zullen zij de aanwezigen en 
de solisten Wilma Schoenma-
ker en Carin Bremer muzikaal be-
geleiden. Centraal in de viering 
staat het kruis. Bezoekers wor-
den uitgenodigd om in de viering 
als eerbetoon een bloem bij het 
kruis te brengen. Wilt u zo goed 
zijn daarvoor een bloem mee te 
nemen.?

Paasdienst LEG
Aalsmeerderbrug - Op zondag 
21 april is het Pasen en is er in 
de Levend Evangelie Gemeente 
een feestelijke Paasdienst. Jong 
en oud is om 10.00 uur van har-
te welkom. Coen Nuijten van C-
Generations zal de aanwezigen 
op een eigentijdse manier mee-
nemen in het Paasverhaal. Daar-
naast kan deze ochtend genoten 
worden van dans en muziek tij-
dens een optreden van de dans-
groep Hearts Aligned. Ook is er 
een medley gemaakt van liede-
ren die door kinderen zijn ge-
schreven. Coen Nuijten weet als 
geen ander een verhaal neer te 
zetten dat zowel kinderen, jonge-
ren als volwassenen aanspreekt. 
Hij is enthousiast, en zal tijdens 
de paasdienst op zijn geheel ei-
gen manier uitleggen wat Pasen 
betekent. Na afloop van de dienst 
ben je uitgenodigd om nog even 
te blijven voor een gezellige Paas-
brunch. Iedereen mag hiervoor 
iets lekkers meenemen. Vier je Pa-
sen mee? Kijk voor meer informa-
tie op www.leg.nl. 

Oost-Inn: Inloop, quilten 
en literaire avond
Aalsmeer - Woensdag 24 april 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting, onder het ge-
not van een kopje koffie of thee, 
gezellig even bijpraten of er ge-
woon zijn. Ook is er van 9.30 tot 
11.30 uur quilten. U kunt als u dat 
wilt aan deze creatieve bezigheid 
of aan een ander handwerk mee-
doen. ’s Avonds wordt van 19.30 
tot 21.30 uur een literaire avond 
gehouden. Het boek ‘Hemelhoog’ 
van Judith Koelemeijer wordt be-
sproken: In dit boek ontrafelt de 
schrijfster het dramatische ver-
haal uit haar jeugd. Zomer 1985. 
Zes meisjes vieren vakantie op 
de Griekse eilanden. Ze hebben 

net eindexamen gedaan en het 
leven lijkt een grote belofte. Tot-
dat er de laatste nacht een onge-
luk gebeurt. Met vijf meiden, zes 
rugzakken en een doodskist ke-
ren ze naar huis terug. Wat deed 
de dood van hun vriendin Annet-
te met het leven van de betrokke-
nen? En waarom lopen hun her-
inneringen aan die fatale nacht 
zo uiteen? 
Belangstellenden zijn hartelijk 
welkom bij deze activiteiten in de 
Oost-Inn in de Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Voor inlichtingen: 
0297-325636 of 0297-321636 of 
kijk op de website www.ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Rijsenhout zingt 
met Pasen

Rijsenhout- Zondagmiddag 21 
april is er voor de tweede keer 
dit jaar weer een Rijsenhout zingt 
dienst in het Lichtbaken. De-
ze middag zal in het teken staan 
van Pasen. In deze dienst zal And-
re Keessen de muzikale invulling 
verzorgen. Andre voelt zich hele-
maal thuis achter het orgel en de 
piano. Hij is organist van diver-
se kerken en dirigent van diver-
se koren. Een korte overdenking 
wordt gehouden deze middag 
door dominee N. Geertsema uit 
Lisse. De dienst begint om 16.30 
uur en is voor jong en oud. Ieder-
een van harte welkom dus! Adres: 
Aalsmeerderweg 751 in Rijsen-
hout.

Mooie opbrengst 
deurcollecte

Kudelstaart - Gehandicaptensport 
heeft in de week van 1 tot 6 april 
een deurcollecte gehouden in Ku-
delstaart. De collecte heeft een 
heel mooi bedrag opgehaald, na-

Caritas zingt Paaswake
Regio - Het interkerkelijk koor 
Caritas hoopt zaterdag 20 april 
mee te werken aan de Paaswa-
ke-dienst in de De Schutse in Uit-
hoorn. De dienst begint om 21.00 
uur en een ieder is welkom. Het 
koor zal deze avond liederen zin-
gen over de lijdenstijd, maar ook 
over Pasen, de opstanding van 
Jezus. Deze liederen zijn muzi-
kaal van heel verschillende aard. 
Er wordt in het Engels gezongen, 
maar er zijn ook een paar Neder-
landse nummers ingestudeerd. 
Dirigent Arjaan van Eck, inmid-
dels alweer ruim een half jaar 
werkzaam bij het koor, heeft de 
Caritassers al veel kunnen bieden. 
De kwaliteit van de koorzang zal 

zeker opgemerkt worden. Het 
koor wordt begeleid op de pia-
no door Peter van Dongen. Infor-
matie over Caritas is te vinden op 
www.caritasaalsmeer.nl

Paaskransen maken in 
wijkpunt Voor Elkaer
Kudelstaart - Op 11 april zijn Paaskransen gemaakt in Wijkpunt Voor 
Elkaer. Het was een drukte van je welste met dertig dames die kwamen 
bloemschikken. Gelukkig waren er de vier trouwe vrijwilligers Arda, Wil, 
Marianne en Rita, die hen met tips bij stonden. Het was een heel gezelli-
ge ochtend. Alle dames vertrokken trots met hun eigen ‘paas-kunstwerk’ 
naar huis.

Tweemaal uitvoering Passion 
in St. Jan-kerk Kudelstaart
Kudelstaart - Na een lange voor-
bereidingstijd en een paar maan-
den hard repeteren wordt vrijdag 
19 april de Passion uitgevoerd. 
Nadat de posters opgehangen 
waren en de toegangskaarten 
beschikbaar kwamen ging de 
verkoop hiervan ineens zo snel. In 
een dag/avond waren de avond-
kaarten zo goed als op. Besloten 
werd er een uitvoering aan toe te 
voegen, in de middag en hiervoor 
zijn nog enkele kaarten à 6 euro 
te koop bij Gall en Gall. Kinderen 
tot en met 12 jaar betalen 3 eu-
ro entree. Zondag 14 april is het 
grootste gedeelte van de middag 
gebruikt voor de ‘doorloop’ van 

de Passion. Toen kregen de koor-
leden en het combo pas het ge-
beuren te zien. Voor die tijd wer-
den de liedjes gerepeteerd op 
de zangavonden. Het toneelspel 
werd weer ergens anders geoe-
fend en nu alles bijeen kwam, was 
het soms chaotisch maar aan het 
einde van de ‘doorloop’ had ie-
dereen toch een goed beeld van 
hoe het moet worden. Iedereen 
is er nu klaar voor en allen heb-
ben ontzettend veel zin om twee-
maal een prachtig Passion op de 
planken te zetten. De uitvoerin-
gen in de RK-kerk St. Jan aan de 
Kudelstaartseweg zijn op vrijdag 
19 april om 16.30 uur en om 19.30 
uur. Na afloop is er ook nog gele-
genheid om bloemen neer te leg-
gen bij het kruis. Hiervan wordt 
de kerk versierd voor de Paasvie-
ringen.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

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

melijk 999,50 euro. De gehandicap-
tensport bedankt de vele collectan-
ten in Kudelstaart voor hun inzet en 
natuurlijk alle gulle gevers. Volgend 
jaar is de collecte van 29 maart tot 
en met 4 april. Ook collectant wor-
den in Kudelstaart? Aanmelden kan 
bij: Ria Pieterse-Waaijman via 0297- 
322187 of stuur een mail naar: 
loekria@yahoo.nl.









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

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

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

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

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

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 
Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen 
naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernum-
mer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, een 
bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend.
-  Gemaalstraat 1, 1432 JX, (Z19-022798), het plaatsen van 

een dakkapel in de zijgevel 
-  Oosteinderweg 219a, 1432 AS, (Z19-022633), het plaatsen 

van een dakkapel in de zijgevel 
-  Jac. P. Thijsselaan 10, 1431 JH, (Z19-022375), het intern 

verbouwen en brandveilig gebruik van het pand van KDV 
SamSam 

-  Zwarteweg 23, 1431 VH, (Z19-021382), het bouwen van 4 
vrijstaande woningen en het aanleggen van een in- en uit-
rit 

-  achter Bilderdammerweg 119, Sectie D nr. 4566, (Z19-
021373), het plaatsen van een container voor het veilig 
bewaren van materialen van de schooltuin 

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevings-
vergunning, reguliere/uitgebreide procedure. 
De beslistermijn is verlengd met zes weken.
De beslissing op de volgende aanvragen zijn met toepassing 
van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
-  Mr. Jac. Takkade 24 , 1432 CB, (Z19-004983), het legaliseren 

van een verdiepingsvloer en balkon bijgebouw. Verzon-
den: 11 april 2019

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 205 ws, 1432 AS, (Z19-014899), het aanleg-

gen van een nieuwe in-of uitrit aan de voortuin. Verzon-
den: 15 april 2019

- Ringvaart-Aalsmeerdijk 520ws, 1432 SB, (Z19-010737), het 
vergroten van de aanbouw en wijzigen tot schuur. Verzon-
den: 08 april 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
-  Zijlijnstraat 32, 1433 DC, (Z18-018452), het aanleggen van 

een in- en uitrit. Verzonden: 12 april 2019
-  Stommeerweg 135, 1431 EV, (Z19-000053), het uitbreiden 

van een woonhuis. Verzonden: 11 april 2019
-  Rastraat 13, 1433 SM, (Z19-012418), het plaatsen van een 

dakkapel aan de voor- en achtergevel waarvan de achter-
gevel vergunningsvrij is. Verzonden: 08 april 2019

-  Legmeerdijk 313, 1431 GB, (Z19-006661), het plaatsen van 
een koelcel en technische voorzieningen op het dak van 
bestaande koelcel 026. Verzonden: 09 april 2019

Verleende omgevingsvergunningen, 
uitgebreide procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Baccarastraat 3, 1431 RN, (Z19-003976), brandveilig ge-

bruik KDV Solidoe. Verzonden: 11 april 2019

Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te ver-
lenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten kunt 
u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u in het 
groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
-  Dreef 1A-1B, 1431 WC, (Z19-009167), brandveilig gebruik 

Integraal kindcentrum voor basisonderwijs en kinderop-
vang. In het ontwerpbesluit wordt de omgevingsvergun-
ning verleend. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 19 april 2019 
gedurende zes weken ter inzage bij de balie bouwen van 
het gemeentehuis.

Vergunning ingetrokken *
- Achter de Wilgen 1, 1431 LZ (Z19-012609), het wijzigen 

van de kozijnen. Toelichting vergunning bekend onder 
Z-2017/034393 is ingetrokken. Verzonden: 08-04-2019

O�ciële Mededelingen
18 april 2019

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

LET OP: VANWEGE RENOVATIE GEMEENTEHUIS 
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(GECOMBINEERDE WELSTANDS- EN 
ERFGOEDCOMMISSIE)

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

COLLECTES

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

Vervolg op volgende blz.

BEKENDMAKINGEN

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

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

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

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

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

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

VERHUIZEN? GEEF HET DOOR! 

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

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Caccia G. 12-10-1962 08-04-2019
Grelli E. 22-03-1965 08-04-2019
Lapiņš J. 09-05-1980 08-04-2019
Lisova V. 10-01-1979 08-04-2019

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

In het bezwaarschrift zet u:
- uw naam en adres;
- de datum van uw bezwaarschrift;
- een omschrijving van het besluit waartegen u 
 bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- uw handtekening; 
- zo mogelijk uw e-mailadres; 
- het tel. waarop u overdag te bereiken bent.
Wilt u liever digitaal bezwaar maken? Dan kan dit via www.
aalsmeer.nl/bezwaarschrift. Hiervoor moet u wel over een 
elektronische handtekening (DigiD) beschikken. Kijk voor 
meer informatie op www.aalsmeer.nl, de folder “Bezwaar-
schrift indienen?”. De folder is ook verkrijgbaar in de publieks-
hal van het gemeentehuis.

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Aghbal S. 25-03-1998 09-04-2019
Bentaleb I. 13-12-2017 09-04-2019

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 

TIJDENS DE VERBOUWING GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN GEMEENTEHUIS

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

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

voor reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en 
uittreksels);

- Vrijdag: 8.30-10.30 uur.

N.b. vrijdag 26 april is het gemeentehuis geopend van 
08.30-09.30 uur. 

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

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN PASEN 

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

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

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is aange-
vraagd:
- Marktstraat 19 (Z19-022842) IKTOON op 29 juni 2019, ont-

vangen 6 juni 2019

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Praamplein (Z19-009885) Feestweek Aalsmeer van 8 t/m 

14 september 2019, verzonden 9 april 2019
- Aalsmeer Centrum (Z19-015301) Geraniummarkt en bra-

derie op 11 mei 2019, verzonden 9 april 2019
- Kudelstaartseweg 96, 1433GL (Z19-018978) Open Forten-

dagen Proef de Linie op 20 tot 22 april 2019, verzonden 12 
april 2019

Meerjarige Evenementenvergunning (verleend)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:25 
van de APV de volgende evenementenvergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Surfeiland nabij Kudelstaartseweg 22 (Z19-014739) Oude 

Deuren Surfcup periode geldigheid vergunning 30 juni 
2019 tot 7 juli 2023, Datum gebruikmaking 30 juni 2019, 
verzonden 16 april 2019

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS 
(AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Ophelialaan 108, 1431HM (Z19-021803) De Ophelia V.O.F., 

ontvangen 9 april 2019

EXPLOITATIEVERGUNNING MET TERRAS(VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de onder-
kant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z19-013991), Westeinder-

paviljoen B.V., verzonden 10 april 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (AANVRAGEN) 

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is aangevraagd:
- Ophelialaan 108, 1431HM (Z19-021805) De Ophelia V.O.F., 

ontvangen 9 april 2019

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Kudelstaartseweg 22, 1431GA (Z19-013991), Westeinder-

paviljoen B.V., verzonden 10 april 2019

TER INZAGE 
 t/m 18-04-19 Voorontwerpbestemmingsplan ‘Uiterweg-

Plasoevers 2019’met bijbehorende verbeel-
ding, planregels en toelichting

t/m 10-05-19 Aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken m.b.t. voornemen 
om een omgevingsvergunning te verlenen/
weigeren m.b.t. het afwijken van het be-
stemmingplan en brandveilig gebruik t.b.v. 

bedrijfsgebouw en logiesfunctie voor eigen 
werknemers . In het ontwerpbesluit wordt 
de omgevingsvergunning voor Rietwijker-
oordweg 33 kwek (Z19-007011) 

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

t/m 23-05-19 Zwarteweg 23 (Z-2018/010132): aanvraag 
omgevingsvergunning, de beschikking, 
de ruimtelijke onderbouwing en de overi-
ge daarop betrekking hebbende stukken 
(waaronder de verklaring van geen beden-
kingen) m.b.t. verlening omgevingsvergun-
ning voor de bouw van 4 woningen.

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

Vervolg van vorige blz.

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

De blauwe reiger
Aalsmeer -  De tijd dat de blauwe 
reiger armetierig ineen gedoken 
langs de kant van de sloot zit, ligt 
weer achter ons. ’t Was een korte 
en niet zo strenge winter. Ook de 
blauwe reiger is weer volop ac-
tief en velen zijn ook druk bezig 
om als paartje een nest te maken 
en nageslacht op deze wereld te 
zetten. Het aparte van de blauwe 
reiger is, dat hij niet blauw, maar 
grijs is. Nog aparter is dat dit met 
alle reigers een raar verhaal is. De 
zilverreiger is wit, de purperreiger 
is leigrijs met bruin. Geen idee 
waarom dat is. Het leefgebied is 
vooral landelijk, langs de vaarten 
en sloten. De laatste decennia is 
de reiger echter steeds makkelij-
ker geworden, en zoekt zijn voed-
sel ook in stadsparken en woon-
wijken. Veel vijvers zijn door deze 
jongens vakkundig van hun vis-
bestand ontdaan. Broeden doen 
ze zowel solitair, als in kolonies. 
Langs de A200 bij Haarlem zit 
een kolonie, waar zowel lepelaars 
als reigers broeden. De reigernes-
ten worden dan vaak door de le-
pelaars ingepikt, en de reiger be-
gint weer opnieuw met bouwen. 

VOGELS IN DE NATUUR
Heet dat Roofbouw? Toch sla-
gen de reigers er goed in om jon-
gen groot te brengen, ze wor-
den steeds meer en meer waar 
genomen. De reiger komt voor 
van Scandinavië tot Zuid Euro-
pa. Als het te koud wordt trekken 
ze soms weg naar zuidelijker stre-
ken, bij minder strenge winters zo 
als dit jaar, blijven de meesten op 
hun locatie hangen. Als er maar 
open water blijft. Uit het water 
haalt hij het gros van zijn voed-
sel. Vis, kikkers en de zoetwater-
kreeft is zijn hoofd voedsel. Daar-
naast, en bij ijs op het water, kan 
de reiger zich ook te goed doen 
aan muizen en mollen. Een gro-
te vis of een mol, is ongeveer 
een zaak van kokhalzen, het kost 
zichtbaar moeite. Mocht je een 
reiger tegen komen met een dik-
ke bult in de hals, dan is dat geen 
gezwel ofzo. Hij heeft dan een 
grotere prooi naar binnen ge-
werkt, wat echt even duurt voor-
dat dit in de maag zit. Het mooist 
aan de blauwe reiger is zijn prach-
tig zwart op wit gestreepte lange 
hals, en de kuif. Snavel en poten 
zijn wat grijs bruinig, echter in het 
broedseizoen door kleurend naar 
roze/ oranje. Al met al een prach-
tige verschijning. Kom je een rei-
ger tegen langs de slootkant of 
het weiland, observeer hem eens 
een kwartiertje. Je staat versteld 
van de snelheid waarmee zijn 
kop met snavel naar voren schiet, 
bij het signaleren van wat lekkers. 
En wil je hem echt dichtbij bekij-
ken? Als het dier echt staat te vis-
sen, kun je heel langzaam, stap-
je voor stapje echt kortbij komen. 
Veel kijkplezier!

Henk Vogelaar

Training ‘Ouder 
met dementie’

Amstelland - Mantelzorg & Meer 
start een tweedelige training ‘Om-
gaan met Dementie’ voor kinde-
ren van iemand met dementie. 
Hoe ga je om met je veranderende 
vader of moeder, hoe behoud je 

het contact, wat betekent het voor 
jou? De training geeft antwoord 
op deze en andere vragen en er is 
ruimte voor het delen van ervarin-
gen. Op 6 en 13 mei van 19.30 tot 
21.30 bent u van harte welkom bij 
Mantelzorg & Meer, Laan van de 
Helende Meesters 431 in Amstel-
veen. Aanmelden kan tot 1 mei. 

De cursus is bedoeld voor mantel-
zorgers uit Aalsmeer, Amstelveen, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel 
en Uithoorn. Voor meer informatie 
en aanmelding kan contact opge-
nomen worden via 020 3335353, 
e-mail info@mantelzorgenmeer.
nl of kijk op www.mantelzorgen-
meer.nl. 

Doe ook mee en organiseer activiteit
Buitenspeeldag op 12 juni
Amstelland - Iedereen kan zich 
weer aanmelden voor de Bui-
tenspeeldag 2019! Nickelodeon 
en Jantje Beton roepen kinde-
ren en volwassenen op om van 
de bank te komen en in de buurt 
een speelactiviteit te organise-
ren, zodat zoveel mogelijk kinde-
ren op woensdag 12 juni buiten 
kunnen spelen. Vorig jaar speel-
den meer dan 115.000 kinderen 
buiten. Help mee deze 12e editie 
tot een nog groter succes te ma-
ken! Meld je speelactiviteit aan 
op www.buitenspeeldag.nl.

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

leuk?! Nickelodeon en Jantje Be-
ton bieden ieder op hun eigen 
manier een helpende hand bij 
het creëren van spellen, speel-
plekken en het organiseren van 
speelactiviteiten. Daarnaast gaat 
Nickelodeon ieder jaar op zwart 
tijdens de Buitenspeeldag om het 
buitenspelen te stimuleren. 

Zelf organiseren
Zet je straat af en organiseer sa-
men met kinderen een sjoeltoer-
nooi, tover de straat om tot een 
hindernisbaan, bouw hutten of 
ga stoepranden. Van grote tot 
kleine spelletjes en van knutselen 
tot hinkelen. Op de Buitenspeel-
dag is alles mogelijk! Iedereen 
die kinderen een waanzinnige 
dag boordevol plezier wil bezor-
gen kan meedoen. Meld nu je ac-
tiviteit aan op www.buitenspeel-
dag.nl en ontvang een gratis ‘Hier 
spelen wij’ spandoek. Door je aan 
te melden, maak je daarnaast ook 
nog eens kans op een bezoek van 
Nickelodeon op jouw eigen bui-
tenspeelactiviteit.

Klanten Deen sparen bijna 
30.000,- voor DierenLot
Aalsmeer - De opbrengst van de 
verkoop van de pluche honden 
en katten bij Deen is bekend. Op 
donderdag 4 april overhandigde 
directeur Joost Deen een mooie 
cheque van bijna 30.000 euro aan 
Stichting DierenLot in Deen IJ-
burg aan de bekende dierenarts 
en ambassadeur Piet Hellemans. 
“Wat een prachtig bedrag! Hier-
mee kunnen we hulp geven aan 
verschillende dierenhulporgani-
saties uit de regio van Deen su-
permarkten. Dit geld zal bijvoor-
beeld besteed worden aan de re-
novatie van nieuwe hokken. We 
zijn hier heel blij mee”, aldus Hans 
Wijnhoff van Stichting DierenLot. 
Per verkochte pluche werd auto-
matisch 50 eurocent aan Stich-

ting DierenLot gedoneerd. Nog 
te veel dieren in Nederland leiden 
een buitengewoon beroerd be-
staan. Ze worden opgesloten in 
veel te kleine hokken, soms ern-
stig mishandeld, op straat ge-
zet of gewoon maar aan hun lot 
overgelaten. Stichting DierenLot 
komt op voor gezelschapsdieren, 
zwerfdieren en dieren in de Ne-
derlandse natuur en steunt met 
name lokale- en regionale die-
renasiels, specifieke opvangcen-
tra of dierenambulanceorganisa-
ties. Deze dierenhulporganisaties 
hebben veelal financiële steun 
nodig voor voer, medicijnen, die-
renartskosten, het uitvoeren van 
verbouwingen, aanschaf van ma-
terieel of hulpmaterialen.

Van links naar rechts: Hans Wijnhoff, Joost Deen, Piet Hellemans en Ed-
zard Valk (Supermarktmanager Deen IJburg).

Solextocht naar de bollen
Kudelstaart - Het is voorjaar, dus 
de Solexen kunnen de weg weer 
op. De Solexvrienden uit Ku-
delstaart en De Kwakel organise-
ren op zaterdag 20 april weer een 
mooie toertocht. Dit keer wordt 
het een rit door de bollenvelden. 
Iedereen die een goed rijdende 
Solex, of iets wat er een beetje op 
lijkt, heeft kan weer meedoen. Er 
wordt, zoals altijd, verzameld bij 
Joop en Ria van Leeuwen aan de 
Kudelstaartseweg 160. Daar staat 
vanaf 9.30 uur de koffie met koek 
klaar. Om precies 10.30 worden 
de motoren gestart en begint het 
festijn. Onderweg zijn er diver-

se ‘stops met’ en is er ook een ge-
zamenlijke lunch. De dag wordt 
rond 16.00 uur afgesloten met 
een gezellig nazit. Voor informa-
tie is Frans bereikbaar op num-
mer 06-22808708.

Walk & Talk in de bieb 
voor werkzoekenden
Amstelland - Maandelijks helpt 
de Bibliotheek mensen bij hun 
zoektocht naar een nieuwe baan. 
Elke keer staat de bijeenkomst in 
het teken van een ander onder-
werp dat mensen helpt bij hun 
zoektocht naar een nieuwe baan.
Inspirerende mensen die op zoek 
zijn naar een baan ontmoeten el-
kaar bij deze Walk & Talk bijeen-
komsten. Zij helpen elkaar door 
ervaringen uit te wisselen. Tijdens 

de koffiepauze is er ruim de gele-
genheid om met elkaar te net-
werken en tips, contacten en er-
varingen uit te wisselen. De bij-
eenkomsten vinden iedere laat-
ste donderdag van de maand 
plaats van 10.30 tot 12.30 uur in 
Bibliotheek Amstelveen op het 
Stadsplein. De eerstvolgende is 
op 25 april. Toegang en deelname 
gratis. Aanmelden via a.furnee@
debibliotheekamstelland.nl.

12 Kandidaten burgemeester 
van Haarlemmermeer
Hoofddorp - Naar het ambt van 
burgemeester van de gemeente 
Haarlemmermeer hebben twaalf 
personen gesolliciteerd: Acht 
mannelijke en vier vrouwelijke 
kandidaten. Dit heeft Arthur van 
Dijk, commissaris van de Koning, 
meegedeeld aan de gemeente-

raad van Haarlemmermeer. Tien 
kandidaten hebben/hadden een 
(fulltime) functie in het (lokaal) 
openbaar bestuur, twee perso-
nen hebben/hadden een func-
tie daarbuiten. De nieuwe burge-
meester wordt naar verwachting 
in juli 2019 benoemd.

Zaterdag open dag bij 
Golfcentrum Uithoorn
Uithoorn - Op zaterdag 20 april is 
de jaarlijkse Open Golfdag weer 
op het Golfcentrum Uithoorn, 
naast Sportcentrum Amstelhof. 
Deze zaterdag kunnen belang-
stellenden de hele dag even bin-
nenlopen om eens te kijken of 
om een bal te slaan. En om 11.00, 
13.00 en 15.00 uur kan een gratis 
introductieles gevolgd worden 
om kennis te maken met golf. 
Ook start, met het steeds mooi-
ere wordende weer, de zomer-
avondcompetitie weer. Elke don-
derdag vindt deze plaats. Het af-
slaan is tussen 17.00 tot 18.30 uur. 
Zoals ook vorig jaar bleek is de-
ze gezellige en laagdrempelige 

competitie een leuke manier om 
de routine en ervaring met golfen 
te vergroten. Je hoeft echt niet als 
een pro te kunnen golfen om een 
keertje mee te doen. 
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▲
18 APRIL

 Expositie bloemen en stille-
vens in Oude Raadhuis, Dorps-
straat 9. Open: donderdag t/m 
zondag van 14 tot 17u. T/m 28 
april.

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

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

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

 Sjoelen voor ouderen in wijk-
centrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16.30u.

 Laatste sjoelavond van sei-
zoen in dorpshuis De Ree-
de, Rijsenhout van 19.30 tot 
22.30u.

 Keezen-avond in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Optreden Aalsmeerse band 
‘After the Break’ in N201, Zwar-
teweg. Open vanaf 20.30u.

19 APRIL
 Thema-middag voor ouderen 

over de Lente in Irene, Kanaal-
straat vanaf 14.30u. 

 Tentoonstelling Passie in 
Kunst in De Oude Veiling, 
Marktstraat Vrijdag, zaterdag 
en zondag 15 tot 21u. Maan-
dag tot 17u.

 Uitvoeringen The Passion in 
RK-kerk St. Jan Kudelstaart om 
16.30u. en om 20u.

 Bandbrouwerij voor kids van 
19-21u. en voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg vanaf 20u.

 Afsluiting kaartseizoen bij FC 
Aalsmeer in clubhuis Beetho-
venlaan vanaf 20u.

 Koppelkaarten BV Hornmeer 
in buurthuis Dreef, 20u.

20 APRIL
 Solex-rit brom�etsen. Start 

9.30u. bij Joop en Ria van 
Leeuwen, Kudelstaartseweg 
160.

 Postzegelruilbeurs in Paro-
chiehuis, Gerberastraat, 9.30 
tot 15u.

 Crash Museum in fort Aals-
meer, Aalsmeerderbrug open 
11-16u.

 Paaszaterdag in Ophelialaan 
met speurtocht en modeshow 
van 11 tot 15u.

 Paashazen in Aalsmeer Cen-
trum  delen eitjes uit en op de 
foto met de paashazen van 11 
tot 15u.

 Nieuwe exposities in Flower Art 
Museum (tegenover waterto-
ren). ‘Bloemen van Hoop’ en 
‘De taal van bloemen’. Open: 
vrijdag 10-17u. Zaterdag en 
zondag 11-17u. T/m 7 juli.

 Paas Koppeltoernooi bij Poel’s 
Eye in Dorpshuis Kudelstaart. 
Inschrijven tot 20u.

 Handbal play-o�s. Greenpark 
Aalsmeer tegen Volendam in 
De Bloemhof vanaf 20u. Op 
maandag 22 april tegen OCI 
Lions vanaf 14.30u.

 Favoriete �lm van oud-burge-
meester Joost Ho�scholte in 
De Oude Veiling, Marktstraat 
vanaf 20.30u.

 Bandbrouwerij live in café 
Joppe, Weteringstraat v/a 21u.

 Deborah Carter met Zand-
scape in Bacchus, Gerbe-
rastraat vanaf 21.30u.

21 APRIL
 Paasvieringen in de kerken in 

Aalsmeer, Kudelstaart en Rij-
senhout (zie kerkdiensten).

 Historische Tuin open, ingang 
Praamplein. Zondag en maan-
dag van 10 tot 16.30u.

 Fort Aalsmeer en zeilfort Ku-
delstaart open. Diverse acti-
viteiten. Zondag en maandag 
van 11 tot 17u.

 Concert Amanda Rheaume 
met band in De Oude Veiling, 
Marktstraat vanaf 15u.

22 APRIL
  Paasfeest op kinderboerderij 

Boerenvreugd. Diverse spelle-
tjes van 10 tot 13u. Open tot 
16.30u.

 Mirage live in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer 
v/a 16u

23 APRIL
 Open ko�e in ‘t Baken, Sport-

laan 86 vanaf 9.45u. 
 Workshop memo schilderen 

in wijkpunt Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16.30u.

 Wijkoverleg Hornmeer in 
buurthuis, Dreef 1 v/a 20u.

 Darten in ‘t Middelpunt, Wil-
helminastraat vanaf 20u.

24 APRIL
 Oost-Inn in de Mikado, Catha-

rina Amalialaan 66 van 9.30 
tot 11.30u. Literaire avond van 
19.30 tot 21.30u.

 Multi Media in wijkcentrum 
Voor Elkaer, Kudelstaart van 
9.30 tot 11.30u.

 Walking football FC Aalsmeer, 
Beethovenlaan vanaf 10u.

 OVAK-soos in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 14u.

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

25 APRIL
 Kaartmiddag voor ouderen 

in Dorpshuis Kudelstaart van 
13.30 tot 16.30u.

 Ouderensoos in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat vanaf 
13.30u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Smartlappen meezingavond 
‘Denk aan de Buren’ in Bac-
chus, Gerberastraat, 20-22u.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

Capo ‘ CLX’
(klassiek/western) €12,95

Westerngitaren
‘Curt’ v/a €189,-

Mondharmonica
‘Belcanto’ €6,80

Uitgebreid assortiment
muziek(les)boeken

NIEUW:

KOOPJE:

AANBIEDING:

TIP:

Zaterdag optreden met Zandscape
Swing, soul en sensation 
door Deborah Carter
Aalsmeer - Swing, soul en sen-
sation door zangeres Deborah J. 
Carter aanstaande zaterdag 20 
april in cultureel café Bacchus. Tij-
dens dit optreden wordt Debo-
rah begeleid door de jazzgroep 
Zandscape met bassist, com-
ponist en producer Mark Zand-
veld, Gunnar Graafmans op vibra-
foon, Jeen Rabs op gitaar en Jurj-
en 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 aankle-
ding. Met dit originele materiaal 
bij de hand nemen deze ervaren 
muzikanten de bezoekers mee op 
een trektocht door een muzikaal 
landschap met prachtige harmo-
nieën, verrassende grooves, ge-

voelige ballads en inventieve im-
provisaties. Het KCA jazzconcert 
in Cultureel Café Bacchus aan 
de Gerberastraat op zaterdag 20 
april begint om 21.30 uur. Toe-
gang: uw gift. Inlichtingen Pierre 
Tuning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

King Willem Rocks
Op 27 april organiseert cultu-
reel café Bacchus in samenwer-
king met The ParochieHouse het 
koningsdag festival ‘King Willem 
Rocks’. Twee podia, twee bands , 
twee cabaretiers en zelfs drie DJ’s 
zorgen voor een gevarieerd pro-
gramma van 15.00 tot 22.00 uur. 
En dat is vol te houden doordat 
een foodtruck met koninklijke 
hapjes voor de nodige brandstof 
gaat zorgen.  

Zaterdagavond ongeveer zeven acts
Bandbrouwerij in Joppe
Aalsmeer - Zaterdag 20 april 
gaat de Bandbrouwerij live op-
treden in café Joppe in de Wete-
ringstraat. De Bandbrouwerij is 
eigenlijk al niet meer weg te den-
ken uit het Aalsmeerse muziek-
circuit. Talloze muzikanten heb-
ben elkaar inmiddels gevonden 
bij de Bandbrouwerij waar in al-
lerlei gelegenheidsbandjes mu-
ziek gemaakt wordt, zowel co-
vers als eigen repertoire. Los van 
de Bandbrouwerij bandjes is De 
Bandbrouwerij om de week op 
vrijdag ook gewoon een ontmoe-
tingsplek en inspiratiebron voor 
muzikanten die vervolgens een 
eigen band oprichten en sommi-

ge bands zijn zelfs al voor zichzelf 
begonnen en treden her en der 
op in de regio. 
Vorige jaren resulteerde de Band-
brouwerij bij café Joppe in een 
hele drukke, zinderende avond 
vol muziek en gezelligheid, dus 
het dreigt een jaarlijks terugke-
rend fenomeen te worden. Ook 
aanstaande zaterdag 20 april een 
scala van ongeveer zeven acts die 
de revue zullen passeren met een 
repertoire van pop tot rock en al-
les er tussenin! Iedereen is wel-
kom om in café Joppe een kijkje 
te komen nemen en een drankje 
te doen, de entree is gratis en de 
livemuziek begint om 21.00 uur. 

Zondagmiddag concert in Oude Veiling

Rootsy popmuziek van 
Amanda Rheaume
Aalsmeer - De Canadese gita-
riste, zangeres Amanda Rheau-
me won in 2014 de ‘Canadian 
Folk Music Award’ als ‘Aboriginal 
Songwriter of the Year’ en was dat 
jaar genomineerd voor de presti-
gieuze Juno Award. Haar krachti-
ge, wat schorre stem en een ta-
lent om originele  en zeer toegan-
kelijke rootsy popmuziek te pro-
duceren zette haar op korte tijd 
op een hoog muzikaal voetstuk 
in Canada en snel daar na ook in 
Amerika, Europa en andere stre-
ken. Ook trad ze meerdere ma-
len op voor de troepen in Afgha-
nistan.
Tot nu toe heeft ze 5 cd’s uit en tij-

dens deze tour (2019) promoot 
zijn haar nieuwe plaat ‘The Skin 
I’m In’.  
Op zondag 21 april (eerste Paas-
dag) verzorgt Amanda Rheau-
me een optreden in de boven-
zaal van De Oude Veiling. Met 
haar band bestaande uit Anders 
Drerup (gitaar, slidegitaar en vo-
calen), Tyson Gallowayne (bas 
en vocalen) en Josse Doetdin-
gen (drums/percussie) brengt 
de zangeres en gitariste een ge-
varieerd repertoire. Het concert 
begint zondag om 15.00 uur. 
Kaarten reserveren, mits nog 
niet uitverkocht, kan via scr@ 
pietergroenveld.com.

Een ‘8’ voor eerste The 
Beat Goes On feest
Aalsmeer - De reacties op het 
eerste The Beat Goes On feest in 
Studio’s Aalsmeer afgelopen za-
terdag 13 april zijn lovend. “Het 
was weer een soort reünie, men-
sen vinden dit gezellig en ik ook”, 
aan het woord Mike van der 
Laarse, die het feest organiseer-
de samen met rechterhand Hei-
di en zoon Glen. Trots is hij op 
dit tweetal, die beiden heel veel 
werk hebben verricht. En, tot in 
de puntjes, niets is aan het toe-
val overgelaten. De kleding van 
de Leuke Gasten bij de ingang 
bijvoorbeeld was speciaal voor 
de twee heren gemaakt. “Paarse 
Tavaris pakken”, legt Mike uit. Na 
de ontvangst in disco-stijl wer-
den de bezoekers welkom ge-
heten door Mike en zijn team en 
eenmaal binnen in de Big Apple 
van Studio’s Aalsmeer werd eerst 
eens rond gekeken. Overal disco-

bollen, fraai uitgedoste mensen 
en een groots disco-podium voor 
de dj’s Jeroen van Inkel, Orlando 
en Rob. “We hebben veel compli-
menten gehad over de aankle-
ding”, vervolgt Mike. “Er waren 
950 bezoekers en dit aantal was 
goed. Volgens de Studio’s kun-
nen er meer mensen in, maar wij 
vonden dit aantal precies goed.” 
Dat er een tweede The Beat Goes 
On feest gaat komen, staat vast. 
Noteer maar alvast: Zaterdag 4 
april 2020 weer in de Big Apple.  
“We hebben alweer allerlei idee-
en om het mooier te maken, met 
de ruimte boven willen we ook 
iets meer doen. Groter hoeft niet, 
mooier wel.” Een cijfer voor het 
feest dan? “Ik geef het een 8, ik 
ging voor een 7,5, maar het is zo 
goed gegaan en het feest is prima 
verlopen”, besluit Van der Laarse.
Foto: www.kicksfotos.nl

Nog slechts enkele kaarten beschikbaar

Mirage op veler verzoek 
terug in The Shack
Oude Meer - Op maandag 22 
april, tweede Paasdag wordt het 
weer genieten, in het bijzonder 
voor de fans van Fleetwood Mac. 
Mirage is op veler verzoek terug 
in The Shack. De band Mirage be-
staat uit vijf uitmuntende muzi-
kanten, die uit liefde voor Fleet-
wood Mac de koppen bij elkaar 
gestoken hebben om de gouden 
hits van weleer nieuw leven in te 
blazen. De speci�eke sounds, in-
tonaties en podiumpresentatie 
die zo bepalend zijn voor het suc-
ces van de Amerikaanse super 
band Fleetwood Mac worden feil-
loos geëvenaard. Ook de songs 
worden weergaloos vertolkt, o.a. 
door leadzangeres Chaja van der 
Heide met de van Stevie Nicks zo 
kenmerkende sound in b.v. num-
mers als ‘Dreams’, ‘Rhiannon’, ‘Gip-
sy’ of ‘Sarah’. Dit alles natuurlijk 
gehuld in de bekende mysterieu-
ze zwierige kledij en kachelpijp 
hoeden. Ook de van Christine 
Mc Vie bekende wonderschone 
nummers als ‘Songbird’ en ‘You 
Make Lovin’ Fun’ worden fantas-
tisch neergezet door toetseniste 
Louise van Sande Bakhuyzen. En 
natuurlijk passeren monumenta-
le, emotioneel geladen nummers 
zoals ‘Tusk’, ‘Chain’, ‘Don ’t Stop’ 
en ‘Go Your Own Way’ ook de re-

vue, waarin topgitarist Dominik 
Sprenger een hoofdrol speelt. Het 
geheel wordt bijeengehouden 
door een krachtige ritmesectie 
gevormd door de ex Wild Roman-
ce drummer Guzz Genser en ben-
jamin van de band, bassiste Joy-
ce van der Hoorn. Dankzij deze 
topbezetting mag je een zeer in-
drukwekkende performance ver-
wachten die je absoluut gezien 
moet hebben! Wil je weten of er 
nog plek is voor het optreden van 
Mirage, er zijn nog slechts enkele 
kaarten, stuur dan even een mail 
naar: info@the-shack.info

The Hucksters en Dynamite
Vrijdag 26 april: Hucksters, ook 
voor deze avond zijn nog slecht 
enkele plaatsen beschikbaar. Mail 
naar info@the-shack.info voor 
meer info. Zondag 28 april: Dy-
namite Bluesband. Twee weken 
geleden behaalde deze fantásti-
sche band de derde plaats bij de 
European Blues Challenge op de 
Azoren. Gaat ze zien deze explo-
sieve bluesband. The Shack is op 
Tweede Paasdag open om 15.00 
uur, Mirage begint om 16.00 
uur, entree 10 euro. Voor alle in-
fo en openingsdagen/tijden ga je 
naar www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 
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Smartlappen meezingen
Aalsmeer - Op donderdag 25 
april is er weer een vrolijke mee-
zingavond voor sopranen tot 
en met bassen bij het gezellige 
smartlappenkoor ‘Denk aan de 

Buren’. De meezingavond wordt 
gehouden in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat 4 en is 
van 20.00 tot 22.00 uur. Hou je 
van zingen? Je van harte welkom!

In de Huiskamer van Aalsmeer
aterdag a oriete  

van Joost Hoffscholte 
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 20 april kunnen belangstel-
lenden zich laten verrassen door 
weer een favoriete film van een 
‘bekende Aalsmeerder’. De der-
de Aalsmeerder die KCA / Favo-
Cinema dit seizoen uitnodigt is 
onze oud-burgemeester Joost 
Hoffscholte. Hij toont zijn favo-
riete film, in de Huiskamer van 
Aalsmeer, De Oude Veiling. Voor-
af zal hij zijn keuze toelichten.
Joost Hoffscholte is van 1985 tot 
2007 burgemeester van Aalsmeer 
geweest, waar hij nog steeds 
woont. Onlangs onthulde hij met 
gepaste trots de naar hem ge-
noemde weg. Een eerbetoon aan 
een geliefde burgemeester.
De keuzefilm van Joost is een 
klassieker. Eigenlijk ook een soort 
eerbetoon aan een oude meester. 
De film is een van de eerste met 
aanklachten tegen dictaturen 

en misschien daarom wel weer 
heel actueel. Het verhaal heeft 
de vorm van een satire, waar de 
regisseur een meester in is. Het 
plot is hilarisch opgebouwd rond 
een persoonsverwisseling. In de 
film komt een toespraak voor die 
wordt gezien als een van de bes-
te toespraken in de filmgeschie-
denis.
Het was de eerste film die een 
persvoorstelling vooraf kende. 
De productie duurde langer dan 
gepland en de regisseur wilde de 
krantenkoppen voor de première. 
Hij besefte later dat deze dan wel 
de toon over de film zou bepalen 
en niet de bezoeker. Toen de film 
uiteindelijk uitkwam was ie al in-
gehaald door de werkelijkheid.
Zaterdagavond 20 april – De Ou-
de Veiling (bovenzaal) – aanvang 
20.30 uur – entree: uw gift. Adres: 
Marktstraat 19.

Onlangs mocht oud-burgemeester Hoffscholte het naambord onthullen 
van ‘zijn eigen’ weg: De Burgemeester Hoffscholteweg.

Zaterdag in het Parochiehuis
Laatste postzegelbeurs 
van dit winterseizoen
Aalsmeer - Voor verzamelaars 
van postzegels uit Aalsmeer en 
omstreken gaan op zaterdag 20 
april deuren van het Parochie-
huis om 9.30 uur alweer open. De 
entree is gratis. Ook kunnen be-
zoekers heerlijk snuffelen in de 
ruim 115 stockboeken met daar-
in vijf eurocent zegels welke op 
de verenigingstafel te vinden zijn. 
Neem stockboek(en) met dubbe-
le zegels mee om te ruilen, ook 
dat kan hier. Cor van Meurs, ruil-
beursleider, heeft een mooie pre-
sentatie over ‘Water en Vuur’. De 
verenigingsavond op 1 april ge-

mist, het restant veilingkavels 
is op de ruilbeurs nog te koop, 
maar wel met de bekende opcen-
ten. Kijk voor meer informatie op 
de website www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl. 
Zaterdag geen tijd? De volgende 
ruilbeurs is pas weer op zaterdag 
21 september en de volgende 
verenigingsavond op maandag 
6 mei. Uiteraard is er ook nu weer 
een verloting met vele prachtige 
planten. De laatste ruilbeurs van 
dit winterseizoen in het Parochie-
huis aan de Gerberastraat sluit 
om 15.00 uur haar deuren. 

Feestelijk concert 90-jarig 
Sursum Corda in de Spil
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
13 april vierde muziekvereniging 
Sursum Corda haar 90-jarig jubi-
leum in De Spil in Kudelstaart met 
een concert. Voor deze gelegen-
heid was The Amstel Gospel Choir 
uitgenodigd. De goed gevulde 
zaal kon genieten van een gevari-
eerd programma met klassiekers 
uit diverse genres. De avond werd 
geopend door Sursum Corda met 
‘Noah’s Ark’ een mooi muziekstuk 
in vier aansluitende delen waarin 
het verhaal van de ark van Noach 
uitgebeeld wordt. Een grote rol 
was er bij dit stuk voor verteller 
en presentatrice Alma de Jong; zij 
is al jaren een vaste kracht bij de 
concerten van Sursum Corda.
Na de klassieker Hongaarse dan-
sen volgde een prachtige solo 
‘Romance’ van Kees van Oudenal-
len op altsax. Hij is het langst spe-
lende lid van de vereniging. Daar-
na het mooie ‘America’, bekend 
uit de West Side Story, en toen 
vervolgde The Amstel Gospel 
Choir het concert. Het enthousi-
aste koor kwam goed uit de verf 
met swingende nummers en 
mooie ballads waarin de diverse 
solisten hun beste beentje voor-
zetten. Orkest en koor sloten voor 
de pauze af met ‘I will follow him’ 
bekend van de film Sister Act.

Na de pauze trapte Jong Sursum 
af met de klassieker voor jeugd-
orkesten ‘Easy Pop Suite’. Het 
jeugd- en opleidingsorkest heeft 
vanaf februari dit jaar een her-
start gemaakt. Dit eerste optre-
den van het orkestje viel goed in 
de smaak bij het publiek, en er 
werd enthousiast gemusiceerd.
Daarna volgde een tweede op-
treden van The Amstel Gospel 
Choir met bekende klassiekers als 
‘Ain’t no mountain’ en ‘Stand by 
me’. Zij sloten af met een prach-
tige uitvoering van ‘Lord you are 
good’ met een hoofdrol voor so-
liste Jenni. Sursum Corda vervolg-
de het concert met onder ande-
re The Sound of Music waarin de 
zaal meezong met het beken-
de ‘Edelweiss’. Speciale vermel-
ding ook voor ‘Benny Goodman 
Goodies’ een swingende uitvoe-
ring van Sursum Corda. Orkest en 
koor sloten het feestelijke concert 
gezamenlijk af met ‘Somebody to 
love’ bekend van Queen.
Kortom, er viel veel te genieten 
tijdens dit feestelijke jubileum-
concert van Sursum Corda. Te-
recht was het lange en luide ap-
plaus na afloop!

Foto’s: Ineke van Krogten en 
www.kicksfotos.nl

Samensmelting van kunst en religie
Aalsmeer over Hoop 
slaat een brug
Aalsmeer - In De Oude Veiling 
is nog tot en met tweede Paas-
dag op de boven etages een klei-
ne maar bijzondere tentoonstel-
ling te bekijken waarin het leven 
en de kruisiging van Jezus cen-
traal staat. 
Arjen Vos, één van de organisato-
ren van Passie door Kunst, spreekt 
namens Aalsmeer over Hoop over 
de intentie van deze tentoonstel-
ling waar kerkelijke en niet ker-
kelijke kunstenaars aan hebben 

mee gewerkt. “Wat wij met deze 
tentoonstelling willen bereiken is 
meer mensen bekend te maken 
met het Paasverhaal. Wij willen 
bruggen slaan om in een open-
baar gebouw gelovigen en niet 
gelovigen samen te brengen. Wij 
dragen het verhaal ook uit via de 
bijbel omdat dit voor ons toch de 
basis is. Als Christinen hebben we 
een opdracht om het evangelie te 
verspreiden. En hoe mooi is het 
om dit ook via de kunst te doen?” 

alsmeers Bromfiets enootschap
Monsterrit monsterlijk 
goed verlopen
Aalsmeer - Zondag 14 april, een 
uur of 7 in de morgen. De brugge-
tjes over de sloten waren wit aan-
geslagen van de vorst die er de 
nacht ervoor overheen was ge-
gaan. Koud dus, heel koud. Maar 
voor de dames en heren deelne-
mers van de Monsterrit een eitje. 
Thermobroek en -shirt en een ex-
tra paar wanten en gaan met je 
brommer! 
Eerst de GrandPrix formule 1 kij-
ken en om 10.10 uur de start van 
Aalsmeers Bromfiets Genoot-
schap Monstertocht. Er was voor 
dit tijdstip best veel publiek naar 
het centrum gekomen om het au-
thentieke bromfiets geluid te ho-
ren. De tocht was mooi. Via Ku-
delstaart richting Centrum Lei-
den en nog verder. Voorburg 
werd even aangedaan en daar-
na richting Den Haag, Wasse-
naar, over de boulevard van Kat-
wijk. De bollenstreek door en ein-
digend weer in het mooie dorp 
Aalsmeer. Hier en daar een ver-
keerde afslag en dwars door een 
braderie of een hondentraining. 
Iedereen genoot! Vele duimen 
omhoog van toeschouwers on-
derweg, het geluid blijft uniek. 
De oude brommertjes hadden 

het zwaar. Het was de eerste rit, 
en meteen een lange, van het 
jaar. Gaskabeltjes, versnellings-
problemen, iets met valse lucht 
en uitgedroogde rubbertjes. Ge-
lukkig was het superhandig Tech-
nisch Team onder aanmoediging 
van de deelnemers geweldig ge-
motiveerd. Iedereen is rijdend 
thuisgekomen, zonder brokken 
te maken en zonder valpartijen! 
De eerste 120 kilometer zit er-
op, de bips en de bromfietsen 
mogen even rusten voor de vol-
gende tocht. De zomereditie. De-
ze wordt gereden op zondag 26 
mei, een week of twee hiervoor 
start de inschrijving.
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Arjen Vos ziet deze tentoonstel-
ling zeker niet als ‘zieltjes winnen’ 
“Mensen mogen er mee doen wij 
zij willen.”

Opening
Gert Bor - voorzitter van Aalsmeer 
over Hoop - opende in bijzijn van 
wethouder Wilma Alink de ten-
toonstelling: Passie door Kunst. 
“Veel kunstenaars uit het verle-
den zijn geïnspireerd door verha-
len uit de bijbel. Denk maar aan 
Bach zijn Mattheüs en Johannes 
Passion en de tekeningen en et-
sen van Rembrandt. Het verhaal 
van lijden, sterven en opstanding 
van Jezus raakt mensen in de 
kern van het leven of je nu Chris-
ten bent of niet. Twaalf kunste-
naars uit Aalsmeer werkten ge-
heel belangeloos in opdracht van 
Aalsmeer over Hoop mee aan de-
ze tentoonstelling.” Bor vervolg-
de zijn speech als volgt: “Een man 
die niets heeft gedaan, wordt ge-
slagen, bespot en weggehoond 
en uiteindelijk gedood. Pure on-
recht, ook terug te vinden in de-
ze maatschappij. Denk aan ar-
moede, eenzaamheid, vluchte-
lingen/statushouders door oor-
logsgeweld verjaagd uit hun 
land. Het krijgen van een onge-
luk of een ernstige ziekte. Het le-
ven is niet altijd eerlijk.” Wethou-
der Alink ziet deze tentoonstel-
ling als voedsel voor de geest en 
een mooi initiatief waarin duide-

lijk naar voren komt geen mens 
buiten te sluiten. Kunstwerken 
die zijn voortgekomen vanuit de 
eigen gedachten en opvoeding 
van de kunstenaars. Dat de kun-
stenaars een persoonlijke uitleg 
gaven bij hun werk raakte haar 
zeer. 

Uit het leven gegrepen
Voor de kijker zal het zeker zijn 
leuk om te ontdekken of de vi-
sie van een niet religieuze kun-
stenaar of de religieuze kunste-
naar ver uit elkaar ligt. Het ver-
schil tussen professional en ama-
teur is duidelijker, maar het gaat 
om het totaal beeld. En dat is ze-
ker een bezoek waard. Een paar 
juweeltjes van kunstwerken die 
een prachtige metafoor zijn voor 
een donker - voor sommigen - 
maar ook bevrijdend - voor ande-
ren- verhaal tonen. Daarbij heb-
ben de leerlingen van vijf basis-
scholen (één openbare school, 
twee RK scholen en twee Chris-
telijke scholen) een hele mooie 
bijdrage geleverd. Helemaal zelf-
standig een onderwerp bedacht, 
zelf gefilmd en uitgevoerd, la-
ten zij in zes minuten zien hoe 
zij denken over het Paasverhaal. 
Misschien vertellen zij nog wel 
het mooiste verhaal. Een uit het 
leven gegrepen werkelijkheid die 
van alle tijden is. De tentoonstel-
ling is vrijdag tot en met zondag 
van 15.00 tot 21.00 uur te bezoe-

Wandelen langs historische graven
Rondleiding door Marcel 
en Irma over Zorgvlied 
Amstelland -  Op maandagmid-
dag 22 april (Tweede Paasdag) 
geven Marcel Bergen en Irma 
Clement (auteurs Wandelen over 
Zorgvlied) een rondleiding over 
begraafplaats Zorgvlied. De wan-
deling gaat langs een groot aan-
tal bijzondere historische en mo-
derne graven die op Zorgvlied 
te vinden zijn. De auteurs geven 
uitleg bij de uitbundige funerai-
re symboliek uit de negentiende 
eeuw die is aangebracht op de 
rijksmonumenten van o.a. Oscar 
Carré (1891), Sophia Knoll (1890) 
en Adrianus Hartog van Banda 
(1873). Maar ook bij graven van 

bekende overledenen wordt stil 
gestaan. Daarnaast vertellen de 
auteurs meer over de tuin- en 
parkaanleg en de monumentale 
bomen op de begraafplaats. Ook 
komen moderne aspecten van 
Zorgvlied aan de orde, waaron-
der het ondergrondse grafkelder-
complex ’t Lalibellum en het Cre-
matorion. Start rondleiding: 14.00 
uur (tot ongeveer 16.00 uur). Ver-
zamelen bij de witte kantoorvilla, 
Amsteldijk 273, Amstelveen.
Deelname 10 euro per persoon 
(inclusief koffie of thee). Reserve-
ren bij Zorgvlied via 020-5404927 
of via zorgvlied@amstelveen.nl

ken en tweede paasdag tot 17.00 
uur. De toegang is gratis en er is 
een lift voor degenen die minder 

goed ter been zijn. 
Janna van Zon
Foto: Arjen Vos
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Nieuw, creatief project

Kunstploeg werkt met Samen 
Een aan Kinderkunstroute
Aalsmeer - De Kunstploeg ver-
zorgt regelmatig creatieve projec-
ten op scholen in de gemeente. 
In samenwerking met obs Samen 
Een is nu afgelopen week gestart 
met de realisatie van een Kinder-
kunstroute door het Centrum. 
Rond de school zijn de leerlingen 
van de groepen 6 en 7 (totaal 48) 
op pad gegaan om voor hen bij-
zondere plekjes aan te wijzen. 
Niet de Dorpskerk of molen De 
Leeuw kwamen in beeld bij deze 
jongens en meisjes. De 9 tot 11-ja-
rigen hebben duidelijk een ande-
re kijk op gebouwen en locaties. 
Zij kijken niet naar de status, maar 
naar plekjes waar zij goede her-

inneringen aan hebben of waar 
zij zich veilig voelen. De water-
toren is overigens wel genoemd, 
maar dit zou vanaf het Centrum 
een (te) lange wandeltocht wor-
den. Het Stokkeland is een plek 
waar de kinderen graag komen, 
ook het mozaïekbankje in de Ka-
naalstraat is hen dierbaar, evenals 
de slingerboom op de Helling, het 
speelplein bij de school, het ma-
gische bankje voor de school en 
de Nico Borgman brug (ophaal-
brug) naar de Historische Tuin. 
Uit alle suggesties gaat de Kunst-
ploeg zes plekken kiezen, waar 
de kunstwerken geplaatst zul-
len krijgen. “Zo goed als zeker is 

het schoolplein er één van”, zegt 
Jan Daalman van de Kunstploeg. 
“Voor de kinderen is dit echt een 
belangrijke plek, waar ze spelen, 
vriendschappen maken en ruzies 
beslechten”, vult leerkracht Mari-
anne du Champs van groep 6 aan. 
Dit vertrouwde plein gaat overi-
gens volgend jaar anders inge-
richt worden. Er gaat meer ruimte 
gecreëerd worden voor groen en 
bloemen voor de bijen en de vlin-
ders. De kunstwerken worden ge-
maakt op basis van gedichten, die 
afgelopen vrijdag door de leerlin-
gen zijn geschreven, inclusief een 
bijbehorende tekening. “Er zitten 
echt juweeltjes bij”, vervolgt Jan 

Daalman. “De kinderen zijn nog 
zo vrij en open. Ze hebben veel 
fantasie en durven zich te uiten.” 
Ook zijn de jongens en meisjes 
naar het zorgcentrum gegaan om 
de ouderen te vragen naar een 
dierbare plek in Aalsmeer. Deze 
reacties zijn eveneens meegeno-
men bij het maken van de gedich-
ten en tekeningen. 
 
Van twaalf naar zes
In totaal zijn er twaalf gedichten 
gemaakt en twaalf tekeningen. 
Zes plekken per klas. Uit die twaalf 
favoriete plekken gaan er zes uit-
gekozen worden die de basis 
gaan vormen van de Kinderkunst-
route. Deze zes kunstwerken gaan 
ook door de jongens en meisjes 
zelf gemaakt worden en ter her-
innering aan dit project krijgt één 
kunstwerk een permanente plek 
in het Centrum. Dit kan een beeld 
zijn of een fontein, mogelijk in de 
Weteringsloot in het verlengde 
van Samen Een. Na de meivakan-
tie gaan de beelden en objecten 
gemaakt worden in groepen van 
acht en de leerlingen krijgen be-
geleiding van vier kunstenaars. 
Van alle gedichten en tekenin-
gen wordt verder ook een boek-
je gemaakt, dat tijdens de kinder-
kunstroute verkrijgbaar zal zijn. 
Al met al een hele klus voor de 
Kunstploeg, bestaande uit Karin 
Borgman, Femke Kempkes en Jan 
Daalman. De drie zijn dan ook blij 
met de aansluiting van de jonge 
talenten Diede Daalman en Han-
negijs Jonker. “Het is leuk om met 
hen te werken”, zegt Jan. “Ze heb-
ben frisse ideeën en zijn enthousi-
ast.” Noteren: De Kinderkunstrou-
te is op zaterdag 18 mei en kan 
door iedere belangstellende ge-
lopen worden. De opening wordt 
verricht door wethouder Alink 
van Cultuur. De Kunstploeg krijgt 
voor dit project steun van de ge-
meente, van de Rabobank en er 
is een financiële bijdrage toege-
zegd door het Schipholfonds.
Door Jacqueline Kristelijn

Creatieve jongeren gezocht!
Talentenwedstrijd en 
Masterclasses op 7 juni
Aalsmeer - Op vrijdagavond 7 ju-
ni staat De Oude Veiling in het te-
ken van jongeren met creatief ta-
lent. Met diverse masterclasses 
van professionals uit het creatie-
ve vak en een talentenwedstrijd 
krijgen jongeren die avond volop 
de kans om hun talent te ontwik-
kelen en te tonen. De talenten-
avond start om 17.00 uur met de 
gezamenlijke workshop ‘Hoe pre-
senteer ik mijzelf online en offli-
ne’. Vervolgens krijgen de jonge-
ren de kans zich onder begelei-
ding van professionals uit het vak 
te verdiepen in de disciplines mu-
ziek, produceren, theater en beel-
dende kunst. Deze masterclasses 
worden georganiseerd door New 
Stream Talents, het talentontwik-
kelingstraject van de regio Am-
stelland.

‘Talent on Stage’
Na de masterclasses volgt de ta-
lentenwedstrijd ‘Talent on sta-
ge’, een samenwerking tussen 

DOCK Aalsmeer, De Binding en 
De Freshcrew. Tijdens deze talen-
tenwedstrijd krijgen jongeren de 
kans om hun talent te tonen. Ben 
jij een DJ, gitarist of zanger(es)? 
Speel jij in een band of heb je een 
ander talent? Schrijf je dan nu in 
voor deze wedstrijd! Ken jij ie-
mand met zo’n talent, tip hem of 
haar dan ook zeker. De drie bes-
te optredens van de avond mo-
gen op vrijdag 21 juni in het voor-
programma van rapper Snelle 
staan en krijgen een tof talent-
ontwikkelingspakket, om nog be-
ter en bekender te worden dan ze 
al zijn. De talentenavond is gratis 
toegankelijk voor jongeren tus-
sen de 12 en 18 jaar oud en vindt 
plaats in De Oude Veiling, Markt-
straat 19. Opgeven kan door een 
mail te sturen naar lgols@cultuur-
educatie-amstelland.nl of via In-
stagram (@newstreamtalents). 
Let op: bij de talentenwedstrijd is 
er plek voor maximaal 10 deelne-
mende acts. 

Twee nieuwe tentoonstellingen
Flower Art Museum verbindt 
bloemen, literatuur en kunst
Aalsmeer - Het Flower Art Muse-
um besteedt vanaf 20 april aan-
dacht aan de combinatie van 
bloemen, literatuur en kunst. 
Twee tentoonstellingen vertellen 
elk een eigen verhaal rond de-
ze thema’s. Het Flower Art Muse-
um presenteert in ‘Fleurs d’espoir 
– Bloemen van hoop’ het werk 
van de veelzijdige Nederlandse 
kunstenaar Bert van Santen. Een 
tentoonstelling over hoop en de 
zoektocht naar een kunstzinnig 
antwoord op de maatschappelij-
ke problemen van onze tijd.
Bert van Santen (1958, Leerdam) 
studeerde Culturele Antropolo-
gie maar voelde zich vanaf het 
begin meer kunstenaar dan we-
tenschapper. Hij bewandelde ve-
le paden, om ten slotte uit te ko-
men bij de bloem. De gedichten 
van Charles Baudelaire (1821-
1867) inspireerden hem tot de se-
rie ‘Fleurs du Mal’: olieverfschilde-
rijen waarin hij onheilspellende 
ondergronden doorbreekt met 
bloemen die bijna letterlijk van 
het doek afspatten. Van Santen 
maakt ook beelden en opmerke-
lijke kunstenaarsboeken – inten-
sieve onderzoeksprojecten met 
diverse materialen die hem tot 
nieuwe inzichten brengen. Zijn 
werk is een reflectie op de maat-
schappij, niet als politiek state-
ment maar als een persoonlijke 
reactie: het kwaad waarnemen 
en met schoonheid willen bestrij-
den. De bloem is hierin het sym-
bool van de hoop.

De taal van bloemen
In de roman The Language of Flo-
wers van de Amerikaanse schrijf-
ster Vanessa Diffenbaugh zijn 
bloemen gezelschap, geheimtaal 
en een taal die toveren kan. Vic-

toria, de hoofdfiguur, durft zich 
door haar traumatische jeugd 
voor niemand meer open te stel-
len. Alleen met bloemen kan ze 
zich uiten. Het verhaal van dit 
boek vormt de leidraad van de 
tentoonstelling ‘De taal van bloe-
men’. Bezoekers worden meege-
nomen in het leven van Victoria 
en haar bloemenwoordenboek. 
De bloemen die een rol spelen 
in het boek krijgen betekenis, in 
woord en beeld. Zo ontstaat een 
unieke tentoonstelling, een visu-
ele vertaling van een literair ver-
haal over de taal van bloemen. Er 
is werk te zien van de kunstenaars 
Teis Albers, An Luthart, Liseth Vis-
ser, Maja Vucetic en Heidi Wallhei-
mer.

Lezingen en workshops
Deze tentoonstelling is een co-
productie van het Flower Art Mu-
seum en de Universiteit van Am-
sterdam/Faculteit der Geesteswe-
tenschappen, waar Jonneke Bek-
kenkamp onderzoek doet naar 
wat schrijvers zeggen met bloe-
men. De tentoonstellingen be-
ginnen zaterdag 20 april en duren 
tot en met 7 juli. In deze periode 
zijn er ook diverse activiteiten, zo-
als lezingen, workshops, de Natu-
re Art Fair en een concert. Het Flo-
wer Art Museum is gevestigd aan 
Kudelstaartseweg 1 in Aalsmeer 
(tegenover de watertoren). Ope-
ningstijden: vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur en zaterdag en zon-
dag van 11.00 tot 17.00 uur. Voor 
groepen ook op afspraak. Entree 
is 5,50 euro per persoon, kinde-
ren tot en met 14 jaar gratis. Het 
museum is Eerste Paasdag geslo-
ten, Tweede Paasdag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur. Meer info: 
www.flowerartmuseum.nl.

Toon je kunst in etalages in juni
Kunstenaars gezocht voor 
Amazing Amateurs
Aalsmeer - Afgelopen jaar bun-
delden Cultuurpunt Aalsmeer 

en Stichting Kunst en Cultuur 
Aalsmeer (KCA) hun krachten 
voor het gezamenlijke project 
‘Amazing Amateurs in de etalage’. 
En met succes, want het project 
krijgt dit jaar een vervolg! Tijdens 
de landelijke IkToon maand in ju-
ni zal er weer de hele maand beel-
dende kunst van verschillende 
amateurkunstenaars te bewonde-
ren zijn in diverse (winkel)etala-
ges in het centrum van Aalsmeer. 

Ander programma bij Bob & Gon
Geen klassiek, maar wel 
Nederlandse klassiekers
Aalsmeer - Een volle zaal afgelo-
pen zondag 14 april met vrolijke 
mensen die met spanning wacht-
ten op de dingen die komen. Het 
aangekondigd programma voor 
de pauze kon door familie om-
standigheden niet door gaan, 
maar de hoop in bange dagen: 
Bas en Katelijne van Otterloo to-
verden uit hun grote netwerk en 
hoge hoed Marcel Fokker tevoor-
schijn. Hij verving de fluitiste. Dus 
geen Bach deze middag. “Geen 
klassiek programma maar ik laat 
wel Nederlandse klassiekers ho-
ren”, aldus de zanger. Het publiek 
vond het bepaald geen straf. Met 
een ietwat rauwe stem zong Mar-
cel - relaxed zittend op een kruk - 
de teksten van Herman van Veen, 
Toon Hermans, Wim Sonneveld, 
Ragoon, Huub van der Lubbe. 
Frans Halsema en vele anderen. 
Het was geen programma om bij 
te schaterlachen, maar het haal-
de wel mooie en dierbare herin-
neringen naar boven. En wat pas-
te het prachtige spel van harpiste 
Rose prachtig bij de voordracht. 
Zij liet zo een mooi eigen geluid 
horen. Gelukkig was de harpiste 
ook na de pauze te horen maar 
dan als Duo Donna e Mobile

Donna e Mobile
De kruk was van het podium ver-
dwenen en van verstilling was na 
de pauze geen sprake meer. Nu 
stond er een vrouw op het po-
dium die de mensen verleidde 
met haar verrukkelijke stem, ge-
baren en uitstraling. Hoe zij Car-
men zong…tjonge….met zoveel 
liefde en passie. Zo hoort ope-
ra gezongen te worden! En ook 
wat betreft ‘ondeugendheid’ liet 
zij zich bepaald niet onbetaamd, 
want ook dat hoort bij opera. Wie 
nu niet direct gecharmeerd was 
om vanaf het podium opdrach-
ten te krijgen mee te zingen en te 
zwaaien had pech maar je moest 
toch wel een ongelooflijke knies-
oor zijn om geen gehoor te ge-
ven aan deze stralende diva. En 
dat bleek ook wel na afloop van 
de middag. De vraag om volgend 
seizoen weer terug te komen 
klonk luid en duidelijk! 

Bob & Gon gaan door!
Wat Bob & Gon samen - met een 
team - het afgelopen seizoen 
voor elkaar hebben gespeeld 
verdient een groot applaus. Een 
nieuwe omgeving en een nieu-
we samenwerking met KCA, ga 

Foto: Katelijne van Otterloo

er maar eens aanstaan! Maar het 
is hen gelukt om steeds volle za-
len te krijgen. Natuurlijk speelt de 
keuze van de artiesten een grote 
rol, dat het duo hierin werd bijge-
staan door Katelijne en Bas van 
Otterloo is een lot uit de loterij.
Het vertrouwen van het publiek 
speelt eveneens een belangrijke 
rol, zij kochten de abonnemen-
ten. Dan zijn er nog het aantal 
sponsoren, waardoor Bob & Gon 
het de gasten nog meer naar de 
zin konden maken, denk maar 
aan de rozen! 
Het is alles bij elkaar dat er voor 
zorgt dat Bob & Gon volgend jaar 
weer door gaan met een mooi 
klinkend programma. Op verzoek 
van het publiek komt Katelijne 
weer zingen en treed Gerard Al-

derliefste op met een Shaffy pro-
gramma. Karin Bloemen opent 
het seizoen 2019-2020. 

Moederdagconcert
Op zondag 12 mei - op moederdag 
- zingt de Fransman Philip Elan alle 
moeders toe op een wijze die niet 
snel vergeten wordt. Een prach-
tige afsluiting van een seizoen 
waarop met veel vreugde kan wor-
den terug gekeken. Dat terugkij-
ken gaat ook letterlijk gebeuren 
door het tonen van een film waar-
in fragmenten van de afgelopen 
optredens worden getoond. Wilt u 
de laatste voorstelling van dit sei-
zoen meemaken? Er zijn nog enke-
le kaarten te koop bij wijnhandel 
Wittebol in de Ophelialaan.
Janna van Zon

Geef je op en win!
Een ieder die in de vrije tijd graag 
schildert, beeldhouwt, fotogra-
feert of op een andere manier 
creatief bezig is, kan zich opge-
ven voor deze expositie. De één 
vindt het gewoon leuk om zo nu 
en dan naar buiten te treden met 
een hobby. 
Anderen nemen het weer een 
stuk serieuzer en zien het als een 
kans om voor het voetlicht te tre-
den. De één schildert herinnerin-
gen of fotografeert en de ander 
hakt in steen tot het af is. Zeker is 
dat alle amateurkunstenaars met 
plezier en een zekere gedreven-
heid al korter of langer met de 
‘kunsten’ bezig zijn. Redenen om 

mee te doen aan Amazing Ama-
teurs in de etalage kunnen dus 
heel divers zijn. Deelnemende 
kunstenaars zijn volledig vrij in 
keuze welke kunstwerken zij wil-
len laten zien. 

Publiek en vakjury
De deelnemende kunstenaars 
maken twee keer kans om in de 
prijzen te vallen. Er is een Pu-
blieksprijs en een Vakjuryprijs. 
Het publiek mag gedurende de 
maand van zich laten horen en 
stemmen op het fraaiste kunst-
werk. De maker van het kunst-
werk met de meeste stemmen 
krijgt voor één jaar de Gouden 
Penseel. De vakjury gaat de inge-

brachte kunstwerken beoorde-
len op basis van vier criteria: kwa-
liteit, kleurgebruik, techniek en 
originaliteit. De vakjury heeft drie 
prijzen te vergeven. Aan het eind 
van de IkToon maand worden de 

winnaars bekendgemaakt. 
Opgeven voor Amazing Ama-
teurs in de etalage kan nog tot en 
met 1 mei via het inschrijfformu-
lier op de website van KCA, www.
kunstencultuuraalsmeer.nl. 
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Hennep en 
wapens in 

bedrijf
Aalsmeer - De rechter-commis-
saris heeft vrijdag 5 april be-
slist dat een 33-jarige man uit 
Aalsmeer ten minste veertien 
dagen langer vast blijft zitten. 
Van een 58-jarige man, even-
eens uit Aalsmeer, werd de 
vordering inbewaring-stelling 
door de rechter-commissaris af-
gewezen. De verdachten zijn de 
eigenaar en de oud-eigenaar 
van een bedrijf in tuinbouwar-
tikelen in Aalsmeer. Ze werden 
afgelopen dinsdag 2 april aan-
gehouden tijdens de doorzoe-
king van het bedrijf. De politie 
trof daarbij drugs, doorgeladen 
wapens en een grote hoeveel-
heid cash geld aan. Bij de door-
zoeking van het bedrijf werd 
onder meer gebruikt gemaakt 
van speurhonden. Vanwege de 
vondst in het bedrijf zijn ver-
volgens de woningen van de 
verdachten doorzocht op be-
vel van de rechter-commissaris. 
Daarbij is eveneens een groot 
geldbedrag in beslag genomen 
en een kunstcollectie. De politie 
was de mannen na een tip op 
het spoor gekomen.
Bron: Arrondissementsparket 
Amsterdam

Honden 
en katten 
vergiftigd!

Aalsmeer - De afgelopen twee 
weken zijn in de buurt van de 
Hugo de Vriesstraat en de Clu-
siusstraat al vijf dieren door 
vergiftiging om het leven ge-
komen. Drie katten en twee 
honden kwamen na een be-
zoek buiten ziek thuis en stier-
ven kort erna. De sympto-
men van de dieren zijn nage-
noeg gelijk. “Braken, diarree en 
bloed spugen”, vertelt een be-
woonster die helaas haar kat 
heeft verloren. “Het gaat om 
een chemische vergiftiging”, 
weet zij verder te vertellen. Een 
dierenarts heeft de dieren on-
derzocht en deze diagnose ge-
steld. Er is aangifte gedaan bij 
de politie. De buurtregisseur 
heeft deze laffe daad van waar-
schijnlijk een dierenhater in 
onderzoek. Mogelijk zijn er in-
woners in genoemde buurt die 
meer informatie hebben. Zij 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie via 0900-
8844. Bewoners van de Hugo 
de Vries-, Clusiusstraat en om-
liggende straten worden aan-
geraden hun katten en honden 
goed in de gaten te houden. 
Hopelijk wordt de verspreider 
van het gif snel gevonden.

Gereedschap uit 
bestelbus weg

Aalsmeer -  In de nacht van 
dinsdag 9 op woensdag 10 
april is ingebroken in een in 
de Hellendaalstraat geparkeer-
de bestelbus. De dieven zijn 
er vandoor gegaan met zo’n 
beetje de hele inhoud van de 
bus. Er zijn vele stukken ge-
reedschap gestolen. Moge-
lijk is de inbraak gezien of is 
er meer informatie over de da-
ders. De politie hoort het graag 
via 0900-8844 of anoniem via 
0800-7000.

Notebook weg 
na inbraak

Aalsmeer - In de nacht van 
maandag 8 op dinsdag 9 april 
is ingebroken in een woning 
aan de Zwarteweg, nabij de 
bocht naar de Hornweg. De 
dieven hebben zich toegang 
tot het huis verschaft via een 
raam aan de achterzijde. De 
gehele woning is overhoop ge-
haald. Alle kasten en lades zijn 
doorzocht. Vooralsnog wordt 
een HP notebook vermist. Het 
onderzoek door de politie is in 
volle gang. Er zijn camerabeel-
den veilig gesteld.

Fiets gestolen
Aalsmeer - Op maandag 8 of 
dinsdag 9 april is bij een bloe-
menbedrijf aan de Legmeerdijk 
een fiets gestolen. De fiets is 
van het merk Gazelle, is blauw 
van kleur en het serienummer 
eindigt op 005. De fiets heeft 
achter twee zwarte fietstassen. 
De diefstal werd dinsdagoch-
tend rond tien uur ontdekt.

e tri c e et  
weg

Aalsmeer - Op zondag 14 april 
is tussen vijf over en kwart over 
acht in de avond een elek-
trische fiets gestolen uit de 
Dorpsstraat. De Gazelle Oran-
ge is wit van kleur en het serie-
nummer eindigt op 368.

Bril kwijt na 
straatroof

Aalsmeer - Op zondag 14 april 
rond twee uur in de nacht heeft 
een straatroof plaats gevonden 
op de Aalsmeerderweg, ter 
hoogte van nummer 250. Een 
23-jarige fietser uit Aalsmeer 
werd tot stoppen gedwongen 
door vier jongeren. Ze eisten 
onder andere geld en toen de 
inwoner dit weigerde kreeg hij 
diverse klappen en schoppen. 
Hij wist te ontkomen door over 
een hek naar een erf te sprin-
gen. Tijdens de vlucht is hij zijn 
bril kwijt geraakt en de daders 
zijn er vandoor gegaan met 
zijn fiets. Later in de nacht zijn 
kort achter elkaar, om kwart 
voor drie en drie uur, in Am-
stelveen nog twee berovin-
gen gepleegd. Er is alarm ge-
slagen en dankzij alerte inwo-
ners hebben agenten drie jon-
geren aangehouden, één daar-
van is een 16-jarige Aalsmeer-
der. Er loopt een onderzoek of 
de straatroof in Aalsmeer ook 
door dit drietal is gepleegd en 
wie de mogelijke vierde dader 
is. De jongeren zitten voorals-
nog vast en zullen zich moeten 
verantwoorden bij justitie. Wie 
meer informatie heeft, wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de politie via 0900-8844.

Kleine brand in 
koelcel

Aalsmeer  - Op woensdag 10 
april om kwart over twaalf ‘s 
nachts zijn de politie en de 
brandweer gealarmeerd voor 
een brand in een bedrijf op 
een terrein aan de Legmeer-
dijk. Er was brand ontstaan in 
de koelcel. Het vuur had de 
brandweer gelukkig snel on-
der controle. Er is onderzoek 
gedaan naar het ontstaan van 
de brand. Deze is waarschijnlijk 
veroorzaakt door een persoon, 
mogelijk een zwerver, die iets 
brandbaars heeft achter gela-
ten. In samenwerking met de 
eigenaars wordt het onder-
zoek voortgezet.

Wie doet nou zoiets?
Kastanjeboom bij obs 
Samen Een ‘gestript’
Aalsmeer - Onbekenden hebben 
vorig weekend de boom op het 
schoolterrein van Samen Een in 
het Centrum ‘gestript’. Een groot 
stuk schors is van de Kastanje 
afgehaald. Er is door de school 

een brie�e op de boom gehan-
gen met het verzoek hiermee 
op te houden. Door medewer-
kers van de gemeente is een be-
schermlaag op de ‘kale plek’ ge-
smeerd. Het is echter nog maar 

Vertrek waarnemend burgemeester na vier jaar

Veel lovende woorden en 
cadeaus voor Jeroen Nobel
Aalsmeer - Vooral veel lovende 
woorden voor waarnemend bur-
gemeester Jeroen Nobel tijdens 
zijn goed bezochte afscheidsre-
ceptie donderdag 11 april. Vier 
jaar heeft hij aan het hoofd van 
Aalsmeer gestaan en de functie 
van eerste burger met grote in-
zet vervuld. Alleen ‘op de winkel 
passen’ deed deze waarnemer 
niet. Hij pakte alle bestuurstaken 
op in Aalsmeer en ging de regio 
in om ‘zijn’ mooie gemeente meer 
op de kaart te zetten. De taak, die 
hij meekreeg van voormalig com-
missaris van de Koning Johan 
Remkes om bestuurlijk Aalsmeer 
weer op de goede weg te zetten, 
heeft Jeroen Nobel eveneens vol-
bracht.

Rustig vaarwater
“Jeroen Nobel heeft ons gemeen-
tebestuur in rustig vaarwater ge-
bracht en echt helpen bouwen 
aan vertrouwen”, aldus wethouder 
Robbert-Jan van Duijn. Hij kondig-
de zichzelf als derde spreker van de 
avond aan en gaf een kijkje in de 
persoon Jeroen Nobel. “Tikje hard, 
scherp, soms een beetje lomp en 
eigenwijs in de overtreffende trap.” 
En dat deze bestuurder graag de 
touwtjes in handen houdt, verklap-
te Van Duijn door te vertellen dat 
als hij iets te lang aan het woord 
bleef, hij een berichtje op zijn te-
lefoon kreeg van Jeroen met het 
woord ‘mand’, afgesproken als te-
ken om de uitleg aan de raad kort 
te houden of af te ronden.

Renovatie gemeentehuis
De wethouder dankte Jeroen 
Nobel voor zijn enorme gedre-
venheid en noemde tot slot 
nog de renovatie van de raad-
zaal en het verduurzamen mo-
menteel van het gemeentehuis, 
het project wat Jeroen Nobel 
vol overgave op zich genomen 
had. De planning is dat de ver-
bouwing ongeveer aan het ein-
de van het jaar voltooid is. De 
vertrekkende waarnemer gaf in 
zijn dankwoord aan het belang-
rijk te vinden dat het gemeen-
tehuis als monument behou-
den blijft en raadde de bestuur-
ders aan deze na de renovatie 
aan te dragen als nationaal mo-
nument.

Toewijding en betrokkenheid
Complimenten kreeg Jeroen No-
bel van de nieuwe commissaris 
van de Koning, Arthur van Dijk. “In 
de verbetering van de bestuurs-
cultuur in Aalsmeer ben je glas-
rijk geslaagd. De rust is terug. Na-
mens de Koning en de provincie 
veel dank voor je inzet, toewijding 
en betrokkenheid voor Aalsmeer.” 
Ook Van Dijk liet de aanwezigen 
nader kennis maken met de per-
soon Jeroen Nobel. Samen heb-
ben ze als wethouder in het colle-
ge van Haarlemmermeer gezeten. 
Binnen deze ‘mannenclub’ was Je-
roen het ‘vrouwtje’. Hij dacht er 
aan om bloemen en cadeaus te 
regelen bij verjaardagen, jubile-
ums en andere feestelijkheden. 
De commissaris bedankte Jeroen 
Nobel met een bijzonder vaas-
je van de provincie. Wethouder 
Van Duijn mocht de burgemees-
ter namens de gemeente trakte-
ren op een 3D-versie van het ge-
renoveerde gemeentehuis en een 
pentekening van dit monument.

Nestor in de regio
Tweede spreker was Erik Boog, 
burgemeester van Diemen. In de 
regio Amsterdam, Amstelland en 
Meerlanden was Jeroen Nobel 
de nestor, omdat hij de langszit-
tende burgemeester in dit gebied 
was. Erik Boog werd een dag later 
dan Nobel beëdigd en is nu dus 
de nestor. Hij roemde Jeroen No-
bel om zijn inzet voor de regio en 
voor het inzicht dat hij gaf dat sa-
menwerking onontbeerlijk is. “De 
samen sterk slogan van de PvdA 
past bij jou.” Wat Jeroen Nobel nu 
gaat doen? Eerst een plek onder 
de zon, op vakantie naar Spanje. 
“We zien je daarna graag terug in 
Nederland, liefst in bestuurlijk Ne-
derland”, sloot Boog af.

Prachtige gemeente
Het laatste woord was natuurlijk 
aan Jeroen Nobel zelf. “Vier jaar 
ben ik waarnemend burgemees-
ter van deze prachtige gemeen-
te geweest. Ik werd meteen har-
telijk ontvangen in Aalsmeer. Ge-
zelligheid, hartelijkheid en be-
trokkenheid zijn kenmerkend 
voor Aalsmeer.” Minder enthousi-
ast was de ontvangst door de ge-
meenteraad, maar dat begreep 
Jeroen Nobel wel. “U werd met 
mij ‘opgezadeld’. Tijdens mijn eer-
ste raadsvergadering had ik met-
een een motie van afkeuring aan 
mijn broek. Dat ging over een 
klein dingetje in de jaarrekening, 
maar het tekende de sfeer. Zo 
gaan wij nu, gelukkig, niet meer 
met elkaar om.” Nobel noemde tot 
slot een paar punten waar hij trots 
op is de afgelopen vier te hebben 
mogen doen: De renovatie van de 
raadzaal en de opknapbeurt van 
het gemeentehuis, de eigen Ve-
teranendag voor Aalsmeer en de 
flinke investering in de openba-
re ruimte en voorzieningen. Ik ga 
mij richten op een toekomst bui-
ten Aalsmeer, maar kom als goe-
de buur nog graag eens langs. Het 
ga u goed!”
Door Jacqueline Kristelijn
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Gemeente bereidt zich voor op nieuwe taak

Andere werkwijze door 
nieuwe wet inburgering
Aalsmeer - In 2021 komt er 
een nieuwe inburgeringswet 
en krijgen gemeenten de re-
gie op inburgering. De gemeen-
te Aalsmeer bereidt zich voor op 
deze nieuwe taak. In overleg met 
Stichting Vluchtelingenwerk Am-
stelland (SVA) onderzoekt de ge-
meente mogelijkheden om regi-
onaal samen te werken. Het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders heeft daarbij de voorkeur 
uitgesproken om aan te sluiten 
bij Vluchtelingenwerk West en 
Midden-Nederland (VW WMN).

Alternatieven
Sinds 2005 ondersteunt Stich-
ting Vluchtelingenwerk Am-
stelland (SVA) statushouders in 
Aalsmeer. De komst van de nieu-
we inburgeringswet in 2021 en 
het teruglopend aantal vluchte-
lingen vraagt daarom een ande-
re werkwijze. Hier zijn verschil-
lende alternatieven voor. Eén 
daarvan is aansluiten bij Vluch-
telingenwerk West en Midden-
Nederland. Vanwege hun juridi-
sche expertise heeft dit de voor-
keur van het college. Ook ande-

re mogelijkheden worden on-
derzocht. 

In harmonie
De gemeente is heel tevreden 
over de inzet en deskundigheid 
van de vrijwilligers en medewer-

kers van Stichting Vluchtelingen-
werk Amstelland (SVA). Het uit-
gangspunt van de gemeente en 
SVA is dan ook dat statushouders, 
medewerkers en vrijwilligers in 
harmonie overgaan naar de nieu-
we situatie. 

de vraag of de Kastanje deze ver-
nieling overleefd. De boom staat 
op het terrein bij de entree van 
de basisschool in de Wetering-
straat. Bij de school hangen ca-
mera’s, maar de Kastanje valt net 
buiten beeld. Mogelijk zijn er om-
wonenden, die camerabeelden 

hebben of meer informatie heb-
ben over de daders. Samen Een 
hoort het graag via 0297-325246 
of stuur een mail naar info@obs-
sameneen.nl. Uiteraard kan ook 
melding gedaan worden bij de 
gemeente via 0297-387575 of in-
fo@aalsmeer.nl.
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“We hebben zoveel moois meegemaakt”

Alderd en Lena Vreken-
Tas zestig jaar getrouwd
Aalsmeer - Het is prachtig weer 
op de zestigjarige trouwdag van 
de familie Vreken. Loco-burge-
meester Robbert-Jan van Duijn 
brengt het diamanten echtpaar 
dinsdagmiddag 16 april een be-
zoekje en overhandigt een kopie 
van de trouwakte. “Kijk de hand-
tekeningen van onze ouders.” 
Roept Lena, geboren als Helena 
Klazina Tas, verrukt uit. Tijdens 
een kop koffi  e met een heerlijk 
puntje bruidstaart wordt er ont-
spannen gekletst in het knusse 
huis op de buurt. De woonkamer 
staat vol bontgekleurde bloe-
men. Op het feest, dat afgelo-
pen weekend is gevierd en waar-
bij bijna zeventig familieleden en 
vrienden aanwezig waren, bracht 

ieder één bloem mee met een 
kaartje eraan. Deze kaartjes moe-
ten nog worden gelezen en ook 
de tientallen andere gelukwen-
sen die op tafel staan uitgestald 
zijn nog niet allemaal gelezen. 
Het is overduidelijk een geliefd 
stel. Op de vraag of het ook mooi 
weer was op hun huwelijk zestig 
jaar geleden reageren ze: “Nee, 
toen waaide en onweerde het ’s 
avonds onbedaarlijk.” Een storm-
achtig begin dus van een lang hu-
welijk, waaruit twee zoons kwa-
men. Één van de jongens is op 
achtendertig jarige leeftijd over-
leden aan de waterpokken, zijn 
derde dochter was juist op komst. 
Een drama in de familie. De klein-
dochters zijn dan ook altijd goed 

opgevangen door opa en oma. 
Ze zijn zelfs jarenlang mee op zo-
mervakantie geweest. De laat-
ste keer was een jaar of zes te-
rug. De oudste was toen vijftien, 
daarna was het over. Hun ande-
re zoon kreeg zeven jaar geleden 
een dochter. Een prachtige fo-
to van de vier kleindochters is op 
het feest overhandigd en hangt al 
aan de wand in de huiskamer. Er 
wordt vol trots over gepraat. De 
familieband is sterk. 

Doopsgezind 
Het stel leerde elkaar kennen op 
de dansschool. Alderd zijn vader 
was dansleraar (Dirk Walsie) in de 
Oude Veiling. “Ikzelf heb niet bij 
mijn vader gedanst hoor, maar ik 

deed de boekhouding en hielp 
met alles mee. Zodoende kwam 
ik Lena tegen. Ik was zesentwintig 
toen we trouwden, zij was twee-
entwintig. We gingen wonen op 
de Oosteinderweg, daarna in de 
Hornmeer en vanaf 1989 hier op 
de Uiterweg. Het plekje waar ik 
geboren ben en waar mijn opa en 
oma zijn begonnen.” Alderd heeft 
in zijn werkzame leven altijd als 
fi nancieel medewerker gewerkt. 
Eerst als ambtenaar bij de ge-
meente Haarlemmermeer, daar-
na dertig jaar bij een exporteur 
op de veiling. “Ja, ik zat altijd met 
mijn vingers in de centen.” Lena 
werkte tot haar trouwen op het 
oude Schiphol in een bloemen-
zaak. “Dan fi etste ik ’s avonds met 
de opbrengst naar huis. Soms 
was dat wel zevenhonderd gul-
den. En dat was veel hoor en dus 
soms best eng.” Ze heeft later nog 
aan de CAV gewerkt. “Bij meneer 
van Es.” Echtpaar Vreken heeft 
zich altijd ingezet voor de Doops-
gezinde kerk. Eerst in het jonge-
renwerk. Meneer heeft Stichting 
de Binding mee helpen oprichten 
in 1971, zat jaren in de kampcom-
missie en mevrouw heeft twin-
tig jaar als kookster gefungeerd 
in de bindingkampen. Later deed 
het stel ouderenwerk. “We ver-
zorgden zo’n drie reizen per jaar. 
We hebben zoveel moois mee-
gemaakt, soms ook narigheid, 
maar we zijn sowieso positief in-
gesteld.” 
Het stel is nog goed gezond. 
“Naar omstandigheden, zullen 
we maar zeggen.” Er wordt nog 
auto gereden, gepuzzeld, gele-
zen en getuinierd. Er is naar eigen 
zeggen genoeg te doen. Alderd 
Vreken tot slot: “En de Doopsge-
zinde gemeente, daar zijn we ge-
woon mee verweven.” Robbert-
Jan vertelt dat hij weer moet 
gaan en het een gezellig bezoek 
vond. “Nu weet ik waar u woont.” 
Het hartelijke stel reageert: “Dus 
als je langsfi ets, kom dan gewoon 
nog eens aan. De koffi  e staat al-
tijd klaar!” Ook namens De Nieu-
we Meerbode van harte gefelici-
teerd.
Door Miranda Gommans 

Aandacht voor verkeersafwikkeling
Commissie positief over 
Westeinderhage
Aalsmeer - Op maandag 15 april 
heeft de commissiebericht Ruim-
te en Economie vergaderd in 
het gemeentehuis. Aan de orde 
kwam de startnotitie Westeinder-
hage. De woningbouwplannen 
voor dit gebied in Kudelstaart 
zijn door de commissie bespro-
ken. Alle fracties gaven aan zich 
te kunnen vinden in woning-
bouw op die plek. Over het aantal 
woningen, de bouwhoogte, de 
structuur van de wijk, de hoeveel-
heid groen en water verschilden 
de fracties van mening. De frac-
ties spraken wel allen hun zorgen 
over de toename van verkeer en 
vroegen aandacht voor een goe-
de verkeersafwikkeling in Ku-
delstaart. Een aantal fracties gaf 
aan dit voorstel nogmaals te wil-
len bespreken om te bepalen wat 
een goede invulling is voor dit 
gebied. Hiervoor is echter geen 

meerderheid in de raad en zo-
doende wordt dit voorstel voor-
gelegd voor besluitvorming in de 
raadsvergadering van 16 mei.
Op de agenda verder ook de 
verklaring van geen bedenkin-
gen (vvgb) voor uitbreiding van 
het parkeerterrein in Greenpark 
Aalsmeer deelgebied 3, op ka-
vel Schouten, ten behoeve van 
Schipholparkeren.
Een aantal fracties had wat be-
denkingen over de uitbreiding 
van het Schipholparkeren, maar 
desalniettemin gaf de commissie 
een positief advies om dit voor-
stel in de raadsvergadering van 
16 mei te bespreken. Dan zal de 
raad besluiten of het al dan niet 
een verklaring van geen beden-
kingen zal afgeven ten aanzien 
van dit voorstel. De vergadering 
is terug te luisteren via de site van 
de gemeente: www.aalsmeer.nl.

Wijkoverleg in Hornmeer 
over verduurzamen
Aalsmeer - Op dinsdagavond 
23 april vanaf 20.00 uur is er zo-
wel voor de inwoners van de 
Hornmeer als voor anderen be-
langstellende Wijkoverleg in het 
buurthuis aan de Dreef. Tijdens 
deze avond wordt weer een ge-
varieerd aantal onderwerpen be-
sproken. Het wordt voor een be-
langrijk deel een ‘groene’ agen-
da. In de planning staat een pre-
sentatie over de biodiversiteit en 
de inrichting van tuinen. Tevens 
zal een team van Eigen Haard in-
formeren over de aanpak van het 
verduurzamen van de huurwo-
ningen in de Hornmeer. Natuur-

lijk worden ook de nog lopende 
onderwerpen besproken, zoals 
het Waterfront en de voortgang 
van de werkzaamheden van de 
projecten in de Hornmeer, waar-
onder het bouwen van de wonin-
gen naast en achter het buurt-
huis en de verdere aanleg van 
het wandelpark en omgeving Al 
met al voldoende mogelijkheden 
voor een interessante avond met 
geanimeerde discussie
Zoals gebruikelijk wordt met een 
drankje ook graag nog even in-
formeel nagepraat. Het streven is 
om het Wijkoverleg om 22.00 uur 
af te ronden.

Aalsmeer centrum wereldwijde sierteelt

Rabobank en het Flower 
Festival: Logische match
Aalsmeer - Op 15 en 16 ju-
ni vindt de zesde editie plaats 
van het Aalsmeer Flower Festi-
val (AFF), het jaarlijkse hoogte-
punt van de bloemsierkunst in 
de Greenport Aalsmeer. Rabo-
bank Regio Schiphol heeft ook 
ditmaal haar naam verbonden 
aan het kleurrijke evenement. 
AFF-voorzitter Mariska Foppen 
is daar blij mee. Met deze nieuwe 
sponsorverbintenis blijft de re-
latie tussen de Rabobank en het 
Aalsmeer Flower Festival in tact. 
De bank is vanaf de start betrok-
ken bij het initiatief. Volgens Ron 
Leegwater, Marketing en Com-
municatie bij Rabobank Regio 
Schiphol, is dat niet meer dan lo-
gisch. “Als bank staan we mid-
den in de sierteeltsector. Toen 
het bloemencorso wegviel, is het 
Aalsmeer Flower Festival uitein-
delijk enthousiast in het gat ge-
sprongen. Er was weer iets nodig 

dat laat zien dat Aalsmeer het 
centrum is van de wereldwijde 
sierteelt. Dat ondersteunen wij 
van harte.”

Toparrangeurs
Het Aalsmeer Flower Festival 
toont het publiek de ongekende 
veelzijdigheid van bloemen en 
planten. Het verrast bezoekers 
met hoogwaardige decoratieve 
toepassingen in kunst, design en 
food. Mariska Foppen: “Ook dit 
jaar hebben we arrangeurs van 
topniveau aangetrokken, die de 
grenzen van onze verbeelding 
oprekken. Dat zijn Elize Eveleens 
en Marloes Joore. Extra leuk vind 
ik het dat zij zich laten inspire-
ren door onze locaties, die ook 
nog eens zeer verschillend zijn 
van elkaar: de Historische Tuin in 
Aalsmeer en het Flower Art Mu-
seum. Ik ben benieuwd welke 
creaties dat oplevert.”

Ron Leegwater van de Rabobank en Mariska Foppen van Aalsmeer Flo-
wer Festival hebben het nieuwe sponsorcontract ondertekend.

FloriWorld
Tot vreugde van Ron Leegwater 
nemen de bezoekersaantallen 
van het Aalsmeer Flower Festival 
elk jaar toe. “We willen iedereen 
in de regio kennis laten maken 
met dit culturele bloemenfestival. 
Je mond valt soms open van ver-
bazing bij wat er allemaal gepre-
senteerd wordt. En veel van de 
gebruikte producten komen uit 
onze eigen achtertuin. Daar mo-

gen we trots op zijn.” 
Op het festival zal ook een door-
kijkje gegeven worden naar een 
nieuwe attractie in de regio: Flo-
riWorld. Een spectaculaire ‘ex-
perience’ het hele jaar door met 
bloemen en planten in de hoofd-
rol. Mariska Foppen: “Nog een be-
wijs dat de fl ora springlevend is in 
en om Aalsmeer.” Kijk voor meer 
informatie op www.aalsmeerfl o-
werfestival.nl

Weer vrijmarkt 
in Oosteinde

Regio -  Ook dit jaar is er weer een 
vrijmarkt in Oosteinde op Konings-
dag, zaterdag 27 april. Bij en op het 
grasveld van de Irenestraat mogen 
kinderen hun spulletjes verkopen. 

Paasdienst Samen-op-
Weg met Song of Joy
Kudelstaart - Het interkerke-
lijk koor Song of Joy verleent op 
eerste Paasdag haar medewer-

king aan de feestelijke Paasdienst 
in de Protestantse gemeente Sa-
men-op-Weg in kerkelijk centrum 

Aalsmeer - Bomen groeien 
door koolstofdioxide en wa-
ter met behulp van zonlicht 
om dit om te zetten in voedza-
me suiker en zuurstof. Dit ge-
beurt in groene bladeren. Hoe 
meer bladeren, hoe meer zuur-
stof een boom produceert. Dit 
is gelijk ook een hele eff ectie-
ve en natuurlijke manier om de 
C02, wat door mensen in de at-
mosfeer wordt gebracht, te re-
duceren.
 Wat doet het pijn als ik afge-
lopen vrijdag zie hoe talloze 
bomen op de Dreef, vlak voor 
de nieuwe Triade school, zie 
omgezaagd worden. De bo-
men blijken ziek te zijn, maar 
het blijft in en in triest dat 
aan de ene kant bomen moe-

ten wijken voor het asfalt van 
de Dreef en 10 meter verder 
op aan de Zwarteweg omdat 
hier mogelijk 50 extra parkeer-
plaatsen gerealiseerd gaan 
worden. Hoe kan iemand mij 
dit op een ‘groene’ manier uit-
leggen?
 Ik ga ervan uit dat de gemeen-
te Aalsmeer nieuwe boom-
pjes voor de Triade school aan 
de Dreef her plant, ten behoe-
ve van de nodige zuurstof, om 
ons verstandig brein goed te 
laten functioneren richting de 
klimaattransitie, van fossiele 
naar nieuwe duurzame ener-
giebronnen. Gemeente ik daag 
u uit tot planten!
Gerard Zelen 

gerardzelen@gmail.com

LEZERSPOST
Zieke bomen vervangen 
voor nieuwe boompjes?!

De vrijmarkt is van 8.00 tot 13.00 
uur en uitsluitend voor kinderen. 
Het plein wordt omgetoverd tot 
een echt marktplein vol met tafel-
tjes, kleedjes, stukken plastic en 
oude lakens vol met speelgoed 
en andere mooie dingen Ook zijn 
er gezellige Oudhollandse spelen 
en een straattekenwedstrijd. Deze 
wordt verzorgd door de Binding.

De Spil in Kudelstaart, de aan-
vang is 10.00 uur. Toen de Samen-
op-Weggemeente nog geen ei-
gen gebouw had en haar kerk-
diensten hield in het Dorpshuis, 
werden de Paasdiensten (Paas-
jubels) gehouden in de Proosdij-
hal. Met man en macht werd de 
Proosdijhal opgebouwd tot een 
kerkzaal waar op het hoogtepunt 
wel 1.000 mensen aanwezig wa-
ren. Uit heel Aalsmeer en omge-
ving kwam men hier het feest van 
de opgestane Heer vieren. Grote 
koren verleenden hun medewer-
king aan deze diensten. Sinds de 
Samen-op-Weggemeente haar 
eigen kerkelijk centrum De Spil 
heeft worden de Paasdiensten 
in het eigen kerkgebouw gehou-
den. Het feestelijke karakter is er 
niet minder om. Het interkerke-
lijke koor Song of Joy, dat in De 

Spil haar thuisbasis heeft, ver-
leent eerste Paasdag haar mede-
werking en is er op gebrand zich 
van haar beste kant te laten zien 
onder leiding van haar dirigent 
Hilbert Kamphuis. De vrouw van 
de dirigent, Frederique Kamphuis 
begeleidt het koor op de vleugel. 
De vaste organist van De Spil, Jan 
Sikkema, begeleidt de samen-
zang op het orgel. Voorganger 
in deze Paasdienst is Marja van 
Gaalen. Hoewel ze inmiddels in Il-
pendam woont is zij geen onbe-
kende in Kudelstaart. Ze woon-
de in Kudelstaart aan de Hoofd-
weg, naast de toenmalige school 
De Graankorrel waar haar man 
destijds directeur (bovenmees-
ter) was. Een ieder die deze Paas-
dienst mee wil vieren is zondag 
welkom in kerkelijk centrum De 
Spil aan de Bilderdammerweg.
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Odensehuis in Ontmoe-
tingscentrum Irene
Op vrijdagmiddag 19 april om 
14.30 uur kunt u kijken naar 
een dia serie over het voorjaar 
met natuurbeelden. Kanaal-
straat 12 in Aalsmeer.

Workshop in Voor Elkaer
Op dinsdag 23 april is er een 
workshop memo schilderijtje
maken van 14.30-16.30 uur.  
Kosten € 4,-.  Graag van te 
voren opgeven, tel. 0297-   
820979. 

Dineren in Voor Elkaer
Woensdag 24 april kunt u
genieten van o.a. een heldere 
champignonsoep, stokbrood 
met kruidenboter, rijk ge-
vulde Hongaarse goulash, 
Hongaarse groentenmix,                                                                                              
gemengde salade, rijst met 
garnituur, en perzik maracuja 
kwark voor maar € 14,-. U bent 
van harte welkom vanaf 17.00 
uur. Reserveren kan via tel. 
0297-820979.

Pannenkoeken eten in Voor 
Ekaer. Op 25 april kunt u 
van 12.00-14. 00 uur in het  
restaurant van wijkpunt Voor 
Elkaer onbeperkt overheer-
lijke pannenkoeken komen 

eten. U heeft de keuze tussen 
naturel, spek of een appel 
pannenkoek. De toppings 
zijn poedersuiker en stroop. 
En een mini sorbet toe. Neem 
gezellig uw kinderen of klein-
kinderen mee!
Graag van te voren opgeven.
Tel. 0297-820979. 

Koninklijk diner
Vrijdag 26 april is er weer 
een themadiner, met deze 
maand het Koninklijk diner.
Op het menu: vorstelijk as-
perge cocktail, breekbrood en 
kruidenboter, parelhoenrol-
lade gevuld met tutti frutti, 
calvadossaus, haricotsverts 
omhuld met spek, roseval 
aardappelen uit de oven, rijk 
gevulde salade met geiten-
kaas en walnoten en een 
konings grand dessert, ko�e 
met bonbons voor € 18,50.  
U kunt zich opgeven bij een 
van onze gastvrouwen in het 
wijkpunt of via tel. 0297- 
820979. 

Koningsdag in Kudelstaart
Op zaterdag 27 april is wijk-
punt Voor Elkaer geopend van 
08.00-13.00 uur. 

Odensehuis in Ontmoe

Activiteiten overzicht

Paasweekend proefvaren 
bij Jachthaven Poelgeest
Oegstgeest - Het komend Paas-
weekend organiseert Jachthaven 
Poelgeest uit Oegstgeest een An-
taris, Maril en Maxima Proefvaart 
Weekend! Tijdens dit weekend is 
het mogelijk vrijblijvend kennis 
te maken met deze sloepen en 
tenders. Poelgeest staat al jaren 
bekend vanwege de super luxe 
Antaris en Maril sloepen en heeft 
vorig jaar haar assortiment suc-
cesvol uitgebreid met de Maxi-
ma tenders. De sloepen en ten-
ders van Maxima worden gele-
verd met Honda buitenboordmo-
toren en Vetus dieselmotoren in 
afmetingen van 4,85 tot 7,30 me-
ter. Deze boten onderscheiden 
zich in comfort en gebruiksge-
mak voor een zeer scherpe prijs.
Van de Friese sloepenbouwer Ma-
ril liggen de uiterst succesvolle 6 
& 7Nxt klaar voor een proefvaart. 
De 7Nxt is de grotere broer van 
de in 2016 gelanceerde 6Nxt. Bei-
de modellen zijn uitermate popu-
lair en combineren eigentijdse lij-
nen met een klassieke en elegan-
te vormgeving. Het elektrische 

varen is aan een fl inke opmars 
bezig. Tijdens de proefvaartda-
gen ligt er ook een volledig elek-
trisch aangedreven Maril 6Nxt 
klaar om geprobeerd te worden. 
Naast de Nxt modellen van Maril 
liggen ook de immens populaire 
Antaris Fifty5 en Sixty6 klaar voor 
een proefvaart. Met deze vernieu-
wende modellen heeft Antaris 
zeer veel succes. Al vijf jaar ach-
tereen is de maximale productie 
gedraaid. Voor de snelle beslis-
ser is het mogelijk nog deze zo-
mer met één van deze prachti-
ge sloepen het water op te gaan. 
Poelgeest heeft diverse uitvoerin-
gen op voorraad en nog enkele in 
aanbouw. Wilt u ook eens kennis 
maken met deze prachtige boten 
kom dan langs op het Paasshow 
Proefvaart weekend. De vloot ligt 
klaar op zaterdag en maandag 
van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur bij Jacht-
haven Poelgeest aan de Hugo de 
Vrieslaan 1 in Oegstgeest. Meer 
informatie vindt u ook op www.
poelgeest.nl.

Fotografe Barbara Salem:
“Zaai heeft mij laten zien 
waar toe ik in staat ben”
Aalsmeer - Kan je door studie en 
praktijkervaring een goede foto-
graaf worden of moet je een ge-
boren gave hebben om een suc-
cesvol fotograaf te zijn? Dat is de 
vraag. Barbara Salem van Studio 
A laat zien dat beide mogelijk is. 
Komende uit de wereld van de 
marketing leest zij op 22 jarige 
leeftijd een advertentie, reageert 
daarop, krijg vervolgens een ca-
mera in haar handen geduwd 
met wat instructies en hup zij kan 
aan de gang als party fotograaf. 
Onbetaald werk, maar wel naar 
de leukste festivals mogen. Na 
zes maanden komt Barbara Sa-
lem terecht bij een professione-
le fotograaf die haar de kneepjes 
van het vak leert. Maar na 2 jaar 
is het welletjes. Al die festivals, 
hartstikke leuk, maar zij vindt dat 
zij toe is aan iets nieuws. En start 
met virtuele panorama tours voor 
bedrijven.

Zakelijke fotografi e
Zij ontmoet de liefde van haar le-
ven die haar stimuleert om dat te 
gaan doen waar haar hart ligt en 
dat is de zakelijke fotografi e! Leer-
gierig als zij is gaat zij tijdens haar 
zwangerschap naar de Fotovak-
school, komt dan tot de ontdek-
king dat zij de afgelopen jaren al 
heel wat zinvolle ervaring heeft 
opgedaan. De tijd nemen en veel 
uitproberen maken haar tot een 
veelzijdige fotografe die goed 
weet wat zij kan en wil. Daardoor 
profi leert zij zich en dat is in een 
markt waar een moordende con-
currentie heerst en groot plus-
punt.

Vertaalslag maken
Haar Sales-Marketing achter-
grond geeft de spontane - lol in 
het leven hebbende - fotogra-
fe iets extra’s mee. En dat is mee-
denken! Zelf noemt zij dat een 
content creator. “Het gaat mij om 
mensen en bedrijven meer be-
kendheid geven door mijn wijze 
van fotograferen.” Was eerder de 
fotografi e een bijzaak, die perio-

de ligt inmiddels ver achter haar. 
Samen met Refkele Steemers 
heeft zij een eigen studio, waar 
ook portretfotografi e wordt ge-
maakt met een link voor de toe-
komst naar fashion. Maar er ge-
beurt meer, zoals social media fo-
tografi e voor onder andere Insta-
gram. Barbara gaat met de op-
drachtgevers zowel nationaal als 
internationaal mee om op bijzon-
dere locatie’s te fotograferen. “Zo 
help ik hen met de door mij ge-
maakte beelden aan meer vol-
gers.”

Groeien met Zaai
“Ik ben naar Zaai gegaan om te 
groeien, omdat je altijd ergens 
wel wat van op pikt. Zaai heeft 
mij meer bewust gemaakt dat ik 
in staat ben te laten zien wat ik 
waard ben. Ik weet nu nog beter 
waar ik voor sta en wat ik kan re-
aliseren.” Met een uitgebreid net-
werk helpt Zaai de startende on-
dernemers. Ook binnen de groep 
van de 21 Zaailingen wordt het 
netwerk gedeeld. Iedereen gunt 
elkaar het succes. Zaai is een 
warm nest voor veel starten-
de ondernemers, zij krijgen door 
goede coach begeleiding vol-
doende kansen hun dromen en 
wensen waar te maken. Zaaien, 
groeien, oogsten en verbinden 
dat is Zaai! Voor meer informatie: 
Kirsten Verhoef (organisator coör-
dinator) telefoon 0297-366182 of 
via mail kisrten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 
Foto: Refkele Steemers.

Vanaf mei op dinsdag en woensdag
De Bosmobiel: Rijdende 
wandeling door het Bos
Amstelland - De Bosmobiel, een 
initiatief van Rotary Aalsmeer/
Amstelveen, bestaat dit jaar 10 
jaar. Maak een rit in de spiksplin-
ternieuwe Bosmobielen op dins-
dag- of woensdagmiddag om 
13.30 uur. Geniet van het mooie 
en gevarieerde uitzicht in het 
Amsterdamse Bos. De rijdende 
wandeling is geschikt voor men-
sen die minder mobiel zijn. De 
eerste rit is op dinsdag 7 mei en 

de laatste rit is op woensdag 25 
september. Voor iedereen die dit 
jaar 85 jaar oud is of wordt, is de 
rit gratis. Het Amsterdamse Bos is 
dit jaar ook 85 jaar oud. De start 
van de ritten is bij De Boswinkel, 
Bosbaanweg 5. Er kunnen per rit 
10 mensen mee. Aanmelden via: 
020-5456100, via www.amster-
damsebos.nl of in De Boswinkel, 
Openingstijden: dinsdag tot en 
met zondag van 10 tot 17 uur.

Dagcentrum Hortensialaan
Feest: Willem 93 jaar! 
Aalsmeer - Op 8 april is de ver-
jaardag van Willem Oldenburg 
gevierd op Dagcentrum Horten-
sialaan. 
Hij mocht de mooie leeftijd van 
93 jaar bereiken. Willem had ge-
regeld dat hij, zijn zus en mede 
cliënten mochten genieten van 
een optreden van het smartlap-

penkoor ‘Denk aan de buren’. Ie-
dereen heeft genoten van de vele 
oude bekende liedjes en er werd 
lekker meegezongen. Ook was de 
clown MiMakker Palu erbij. 
Het was een hele gezellige mor-
gen! De cliënten vonden de op-
tredens zeker voor herhaling vat-
baar. 

Deze acties verstop je niet!
Paasvoordeel bij Renault 
dealer Nieuwendijk
Aalsmeer - Tot en met maandag 
22 april (Tweede Paasdag) vier 
je de lente tijdens de excellente 
weken bij Renault Nieuwendijk. 
Als je nu kiest voor een nieuwe 
Renault, profi teer je op alle mo-
dellen van extra paasvoordeel 
dat kan oplopen tot wel 2.800 eu-
ro. Daarnaast kun je ook rekenen 
op een extra aantrekkelijke inruil-
prijs voor jouw huidige auto. 
Naast heel veel voordeel, staat 
binnenkort de nieuwe Renault 
Twingo bij Nieuwendijk in de 
showroom! De nieuwe Twin-
go heeft een aangepaste grille 
en koplampen met geïntegreer-
de C-vormige LED-dagrijverlich-
ting. Ook heeft de nieuwe Twingo 
twee nieuwe carrosseriekleuren: 
Jaune Mango en Blanc Quartz. Je 
rijdt de nieuwe Renault Twingo al 
vanaf 12.390 euro.
Er is altijd een Renault die bij 

jouw leven past Wordt het de 
Renault Captur, een modieu-
ze SUV waarmee je gemakke-
lijk door het drukke stadsverkeer 
manoeuvreert? Of kies je toch de 
stoere nieuwe Renault Kadjar, die 
moeiteloos een zware aanhan-
ger of caravan trekt? Wat dacht je 
van de Renault Clio (waar nu ex-
tra veel voorraadvoordeel op zit) 
of de Renault Mégane? 

Extra open
Op Tweede Paasdag, maandag 
22 april, zijn de Nieuwendijk-ves-
tigingen in Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam West, Hillegom, 
Hoofddorp én Lijnden extra ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Meer weten over dit paasvoor-
deel? Bezoek dan één van de 
showrooms van Nieuwendijk of 
kijk op de website autobedrijf-
nieuwendijk.nl. 

Hoogste prioriteit: Bestuursleden
Kinderboerderij zoekt 
dringend vrijwilligers!
Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd is een stichting (SKBA) 
die vanaf 1993 draait op vrijwilli-
gers in samenwerking met Ons 
Tweede Thuis. De beheerders en 
cliënten hiervan zorgen doorde-
weeks voor het reilen en zeilen 
op de boerderij. In het weekend 
doen de vrijwilligers van SKBA 
dat. Inclusief het onderhoud aan 
gebouwen, hekken en de speel-
tuin. Het verzorgen van winkel-
voorraad, activiteiten, roosters 
maken, de infohoek, het neerzet-
ten van tenten, op locatie aanwe-
zig zijn bij braderieën en met de 
dieren op bezoek gaan bij zorg-
centra, behoort tot vrijwilligers-
werk. Het bestuur van SKBA is 
eindverantwoordelijk. Op dit mo-
ment bestaat die uit slechts drie 
personen, te weten voorzitter Ro-
gier van der Laan, Diana de Groot 
en Ingrid van Bostelen. “En het 
wordt voor ons steeds moeilij-
ker om alle taken goed te vervul-
len. We worden wel ondersteund 
door een aantal vrijwilligers die 
extra taken op zich nemen maar 
om de boerderij goed te laten 
draaien is het van groot belang 
dat het bestuur wordt uitgebreid.” 
Aldus Rogier van der Laan. 
“We moeten er minimaal drie be-
stuursleden bij hebben.” Naast 
het bestuur zijn er verschillen-
de commissies waar ook tekor-
ten zijn. Denk aan de technische 
commissie, de tentploeg, de vrij-
willigers- en activiteitencommis-
sie. Martine Noordhoek van die 
activiteitencommissie zegt: “We 
willen de activiteiten kunnen 
blijven aanbieden zoals men ge-
wend is. En dat kost soms maar 
een paar uurtjes in de week. Ie-
dere vrijwilliger kan dat zelf aan-
geven. En het is leuk!” “Ja, we zijn 
goed voor onze vrijwilligers hoor.” 
Aldus Rogier. “Er zijn een paar ge-
zellige bijeenkomsten per jaar. 
Onder andere een barbecue.” In-
grid vult aan: “Ik doe dit vrijwilli-
gerswerk naast mijn jonge gezin. 
Ik kan dat soms zelfs thuis in de 
avonduren opvullen. Er is zoveel 

mogelijk. Een beheersdienst bij-
voorbeeld bestaat uit een dag-
deel in het weekend. Tijdens de-
ze dienst zorgt de vrijwillige be-
heerder dat de boerderij open 
is voor publiek, de dieren ver-
zorgd worden en de winkel be-
heerd wordt. Ervaring is niet ver-
eist, want iedereen wordt goed 
ingewerkt. Tijdens zo’n dienst zijn 
er altijd twee vrijwilligers. Dat zijn 
per weekend al acht vrijwilligers.” 

Samenwerking 
De samenwerking tussen vrijwil-
ligers, OTT en de dieren en be-
zoekers, maakt Boerenvreugd tot 
een bijzondere plek. Het bestuur 
van de stichting is supertrots op 
de groep vrijwilligers die de han-
den uit de mouwen steken. Het 
vrijwilligersbestand is zeer ge-
varieerd en van alle leeftijden. 
Martine tot slot: “Voor het voort-
bestaan van de kinderboerderij 
is het echt van groot belang dat 
het vrijwilligersteam wordt uitge-
breid. We zoeken leuke, gezelli-
ge mensen die graag in teamver-
band werken. Hoogste prioriteit 
zijn de bestuursleden maar dus 
ook nieuwe leden voor de ove-
rige taken. Vele handen maken 
licht werk. Daarom een dringen-
de oproep aan iedereen die zin 
heeft in een leuke vrijwilligersjob. 
Kom gezellig langs om kennis te 
maken. Echt, er zijn zoveel leuke 
functies op de boerderij. Voor ie-
dereen is wel iets passends te vin-
den!” 
Kijk voor informatie op www.boe-
renvreugd.nl, mail naar vrijwilli-
gers@boerenvreugd.nl of kijk op 
Facebook. Hierop staan ook alle 
activiteiten vermeld. De eerstvol-
gende is aankomende maandag 
22 april (tweede Paasdag) van 
10.00 tot 13.00 uur. Dan kan er 
geknutseld worden, er zijn spel-
letjes en, niet onbelangrijk, de 
paashaas komt gezellig langs! Ui-
teraard kan informatie ingewon-
nen worden bij de vrijwilliger-
stand. 
Door Miranda Gommans
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Aalsmeer - Het was vrijdag 5 
april een prachtige, zonnige dag. 
Echt weer voor een rondvaart en 
laat die nou net op het program-
ma staan. Jan Koster van Centen-
nial had de pers en leerkrachten 
van scholen in de gemeente uit-
genodigd om kennis te komen 
maken met de nieuwe elektrische 
fluisterboot van Aalsmeer Rond-

vaart. Met deze rondvaartboot, 
die de naam ‘De Otter’ heeft ge-
kregen, wil Jan en zijn team het 
toerisme in Aalsmeer verder be-
vorderen. Er wordt een tocht ge-
maakt over de Oosteinderplas-
sen en dit mooie natuurgebied 
kan eigenlijk best ‘een verborgen 
parel’ genoemd worden. Van-
af de Pontweg draaide de boot 

Voor mensen met een verstandelijke beperking

Inschrijving DownTown 
Ophelia geopend
Aalsmeer - Op 22 juni wordt voor 
de derde keer DownTown Ophe-
lia georganiseerd in de Opheli-
alaan. Een baan, een stageplek 
of een weekendbaantje. Voor 
de meesten heel vanzelfspre-
kend, maar niet voor iedereen. 
Voor mensen met een verstan-
delijke beperking is het moeilijk 
om werk te vinden en zeker werk 
in een winkel. Maar daar brengt 
Stichting DownTown Ophelia sa-
men met de ondernemers in de 
Ophelialaan op zaterdag 22 juni 
verandering in. Zij laten zien dat 
mensen met een verstandelijke 
beperking ook talenten voor de 
arbeidsmarkt hebben en hopen 
daarmee de ogen van vele onder-
nemers te openen. In navolging 
van het succes van de vorige ja-
ren, waarbij meer dan honderd 
mensen met een verstandelijke 
beperking uit heel het land kwa-
men werken, wordt DownTown 
Ophelia voor de derde keer geor-
ganiseerd. Het belooft weer een 
groot feest met een boodschap 
te worden. 
Heb je een verstandelijke beper-
king en lijkt het je leuk om die dag 
te helpen en werken in de winkels 
en horeca, bij de kappers, op de 
braderie, bij Radio Aalsmeer, de 

workshops of de spelletjes of mee 
te zingen en dansen bij de optre-
dens? Vul dan het aanmeldfor-
mulier in dat op de website www.
downtownophelia.nl staat.

Braderie en spelletjes
Iedereen kan deze dag steunen 
door naar de Ophelialaan te ko-
men en het speciale VIPersoneel 
aan het werk te zetten en hou-
den. Vanaf half elf is er een brade-
rie, zijn er kinderspelletjes, work-
shops en is er een podium met 
optredens, een speciale mode-
show en kun je prijzen winnen 
bij de loterijen. Tot elf uur in de 
avond blijft het op en rond het 
podium gezellig met muziek, een 
terras en foodtrucks. 

Sponsors gezocht
En mocht u mee willen helpen 
DownTown Ophelia een nog gro-
ter succes te maken, dan is uw do-
natie meer dan welkom. Meer in-
formatie is hierover te lezen op 
de website onder het kopje spon-
sors. Daar staan alle mogelijk-
heden en contactgegevens. Sa-
men aan de slag om mensen met 
een verstandelijke beperking een 
kans op de arbeidsmarkt te ge-
ven.

Modeshow tijdens DownTown Ophelia met Michelle, Meike en Fabian.

Leonie: “Zaai stimuleert 
om door te zetten”
Aalsmeer - Als eerste legt Leo-
nie Schuyt van ZensaStyling een 
imposant kijk boek op tafel. “Dan 
krijg je een beter idee wat ik doe.” 
En daarin heeft zij volkomen ge-
lijk. Leonie is een redder in nood 
voor mensen die toe zijn aan een 
verandering van interieur maar 
nu niet direct weten hoe dat dan 
moet. Aan de hand van een goed 
gesprek - waar alle wensen aan 
bod komen en de gezinssitua-
tie wordt bekeken - bedenkt Leo-
nie een plan. “Kijk, een gezin met 
twee honden en drie jonge kin-
deren adviseer ik natuurlijk geen 
witte bank”, lacht zij. Een goede 
luisteraar zijn, dat is in eerste in-
stantie heel belangrijk. “Je moet 
je goed kunnen inleven om ver-
volgens met een voorstel te kun-
nen komen waarvan mensen het 
gevoel krijgen: In zo’n omgeving 
kan en wil ik graag leven. Zij moe-
ten zich zelf herkennen in dat wat 
ik voor hen bedenk.” 
Van meubels tot woonaccessoi-
res Leonie verdiept zich in de 
kleinste details. Het voorbeeld 
dat zij heeft meegenomen toont 
een metamorfose waarvan je als 
buitenstaander onmiddellijk ziet 
dat het een geweldige vondst is. 
Voorwerpen waar men aan ge-
hecht is gemengd met nieuwe 
aankopen. Prachtig uitgezochte 
muurverven en vloerbedekking, 
alles met elkaar in harmonie. 
Nu is het niet iedereen gegeven 
om op voorhand al een beeld te 
krijgen van het uiteindelijke re-
sultaat. Maar aan de hand van di-
gitale beelden valt dat gemis he-
lemaal weg. Leonie laat de op-
drachtgevers wandelen door een 
virtuele ruimte. “Mensen denken 
vaak dat interieur advies kost-
baar is, maar ik behoed de men-
sen voor een miskoop, help hen 
de juiste beslissing te nemen.”
Achttien jaar werkte Leonie met 
ongelooflijk veel plezier bij Zwit-
serLeven Verzekeringen. “Via 
ZwitserLeven heb ik alle opleidin-
gen kunnen volgen die ik maar 
wilde, het voelde voor mij als een 
warm bad, het echte Zwitserle-
ven gevoel.” 

Toen de maatschappij een grote 
reorganisatie onderging was het 
voor Leonie een mooi moment 
om te kiezen voor een creatief 
vak. Zij studeerde aan de Interi-
eur Academie en deed daarnaast 
een grafisch SketchUp program-
ma meubel ontwerpen. Zo leer-
de zij om haar ontwerpen drie di-
mensionaal te visualiseren en te 
presenteren. 

Begeleiding bijzonder
Zoals eerder bij haar werkgever 
voelt Leonie zich nu als ZZP’er 
door Zaai gestimuleerd. “De be-
geleiding die ik bij Zaai krijg, 
voelt heel bijzonder. Ik besef dat 
de nieuwe weg die ik ben ingesla-
gen goed bij mij past. Zaai heeft 
mij daarbij geholpen door mij 
te laten kiezen voor één project 
waarop ik mij kan focussen. Het 
is heerlijk om creatief bezig te zijn 
en het indelen van eigen tijd past 
zich goed aan bij mijn wensen en 
gezinssituatie. Wat Zaai nog meer 
biedt is het samen kunnen brain-
stormen met andere starters. Je 
herkent de problemen en de suc-
cessen. Zaai heeft mij ook ge-
leerd om door te zetten. Mijzelf 
de kans te geven om te groeien.” 
Deze missie lijkt overigens goed 
geslaagd; De mond tot mond re-
clame zorgt voor leuke opdrach-
ten en tevredenheid aan beide 
kanten. 
Voor meer informatie over Zaai 
kan contact opgenomen worden 
met Kirsten Verhoef (Project or-
ganisator) via 0297-366182 of via 
mail kirsten@syltsupport.nl 
Janna van Zon 

“Veel oog voor het menselijke”
Nancy Heijne, nieuwe 
huisarts in Kudelstaart
Kudelstaart - In december nam 
huisarts Margreet Dubbelman af-
scheid van haar patiënten en haar 
praktijk Gezondheidscentrum Ku-
delstaart. De praktijk had ze zelf 
opgebouwd en ze was bijna der-
tig jaar huisarts. Zij gaf het stok-
je door aan huisarts Nancy Heijne. 
Met collega huisarts Ben Ginsel, 
assistentes Tanja, Jacqueline en Ju-
dith en praktijkondersteuners In-
grid, Ina en Nienke staan zij dage-
lijks voor hun patiënten klaar in de 
dokterspraktijk aan de Boerhaave-
hof te Kudelstaart. Veel patiënten 
zullen Nancy Heijne al kennen, 
de afgelopen twee jaar was zij al 
werkzaam in de praktijk als waar-
nemend huis-arts. Nancy is op-
gegroeid op Texel, heeft daar ook 
haar VWO gedaan en is daarna in 
Amsterdam aan de UvA genees-
kunde gaan studeren. Haar eerste 
baan was bij de Koninklijke Mari-
ne als Algemeen Militair Arts, ver-
volgens heeft zij de huisartsoplei-
ding gevolgd en is ze als waarne-
mend huisarts aan de slag gegaan. 
Op de vraag hoe ze dan in Ku-
delstaart terecht is gekomen ant-
woordt ze: “De geboorte van mijn 
zoon is aanleiding geweest om 
van Amsterdam te verhuizen naar 
het Groene Hart en naar een, door 
mij lang gewenste, eigen huisarts-
praktijk op zoek te gaan. Ik was op 
zoek naar een plek waar ik mij in 
de eerste plaats zelf thuis voelde. 
Met de hartverwarmende nuchte-
re no-nonsense cultuur van zijn in-
woners vond ik die in Kudelstaart. 
Die warmte voelde ik ook binnen 
het team van Gezondheidszorg 
Kudelstaart. Waar ik meemaak 
hoe het gehele team gezamenlijk 

elke dag weer stinkend zijn best 
doet om de toch steeds uitge-
breidere en complexere zorgvra-
gen van de mensen zo goed mo-
gelijk op te vangen en waar vaak 
een stapje meer wordt gezet. Er is 
hier veel oog voor het menselijke 
en er wordt oprecht geprobeerd 
voldoende aandacht aan patiën-
ten te besteden. In de dagelijk-
se drukte van een huisartspraktijk 
kan dat soms best een uitdaging 
zijn. Mensen moeten zich in deze 
tijd van individualisering en veran-
derende zorgstructuren gehoord, 
gesteund en geholpen blijven 
voelen. Daar blijf ik mij samen met 
collega Ben en de rest van mijn 
team hard voor maken.” Huisart-
senpraktijk Gezondheidscentrum 
Kudelstaart bevindt zich op Boer-
haavehof 7 aan het Ad Verschue-
ren Plein, nabij de Albert Heijn en 
de apotheek. De praktijk staat nog 
open voor nieuwe patiënten, bel 
0297-343637 of kijk op www.ge-
zondheidscentrumkudelstaart.
praktijkinfo.nl.

Huisartsen Nancy Heijne en Ben Gin-
sel in Kudelstaart.

Op ontdekking in ‘eigen’ dorp

n flui ter oot e tter  o er 
de Oosteinderplassen

de Ringvaart. Schipper Jan Kos-
ter bleek een goede gids en ver-
telde diverse feitjes over de Ring-
vaart (in acht jaar gegraven en 60 
kilometer lang) en het droogma-
len van Haarlemmermeer van-
af 1836 in opdracht van Koning 
Willem 1. Gedraaid werd er op 
de tunnelbuis (Waterwolftun-
nel) van de nieuwe N201, waarna 
koers werd gezet naar het Zwar-
te meer of het Schinkelmeer waar 
molen De Zwarte Ruiter stond te 
stralen langs het water. Onder-
weg veel ganzen, onder ande-
re Brandganzen en Grauwe gan-
zen, gezien waarvan sommige al 
jonkies hadden. In de Oosteinder-
plassen komen in totaal zo’n zes-
tig vogelsoorten voor, waaronder 
de Grauwe kiekendief en IJsvo-
geltjes die (zo vertelde Jan) hun 
nestjes maken in omgevallen bo-
men. Het gebied wordt voor een 
groot deel beheerd door de stich-
ting Noord-Hollands Landschap, 
maar ook worden hier trekhees-
ters (seringen) geteeld. Het ver-
schil tussen de natuur en bewerkt 

land was goed te zien in één van 
de doorvaarten, links riet en gril-
lige bomen en rechts trekhees-
ters keurig in rijtjes. Het verhaal 
moest af en toe gestopt worden 
vanwege passerende vliegtuigen. 
De aanwezigen in de boot keken 
hier nauwelijks van op. “Bij toe-
risten uit het buitenland moet ik 
altijd iets langzamer gaan varen. 
Ze vinden het heel interessant 
en imposant”, vertelde Jan nadat 
een vliegtuig over was en zich 
opmaakte om te gaan landen op 
de Aalsmeerbaan. Gevaren is ook 
naar het Oosterbad (gebouwd en 
geopend in 1927 nadat een kind 
verdronken was) en een ‘rond-
je’ is gemaakt op de ijsbaan van 
Aalsmeer-Oost. 
Al met al een heel informatieve 
rondvaart, een aanrader en niet 
alleen voor toeristen, maar zeker 
ook voor inwoners het ontdek-
ken waard. De aanwezige leer-
krachten gaan zich beraden of 
het mogelijk is om de rondvaart 
in te passen in een buiten-lespro-
gramma. De rondvaart kan ove-
rigens gecombineerd worden 
met een heerlijke lunch of diner 
in het restaurant-grandcafé van 
hotel Centennial aan de Oostein-
derweg 243. Meer weten of reser-
veren? Stuur een mail naar info@
centennial.nl of bel 0297-388144.

Door Jacqueline Kristelijn

Rondvluchten in Nederland en naar Duitsland

Vliegen in DC-3 Dakota 
o er de o en e den
Schiphol - De Koninklijke DC-3 
Dakota ‘Prinses Amalia’ gaat za-
terdag 13 april weer vliegen. Het 
vliegseizoen begint met specia-
le vluchten over de bollenvelden 
rond de Keukenhof. 
Het wordt een bijzonder jaar voor 
de PH-PBA. Niet alleen heeft de-
ze dame de gedenkwaardige 
leeftijd van 75 jaar bereikt, ook 
neemt ze deel aan twee unieke 
herdenkingsevenementen. Aller-
eerst bezoekt ze begin juni Dux-
ford, Caen en Fassberg (Berlijn) in 
het kader van 75 jaar D-Day en 70 
jaar herdenking van de luchtbrug 
met Berlijn. In september volgen 
verschillende rondvluchten voor 
75 jaar Market Garden. 
Met de prominente rol die de DC-
3 Dakota in de Tweede Wereld-
oorlog heeft gespeeld is het niet 
verwonderlijk dat de organisa-
tie van deze evenementen de 
Koninklijke DC-3 Dakota graag 
als gast verwelkomt. De ‘Prinses 
Amalia’ is de enige in Nederland 
nog vliegende DC-3 Dakota. De 
DC-3 Dakota heeft na de oorlog 
een belangrijke rol gespeeld in de 
ontwikkeling van de burgerlucht-
vaart en het is uniek dat je heden 
ten dage nog met dit nationaal 

erfgoed kunt vliegen.  Nieuw dit 
seizoen is de Dakota-club weer 
onder AOC (Air Operator Certi-
ficate) vliegt. Hiermee is vastge-
steld dat DDA Classic Airlines als 
vrijwilligersorganisatie over vol-
doende beroepsbekwaamheid 
en organisatie beschikt om de 
veiligheid van haar activiteiten te 
garanderen. Heel belangrijk want 
dat betekent dat je geen dona-
teur hoeft te zijn voor een rond-
vlucht met de DC-3. En het is mo-
gelijk om voor een dagtrip of 
weekend mee te vliegen naar an-
dere luchthavens in Nederland en 
Duitsland. 
Tot en met 5 mei wordt elk week-
end, zaterdag en zondag, vanaf 
het Jetcenter op Schiphol-Oost 
gevlogen over de bollenvelden 
rond de Keukenhof. Natuurlijk 
zijn er ook rondvluchten vanaf de 
luchthavens in Rotterdam, Lely-
stad, Groningen en Maastricht. En 
er staan dit jaar ook weer rond-
vluchten naar Duitsland op het 
programma. Onder andere wor-
den bezoeken gebracht aan Mün-
ster, Kassel, Weeze, Lübeck en Pa-
derborn. Kijk voor meer informa-
tie op de website www.dutchda-
kota.nl.





24 18 april 2019

Bloemenmozaïek voor 
vijf jaar Amb8route
Kudelstaart - De Amb8rou-
te bestaat vijf jaar en ter gele-
genheid van dit eerste lustrum 
is een kunstwerk van bloemen 
gemaakt. Het kleurige mozaïek 
wordt in het midden opgeluis-
terd met een grote gele ‘5’ en is 
gemaakt van tulpen, hyacinten 
en narcissen. 
Vrijdagavond 12 april was de 
feestelijke onthulling door de 
acht deelnemers aan de Amb-
8route bij café Op de Hoek aan de 
Kudelstaartseweg. De Amb8rou-
te is een 18 kilometer lange fi ets- 
of wandeltocht door Kudelstaart, 
De Kwakel en Bilderdam waar-

bij kennis gemaakt wordt met 
uiteenlopende vormen van am-
bacht. Aan bod komen onder an-
dere paling vissen, zeep maken, 
keramiek, bollenteelt en schilde-
ren en tijdens de tocht door het 
mooie polderlandschap kan een 
tussenstop gemaakt worden bij 
theetuin (H)eerlijk bij de Tolhuis-
sluis. 
Kijk voor informatie op de web-
site van de amb8route of op fa-
cebook en noteer dat met Pink-
steren een open weekend ge-
houden wordt met diverse extra 
(jubileum)-activiteiten.
Foto: www.kicksfotos.nl

Drang- of drankhekken..
Aalsmeer - Eén lettertje een 
groot verschil geven en soms 
pakt dit hilarisch uit… Dat de 
krant goed gelezen wordt we-
ten we bij de Meerbode en daar 
zijn we trots op. Een trouwe lezer 
merkte een foutje op in het arti-
kel over de ‘bandjesavond ou-
de stijl’. Natuurlijk is dit een beet-
je een domper voor de redactie, 
maar in dit geval heeft de lach ge-
wonnen. 
De letterverwisseling pakte na-
melijk best grappig uit. In plaats 
van ‘dranghekken’ was in het arti-
kel ‘drankhekken’ geschreven en 
op de vraag van een lezer of ie-
mand wist wat dit waren, kwa-
men hilarische reacties, die wij u/
jou niet willen onthouden.
Wat ‘drankhekken’ zijn? Nou ge-
woon: Ken je dat niet? Dat zijn 
van die hekken bij evenementen 
met van die houders er aan waar 
je je biertje in kunt zetten. En: Om 
overheen te hangen, als je net ef-
fe een bakkie teveel op hebt… 
Ze zijn heel handig. Er werd zelfs 
een plaatje bij een reactie toe-
gevoegd. Bestaan ze dan echt, 

‘drankhekken’? Ook heel grap-
pig waren enkele opmerkingen 
over het gebruik van deze hek-
ken: Nee, willen ze die. Die staan 
echt heel wankel op hun pootjes. 
En: Die vallen halverwege om. 
Geweldig!
Rest nog de lezer te bedanken, 
die heel alert het foutje heeft ont-
dekt en zijn vraag op facebook 
plaatste. Hoe één lettertje ver-
schil een lach op het gezicht kan 
toveren. Humor, heerlijk!
PS: Nog excuses voor de letter-
verwisseling, want er had natuur-
lijk ‘dranghekken’ moeten staan.

Toename 65+ 
in Aalsmeer

Aalsmeer - De vergrijzing in de 
gemeente Aalsmeer is in volle 
gang. Op dit moment zijn er 5.766 
65-plussers in de gemeente. Dat 
is 18,3% van de totale bevolking. 
Het aantal 65-plussers neemt de 
komende jaren sterk toe. In 2030 
telt Aalsmeer naar verwachting 
al 7.500 (23,5%) mensen van 65 

opers en fi etsers ijn fi t!
Team Hollander is klaar 
voor de Roparun

Afgelopen weekend was het 
team in Apeldoorn voor het trai-
ningsweekend. Hier is in drie ver-
schillende etappen en in een dag 
en een nacht een halve Roparun 
nagebootst. Na afl oop van het 
weekend stond er meer dan 200 
kilometer op de teller. De lopers 
en de fi etsers zijn fi t en hebben 
dit weekend zelfs sneeuw getrot-
seerd. Em ook de catering en de 
rest van het team: chauff eurs, na-
vigators en masseurs zijn er hele-
maal klaar voor. Tussen de etap-
pen door werd er overnacht bij 
Scoutinggroep Balmoral. Mee-
doen met de Roparun is nogal 
een logistieke operatie en daar is 
een hoop geld voor nodig. Wilt u 
ook nog iets betekenen voor het 
team zodat er straks een mooi 
bedrag om te doneren overblijft? 
Neem dan contact op met anne-
mieke@teamhollander.nl of bet-
tine@teamhollander.nl Direct do-
neren kan ook. Ga dan naar de 
donatieknop op www.roparun.nl 
en kies voor Team Hollander. 

Diverse acties
Uiteraard staan er voor Pink-

steren nog diverse acties op de 
agenda. Op woensdag 15 mei 
is er een sponsorloop bij de Jo-
zefschool in Aalsmeer. Zo’n 400 
leerlingen gaan zoveel mogelijk 
rondjes rennen om geld in te za-
melen. De hele maand mei kun-
nen lege fl essen en bierkratten 
ingeleverd worden bij de Jumbo 
in de Ophelialaan. Op zaterdag 
11 mei staat het team op de Ge-
raniummarkt in de Zijdstraat en 
op vrijdag 24 mei is er een speci-
ale koopavond bij Shoeby waar-
bij er een deel van de opbrengst 
via Team Hollander naar de Ropa-
run gaat. 

Na de storm
Aalsmeer - De stormen van het 
vorige seizoen hebben buiten 
het natuurgeweld ook schade 
veroorzaakt. Op een verhuurd 
eiland aan de Westeinderdijk-
sloot, in eigendom van Stichting 
de Bovenlanden, stond een ori-
ginele schuilhut. De hutten zijn 
geen monument maar wel een 
echt Aalsmeers aangezicht van 
ons erfgoed. Door een storm was 
dit oude hutje weggeblazen. De 
stichting heeft zich ten doel ge-
steld om de hut te herbouwen. 
Dat kon niet zonder de inzet van 
een groep vrijwilligers. Zij zijn 
hier heel wat zaterdagen mee 
bezig geweest. De huurder van 
het eiland, Karlo Buys, stelde zijn 
schuur beschikbaar voor de voor-
bereidingen en bouw.

Jan Lunenburg
Na het bestuderen van oude te-
keningen van Jan Lunenburg kon 
er een authentiek hutje gebouwd 
worden. Jan is een oude buur-
man van mij geweest. Hij woon-
de op de Uiterweg in een op 
schaal gebouwde Hollandse mo-
len met een klein lief molenaars-
huisje. Wij hadden een mooi uit-
zicht op het eilandje met molen. 
Heel wat druilerige zondagmid-
dagen vertelde hij mooie verha-
len over Aalsmeer en zijn geschie-
denis onder het genot van een 
glas wijn. Al zijn mooie tekenin-
gen hebben we kunnen bewon-
deren. Jan was medeoprichter 
van de Stichting Oud Aalsmeer, 
de Historische tuin en stichting 
Korenmolen De Leeuw. Jan leef-
de van 1923 tot 2000. Als je de 
historische tuin bezoekt vind je 
daar een aantal verfi jnde tekenin-
gen van deze oud inwoner van 
Aalsmeer.

Schuilhut
Maar dat terzijde. De nieuwe 
schuilhut heeft een originele 
maatvoering van oude hutten. 
2.11 meter breed en 2.40 meter 
lang. Het deurtje is slechts 1.66 
hoog, waarom zo laag is voor 
mij een raadsel. Waren de men-
sen vroeger echt zoveel kleiner? 
Of weet iemand mij te vertellen 

BOVENLANDEN

waarom het deurtje juist zo klein 
was. Ik hoor het graag van je. Op 
het puntdakje liggen oud Hol-
landse dakpannen en het hutje 
is mooi zwart gebeitst. Vroeger 
werden de schuurtjes geteerd, 
dat kun je nog altijd aan de ou-
de onderkomens zien, dikke la-
gen over elkaar. Aan de zijkant 
van het hutje zit een klein raam-
pje dat door roeden is verdeeld, 
zo kon je zien of de lucht alweer 
opklaarde. In het hutje zijn aan 
weerszijde kleine houten bank-
jes bevestigd. Simpel maar doel-
treff end.

De letter B
Dit seizoen ben ik weer voor het 
eerst met de sloep het water op 
gegaan. Ik ben snel naar de nieu-
we aanwinst gevaren. Het staat te 
pronken op de akker tussen de 
Ilex struiken, alsof de tijd heeft 
stilgestaan. Aan één kant van het 
dakje liggen tussen de grijze pan-
nen wat rode. Op een afstand kun 
je de letter B ontwaren. Wat leuk 
dacht ik, mijn Bob in de Boven-
landen wordt aangehaald! Maar 
ach, dat was natuurlijk een illu-
sie…. De B van Bovenlanden! Wat 
fi jn dat er zoveel vrijwilligers zijn 
die de stichting een warm hart 
toedragen. Bedankt Cees, Nikki, 
Berend, Rick, Karlo en Ap voor dit 
perfecte initiatief!

Leuk als jullie weer reageren!
bob@bovenlanden.nl

jaar of ouder, en in 2040 zijn dat er 
liefst 9.400 (27,7%). Ook het aan-
tal 80-plussers stijgt: van 1.300 nu 
naar 2.700 in 2040. Dit is in lijn met 
de landelijke bevolkingsprognose. 
In Nederland wonen nu circa 3,3 
miljoen 65-plussers (19% van de 
bevolking). In 2040 zijn dat er naar 
schatting 4,5 miljoen, een kwart 
van de totale bevolking. De ver-
grijzing in de gemeente Aalsmeer 
is dus nog iets sterker dan het lan-
delijke gemiddelde. Dat blijkt uit 
gegevens van het CBS. 

Aalsmeer - In de Nieuwe Meer-
bode van 11 april wordt door 
de heer Stegenga gesugge-
reerd dat een omwonende van 
het fort Kudelstaart fake news 
verspreid door de aanwezig-
heid van de ringslang aan te 
geven op de daartoe bestemde 
website. Volgens schrijver komt 
de ringslang sporadisch voor in 
het Westeinderplassen gebied. 
De afgelopen 20 jaar slechts 
2 maal, aldus Stegenga. Jam-
mer dat hij zelf fake news in de 
krant laat plaatsen, want twee 
weken geleden heeft een echte 
ecoloog de aanwezigheid van 

de ringslang bevestigd, sterker 
nog, op 11 april was deze eco-
loog in het kader van het ver-
volg onderzoek inzake de Flo-
ra en Fauna rondom en op het 
Fort Kudelstaart weer ter plaat-
se en heeft warempel wederom 
de ringslang kunnen bijschrij-
ven in zijn ecologische boek-
je. Om nog maar even een ex-
tra duit in het zakje te doen zijn 
er ook nog salamanders gespot 
door deze echte ecoloog. Geen 
Fake news dus!

Dick Kuin
info@dickkuin.nl

LEZERSPOST

ake news  Ringslang en 
salamanders gespot

luiting in groothandelscentrum
Activiteiten Nieuwkoop 
vanuit hoofdvestiging
De Kwakel - Nieuwkoop Euro-
pe heeft besloten de vestiging in 
het groothandelscentrum Pyra-
mide eind september dit jaar de-
fi nitief te sluiten en de activitei-
ten vanuit de hoofdvestiging in 
De Kwakel verder voort te zetten. 
Deze verhuizing van activiteiten 
sluit naadloos aan op de strategie 
van het bedrijf en de uitbreiding 
van de faciliteiten in De Kwakel 
met een nieuwbouw van ruim 
28.000 vierkante meter. Sinds de 
opening van het groothandels-
centrum Pyramide in 1995 heeft 
Nieuwkoop Europe met deze ves-

tiging haar klanten in het West-
land en omstreken een hoog ser-
vice level kunnen bieden. Het in-
ternationale handelslandschap is 
de laatste jaren echter enorm ver-
anderd. Kenmerken hiervan zijn 
onder andere de veranderende 
klantbehoeften, nieuwe vormen 
van ketensamenwerking en tech-
nologische en -logistieke innova-
ties. 
Met de ingezette veranderingen 
zal Nieuwkoop Europe ook in de 
toekomst haar klanten optimaal 
kunnen blijven faciliteren.
Noot

lot e ent straal dynamische kracht uit

Zaai heeft dromen waar 
weten te maken
Aalsmeer - In het democratische 
hart van Aalsmeer - de mooie ver-
bouwde raadszaal - hield wet-
houder Robert van Rijn zijn wel-
kom speech voor de Zaalingen 
lichting drie. Vrijdag 12 april - 
een half jaar na de start van het 
ZAAI coach traject - ontvingen de 
21 deelnemers hun certifi caat uit 
handen van personal coach An-
ja de Die. Wethouder van Rijn: 
“Ik heb wel iets met klasjes.” Hij 
sprak zijn lof uit over het succes 
van Zaai. “Startende bedrijven 
zijn van belang voor Aalsmeer en 
jullie zorgen voor vitaliteit en mo-
dernisering. Van de aantal avon-
den waarbij ik zelf aanwezig was 
kreeg ik veel energie. Mooi is ook 
de start van Zaai 2.0 dat zich richt 
op alle Aalsmeerse ondernemers. 
Het zorgt voor een verbinding 
waar ondernemend Aalsmeer al-
leen maar voordeel uit kan halen. 
Ik hoop dat wij elkaar in de toe-
komst blijven ontmoeten.” Een 
woord van dank ging naar Rabo-
bank Regio Schiphol, Wendy Mas-
selink, Anja de Die, Kirsten Ver-
hoef, Ondernemend Aalsmeer, 
Celieplant, Mike van der Laarse, 
Waterdrinker, Bob IJpelaar, Da-
nielle Jonker, Eliza Roemer, John 
Celie, Peter Janmaat en Arnaud 
Brouwer allemaal mensen die ge-
loven in het Zaai-coachtraject en 
daar hun tijd en energie in steken 
of locatie voor beschikbaar stel-
len. 

Waar is dat half jaar gebleven?
“Hadden jullie enig idee waar je 
begon? Is het geworden wat je er 
van had verwacht?” Voor de per-
sonal coach Anja de Die verder 
kon met haar vragen klonk er een 
welluidend en volmondig: “Be-
ter!” Alle 21 Zaai-deelnemers zijn 
vol lof over de zes maanden - die 
voor iedereen zijn omgevlogen 
- waarin zoveel aspecten aan de 
orde zijn gekomen die bijdragen 
tot een beter functioneren van 
een eigen onderneming. 
Ook de volgende vragen van de 
coach: Welke stappen heb je ge-
zet, betere focus, meer klanten, 
wie stak er het hoofd boven het 
maaiveld uit, wie heeft de idea-
le klanten kring kunnen opbou-
wen, wie kan nu beter overweg 

met social media maakten de ant-
woorden en de praktijkvoorbeel-
den duidelijk dat Zaai niet meer 
weg te denken valt. Gelukkig is 
de wethouder dezelfde mening 
toegedaan. Ook op de komende 
begroting wordt er een vast be-
drag gereserveerd voor het on-
dersteunen van startende onder-
nemers. 

“Ik vond het Top!”
Een aantal Zaailingen - zij verte-
genwoordigden de stem van alle 
deelnemers - verwoordden hun 
ervaring als volgt: “Het durven 
dromen waargemaakt. Gekozen 
om mijn eigen succes af te dwin-
gen, Lef en durf om groot te den-
ken. Ik heb iets moois gekregen 
van Zaai. Ik had een schop on-
der mijn kont nodig en die werd 
mij fi guurlijk gegeven. Een groot 
stabiel netwerk kunnen opbou-
wen. De uitdaging die mij werd 
geboden aangepakt. Ik vond het 
Top!” Hugo van Luling (voorzitter 
Ondernemend Aalsmeer) pleit-
te vooral voor jonge bestuurders. 
Met een gratis lidmaatschap werd 
de wens duidelijk gemaakt. “Wij 
hebben goede contacten met de 
gemeente en andere instanties 
die interessant voor jullie kunnen 
zijn.” Arjan Bot van Rabobank Re-
gio Schiphol prees het Zaai ini-
tiatief. “De Rabobank heeft een 
sterk netwerk, helpt met verbin-
den om te kunnen doorgroeien. 
Je kunt altijd bij de Rabo terecht 
voor een advies gesprek, wij heb-
ben een team van 9 accountants 
ter beschikking.” Voor een ieder 
had Bot een mooie fl es wijn mee-
genomen en ook de wethouder 
liet zich niet onbetuigd door alle 
Zaailingen heb boekje ‘101 % IK!’ 
cadeau te doen. Peter Janmaat 
van Celieplant stelde na de uitrei-
king van de certifi caten nog een 
zeer relevante vraag. Hij was be-
nieuwd naar het percentage ge-
slaagde startende ondernemers 
van de afgelopen drie jaar. Kirsten 
Verhoef, projectorganisator en de 
absolute motor van Zaai kon vol 
trots mededelen dat dit ruim 80% 
is. Zo was er alle reden om deze 
middag vrolijk af te sluiten met 
een drankje.
Janna van Zon 

Aalsmeer - Met Pinksteren, van 
8 tot en met 10 juni, doet Team 
Hollander voor de tweede keer 
mee aan de Roparun. De Ropa-
run is een estafetteloop van meer 
dan 500 kilometer van Parijs en 
Hamburg naar Rotterdam waar-
bij mensen in teamverband een 
sportieve prestatie leveren om 
geld in te zamelen voor mensen 
met kanker. Stichting Roparun 
zorgt ervoor dat het ingezamel-
de geld terecht komt bij grote en 

kleine doelen die zich stuk voor 
stuk inzetten om het leven van 
kankerpatiënten en hun familie 
een klein beetje beter te maken. 
Maar de stichting heeft bijvoor-
beeld ook eigen vakantiehuisjes. 
In één van deze vakantiehuisjes is 
laatst de wens van een gezin met 
een ernstig zieke vader in vervul-
ling gegaan. Zij wilden graag nog 
één keer samen op vakantie en 
met hulp van Team Hollander en 
Stichting Roparun is dit gelukt. 
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Qwiek-up een ‘schot in de roos’

Gift van BV de Pomp aan 
centrum Amstelmeer
Aalsmeer - Buurtvereniging de 
Pomp van wijk Zuid is bezig om 
de laatste centjes te schenken, 
voordat zij na 74 jaar zich moet 
gaan ophe�en. Er zijn 5 goede 
doelen gevonden waaraan ge-
schonken wordt en een daarvan 
is Ons Tweede Thuis in de Jas-
mijnstraat. De vereniging was 
in mei 1945 opgericht met on-
der andere als doel het samen-
komen ter ontspanning. De gift 
die voor Woon- en Dagcentrum 
Amstelmeer is gevonden ligt he-
lemaal in de lijn van dit doel van 
de Buurtvereniging, namelijk 
voor alle kleine honderd cliënten 
van elk niveau gebruik te kunnen 
gaan maken van de Qwiek-up. 
Dit is een apparaat waar wel 48 
verschillende belevingen op ge-

projecteerd kunnen worden, die 
kunnen leiden tot ontspanning. 

Belevingen
De Qwiek-up zal ingezet gaan 
worden in alle ruimtes van het 
Dagcentrum, aangezien hij ver-
rijdbaar is. Ook kunnen de cli-
enten van het Wooncentrum ’s 
avonds of in het weekend de 
Qwiek-up gebruiken om bijvoor-
beeld met ouders of familie-le-
den hun eigen persoonlijke USB-
stick te bezien die bijvoorbeeld 
hun eigen foto’s bevat of �lmpjes 
van vroeger, die ingezet kunnen 
worden bij cliënten met Alzhei-
mer. De belevingen die gebruikt 
kunnen gaan worden variëren 
van thema-gevoelige USB-sticks 
over de jaargetijden, een bos-

van het Dagelijks Bestuur van 
de Buurtvereniging de Qwiek-
up aangeboden aan Amstel-
meer. De aula was feestelijk ver-
sierd en er was een warm welkom 
door cliënten en begeleiders on-
der het genot van een drankje en 
een versgebakken appelcake. Pe-
tra Jongeneel had de organisa-
tie in handen en heette het be-
stuur hartelijk welkom en nam 
de Qwiek-up namens de aanwe-
zigen heel verheugd in ontvangst 
en vertelde erbij dat de leveran-
cier het bestuur en de aanwezi-
gen en demonstratie zou geven 
van de Qwiek-up. Dit liet even op 
zich wachten, maar nadat de be-
stuursleden een prachtig bedank-
boeket overhandigd hadden ge-
kregen, hebben ze een rondlei-
ding door het Dagcentrum gekre-
gen om te zien waar de Qwiek-up 
ingezet zal gaan worden.

Prachtige bestemming
Onder het genot van nog een 
bak ko�e heeft de leverancier de 
Qwiek-up gedemonstreerd en de 
aanwezige cliënten waren adem-
loos. Ook de vragen van de bege-
leiding over de grote mogelijkhe-
den werden goed beantwoord, 
waardoor er een goed beeld ont-
stond hoe het apparaat ingezet 
kan gaan worden. Het bestuur 
heeft ook de uitnodiging gekre-
gen om wanneer ze maar wil-
len terug te komen naar Amstel-
meer om mee te beleven waar dit 
‘Schot in de roos’ ingezet zal gaan 
worden. Er wordt een gebruikers-
schema opgezet, zodat de Qwiek-
up optimaal gebruikt zal gaan 
worden. Na dit moment van sa-
menzijn kon het bestuur ontspan-
nen de locatie verlaten in de we-
tenschap dat deze gift een prach-
tige bestemming heeft gekregen.
Foto: Janwillem Witsen Elias

Pasen op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Een vrolijk begin 
van de Tweede Paasdag, want 
van 10.00 tot 12.00 zorgen Lian-
da van der Schilden en Sem van 
Hest voor een muzikaal Paasont-
bijt. Perfect om de mooie maan-
dag mee door te komen. Eventu-
ele verzoeknummers kunnen ge-
maild worden aan sem@radio-
aalsmeer.nl. Maar er is deze week 
nog veel meer te leren van Radio 
Aalsmeer.

Aalsmeerse coaches
Donderdag 18 april zijn Jidske 
Steenwinkel, Belinda Buskermo-
len, Mercedes Sharrocks en In-
grid Claasen te gast in ‘Echt Es-
ther’. Samen vormen zij coach-
centrum Amstelland. Heb jij een 
vraag voor de dames die Esther 
Sparnaaij donderdag niet mag 
vergeten? Mail deze dan naar es-
ther@radioaalsmeer.nl.

‘DownTown Radio’ 
Dennis Wijnhout, Rinus van Itter-
zon en Ilse Zethof zijn weer te-
rug met ‘DownTown Radio’. Nog 
maar ruim twee maanden voor-
dat DownTown Ophelia weer 
plaats vindt, dus de hoogste tijd 
om bij te praten. Carin Verha-
gen komt naar de studio vanwe-
ge haar stichting De Giraf. Zij bie-
den therapie op maat aan voor 
kinderen met een beperking of 
stoornis. Carin neemt haar 18-ja-
rige zoon Thom met Downsyn-
droom mee die uiteraard ook 
aan het woord komt. Het wordt 
weer een volle en gezellige uit-
zending zaterdag tussen 14.00 
en 15.00 uur.

Jan & Janssen Live 
Jelle Verbeek is zanger, songwri-
ter en producer en al sinds zijn 
13e actief op Youtube. Jan Gra-
vesteijn en Jurgen Jansen ont-

vangen hem zaterdag in de stu-
dio tijdens ‘Jan & Janssen Live’.

Handbiker Jetze Plat
Afgelopen maandag ontvingen 
Mylène en Elbert Huijts Paralym-
piër en houder van het wereld-
uurrecord handbiken, Jetze Plat. 
De in Vrouwenakker woonachti-
ge sporter vond tijd in zijn druk-
ke trainingsschema om een uur 
lang allerlei vragen te beantwoor-
den. Het grote doel voor Jetze zijn 
de Paralympische Spelen in Tokio 
volgend jaar. Hij hoopt op twee 
of drie medailles bij het handbi-
ken en de triatlon. Plat gaf aan na 
Tokio met zijn gewonnen prijzen 
weer terug te komen naar Radio 
Aalsmeer.

Scouting en Roparun
Op Tweede Paasdag komt er ook 
weer een gast naar de studio. Dit 
is de gast die Jeroen Mäkel op 8 
april heeft voorgedragen. Karin 
de Geus-Stokkel komt maandag-
avond meehelpen eieren zoe-
ken. Zij doet vrijwilligerswerk bij 
de Scouting, maar ook in een hos-
pice. Daarnaast is zij ook actief 
bij de Roparun. Mäkel weet dat 
zij niet zelf meeloopt, maar wil 
graag weten wat zij dan wel pre-
cies doet. Mocht je als luisteraar 
een vraag hebben voor Karin de 
Geus, mail deze dan naar: info@
radioaalsmeer.nl of bel tijdens de 
uitzending naar de studio: 0297-
325858. Radio Aalsmeer is te be-
luisteren via 105.9 FM in de ether, 
99.0 FM op de kabel, digitaal ra-
diokanaal 868 (Caiway) en via de 
website www.radioaalsmeer.nl. 
Daarnaast is Radio Aalsmeer te 
vinden op televisie met Tekst TV: 
kanaal 12 van Caiway, of kanaal 
1389 van KPN/XS4ALL/Telfort. 
Volg Radio Aalsmeer ook op Twit-
ter en Facebook.

Jaarlijks uitje werd op prijs gesteld
Lions bollentocht met 
senioren uit Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
14 april organiseerde de Lions-
club Aalsmeer weer haar traditi-
onele jaarlijkse bollentocht. Le-
den van de Lionsclub reden met 
in hun auto’s  zo’n 30 Aalsmeerse 
senioren langs de bollenvelden 
die deze ochtend kleurrijk lagen 
te pronken in een heerlijk voor-
jaarszonnetje. 
De weersomstandigheden had-
den niet beter kunnen zijn. De 
genodigde dames en heren ge-
noten met volle teugen van de 
prachtige bollenvelden in aller-
lei kleurschakeringen. Onderweg 
werden belevenissen van vroeger 
weer eens gememoreerd en vaak 

ook nog van geestig commentaar 
voorzien. Midden in de prachtige 
duin- en Bollenstreek werd in ho-
tel ‘De Witte Raaf’ aan de rand van 
Noordwijk gepauzeerd en trak-
teerde de Lions het gezelschap 
op een kopje ko�e met uiteraard 
een heerlijk gebakje daar bij. 
Daarna werd via een andere 
route weer teruggereden naar 
Aalsmeer. Uit de vele reacties 
bleek duidelijk  dat dit initiatief 
door de uitgenodigde senioren 
zoals elk jaar weer bijzonder op 
prijs werd gesteld. Een stimulans 
voor de leden van de Lionsclub 
Aalsmeer om deze traditie voort 
te zetten.

Fort Aalsmeer en Fort Kudelstaart
Varen van fort naar fort 
met de Paasdagen
Aalsmeerderbrug - Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuse-
um’40-’45 gevestigd in het Fort 
bij Aalsmeer is op zondag 21 en 
maandag 22 april samen met het 
Zeilfort Kudelstaart start en eind-
punt van boottochten tussen bei-
de forten. Aangezien Het Fort 
bij Aalsmeer geen aanlegsteiger 
heeft en Restaurant Geo�’s wel, is 
het nuttige met het aangename 
verenigd. Het Zeilfort Kudelstaart 
heeft het initiatief genomen om 
een bezoek aan één van de for-
ten of beide forten te combine-
ren met een vaartocht tussen bei-
de forten, eventueel uit te brei-
den met een brunch bu�et bij 
Restaurant Geo�’s, de buurman 
van Crash. Deelnemers kunnen 
vanaf 11.00 uur starten met een 
bezoek aan Crash gevolgd door 
een Paasbrunch bij Restaurant 
Geo�’s. Bezoekers kunnen bij Ge-
o�’s ook terecht voor een kaart-
je voor de Pendeldienst West-
einderrondvaart naar Fort Ku-
delstaart, kosten retour 7,50 eu-
ro. Natuurlijk kan ook in Fort Ku-
delstaart worden gestart en kun-
nen kaartjes gekocht worden om 
daarna mee te varen naar het Fort 
bij Aalsmeer.

Crash Museum
Voor de reguliere bezoekers is het 
Crash museum op zaterdag, eer-
ste en tweede Paasdag geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur en is ge-
vestigd in het Fort bij Aalsmeer 

aan de Aalsmeerderdijk 460 in 
Aalsmeerderbrug (nabij Rijsen-
hout). Op Koningsdag, zaterdag 
27 april, is het Crash Museum 
overigens gesloten. De toegang 
bedraagt 5 euro voor volwasse-
nen en 2 euro voor kinderen van 
6 tot 12 jaar. Donateurs van de 
stichting en veteranen hebben 
gratis toegang.

Eerste activiteit Zeilfort
Tijdens het paasweekend op 21 
en 22 april aanstaande organi-
seert het Zeilfort-team haar eer-
ste activiteit. Onder andere wor-
den op maandag rondleidingen 
door Jan van Veen en Rob van 
Unen gegeven en kan beide da-
gen het fort bezichtigd worden 
vanaf het water op de klassie-
ke tjalk ‘Nooit Volmaakt’ uit 1910. 
Verder presenteert het Zeilfort-
team diverse outdoor-activitei-
ten voor de energieke bezoekers 
en kunnen kinderen op maandag 
varen met Zeilschool Aalsmeer. Er 
worden ook foto-tentoonstellin-
gen ingericht. Zo zullen foto’s te 
zien zijn van de Stelling van Am-
sterdam vanuit de lucht en fo-
to’s waarin te zien is hoe haven-
meester Henk Kuiper het fort Ku-
delstaart in de afgelopen zeven 
jaar heeft getransformeerd tot 
een prachtige plek. “Kortom, een 
aantrekkelijk en gevarieerd pro-
gramma”, aldus initiator Martijn 
de Liefde. Zeilfort Kudelstaart is 
zowel zondag 21 als maandag 22 

Fotowedstrijd Kom in de Kas
Mooie prijs én een mooi 
boeket bloemen
De Kwakel - De prijswinnaar van 
de Kasfotowedstrijd van Kom in 
de Kas heeft op maandagmiddag 
15 april haar prijs in ontvangst 
genomen in de kleurige kas van 
Bunnik Vriesea in De Kwakel. Voor 
de ouders, die de foto via Face-
book hadden ingestuurd, was er 
een prachtig boeket bloemen. 
De prijs, een Kurio TAB Connect 
Telekids ging naar de zeven jari-
ge Yasmin de Otter uit Mijdrecht. 
De prijs werd namens Kom in de 
Kas overhandigd door Björn Bun-
nik van Bunnik Vriesea, het bedrijf 
waar de foto van Yasmin werd ge-
maakt.
 De familie de Otter heeft geno-
ten van hun bezoek aan de kas-
sen tijdens Kom in de Kas. Ze 
bezochten de kassen in regio 
Aalsmeer, waar vijf bedrijven de 
deuren openden. “We waren niet 
van plan om alle bedrijven te be-
zoeken, maar na een ritje met de 
shuttlebus besloten we om ze 
toch allemaal te bezoeken, en ze 
waren allemaal de moeite waard. 
De prijs die Yasmin heeft gewon-

nen maakt ons Kom in de Kas be-
zoek helemaal tot een succes”, al-
dus haar moeder.
Björn Bunnik kijkt met een goed 
gevoel terug op hun deelname 
aan Kom in de Kas. “Het is altijd 
mooi om de verbaasde gezich-
ten te zien als de mensen onze 
kas met al die kleurige produc-
ten binnen lopen. Daar doe je het 
voor”, zegt een tevreden Bunnik.
De fotowedstrijd was onderdeel 
van de publicatie over de glas-
tuinbouw in het weekblad Do-
nald Duck. Op twee pagina’s wer-
den de lezers op een humori-
sche en educatieve manier geïn-
formeerd over de manier waarop 
bloemen, planten en groenten 
worden geteeld en bijdragen aan 
hun gezondheid. Deze publicatie 
is een samenwerking van Kom in 
de Kas, Glastuinbouw Nederland 
en Royal FloraHolland.
 Kom in de Kas is het grootste pu-
blieksevenement van de Neder-
landse glastuinbouw en wordt in 
2020 op 4 en 5 april voor de 43e 
keer georganiseerd. 

Björn Bunnik van Bunnik Vriesea en Yasmin de Otter met haar prijs.

april geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. Bezoekers worden bij voor-
keur gevraagd op de �ets of met 

eigen boot naar het fort te ko-
men. Kijk voor het volledige pro-
gramma op www.zeilfort.nl.

wandeling of een strandbezoek. 
Er zijn snoezel-gevoelige belevin-
gen ondersteund met muziek en 
de beelden kunnen zo groot of zo 
klein mogelijk geshowd worden, 
want na elke verandering stelt 
het beeld zich uit zichzelf weer 
haarscherp.

Ko�e en rondleiding
Dinsdag 9 april werd in bijzijn 
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Aalsmeer - Nog maar 72 dagen 
en dan is het zaterdag 29 juni,de 
15-de Junior Pramenrace. Inschrij-
ven is mogelijk vanaf 1 mei via 
de website juniorpramenrace. Je 
kunt je inschrijven met je team als 
deze bestaat uit minimaal 6 kin-
deren, 1 schipper en 1 begeleider. 
SPIE heeft de regel dat er per 4 
kinderen 1 begeleider mag/moet 
zijn. Het is een pramenrace voor 
kinderen, dus niet te veel volwas-
senen op de praam. Het thema is 

Carnaval, wist je dat in heel veel 
landen carnaval gevierd wordt. 
En elk land heeft zijn eigen ma-
nier van vieren. SPIE, is benieuwd 
naar de Aalsmeerse manier. Wordt 
het Venetiaans carnaval met mas-
kers of Braziliaans met veren of 
op zijn Nederlands met boeren-
kiel en zakdoek of met gordijntjes 
en misschien gaat er wel een boe-
renbruiloft gevierd worden... SPIE 
hoopt in ieder geval weer veel ju-
nioren te zien op zaterdag 29 juni.

Inschrijven Juniorrace 
vanaf 1 mei

Spetterend optreden van 
kinderkoor ‘Zingen na 2’
Aalsmeer - Al enkele weken werd 
er door een aantal enthousiaste 
kinderen en de muziekdocent juf 
Trix geoefend op de Jozefschool. 
Op woensdagmiddag 10 april tra-
den de kinderen van kinderkoor 
’Zingen na 2’ op voor de bewo-
ners van Zorgcentrum ’t Kloos-
terhof. Het plezier spatte ervan 
af! De kinderen hadden een pro-
gramma ingestudeerd met diver-
se liedjes uit de vorige eeuw zoals 
‘Ja zuster, nee zuster’, ‘M’n opa’ en 
‘Aan de Amsterdamse grachten’.
De bewoners van het Zorgcen-

trum zongen de bekende liedjes 
met veel plezier mee. En geno-
ten zichtbaar van de kinderen, de 
zang en de dansjes.
Het kinderkoor ’Zingen na 2’ is dit 
schooljaar opgericht en studeert 
in blokken van 6 weken verschil-
lende vrolijke liedjesprogramma’s 
in. Alle kinderen die van zingen 
houden vanaf groep 3 tot en met 
8 mogen eraan mee doen. Het 
koor repeteert in de Jozefschool. 
Voor meer informatie kan een 
mail gestuurd worden naar: trix@
jozefschool.net

Zonnige Koningsspelen 
op basisschool Triade
Aalsmeer - Een boterham met 
jam, een rijstwafel met appel-
stroop, groente, fruit en een sapje. 
Met deze goede basis in de buik 
dankzij het Koningsspelen ontbijt 
was het even na negen uur tijd 
voor de kinderen van basisschool 
Triade om af te trappen met de 
Pasapas, hét Koningsspelenlied 
van 2019. De groepen 4 tot en 
met 8 van beide locaties hadden 
zich verzameld op locatie Horn-
meer en de groepen 1 tot en met 
3 dansten elk op de eigen locatie. 
Op deze manier kon naast het ge-
nieten van een heerlijk ontbijt en 

het spelen van sportieve en leuke 
spellen, ook kennis gemaakt wor-
den met elkaar. Vanaf schooljaar 
2019-2020 vormen de twee lo-
caties van basisschool Triade na-
melijk, samen met kinderopvang 
Solidoe de Stek, IKC Triade. Ge-
bruik makend van de velden van 
FC Aalsmeer werden onder meer 
hockey, voetbal, ultimate frisbee 
en touwtrekken gespeeld in ge-
mixte teams. Tegen elkaar en met 
elkaar werd er door alle leerlin-
gen, hulpouders en leerkrachten 
genoten van deze sportieve en 
verrassend zonnige ochtend. 

Op wereldreis met Carta de Graaf
Scouting Tiflo naar de Lier
Aalsmeer - In het weekend van 
vrijdag 12 tot zondag 14 april gin-
gen de ochtendspeltakken be-
vers, welpen en kabouters van 
Scouting Ti�o op kamp naar de 
Lier. Voor de jongste groep was 
dit voor vele de eerste keer. Dit 
keer waren er 41 kinderen en 12 
leiding aanwezig. 
Aan elk scouting weekend hangt 
een thema. Dit keer hadden ze 
een brief ontvangen van Carta de 
Graaf om op wereldreis te gaan. 
Helaas was de wereldkaart voor 
een deel gestolen door een ja-
loerse neef. Door middel van op-
drachten door landen kregen ze 
steeds stukjes terug van de kaart. 
Op zaterdagavond stond Carta de 

Graaf opeens voor de deur, want 
ze had dringend de hulp no-
dig van alle scouts. Door middel 
van samenwerken en goed op-
drachten maken was aan het ein-
de van de avond de hele wereld-
kaart weer compleet. Zondag in 
de loop van de middag kwamen 
alle scouts en leiding weer veilig 
terug in Aalsmeer en wordt terug 
gekeken op wederom een ge-
slaagd scouting weekend. Scou-
ting Ti�o is dankbaar voor alle 
vrijwilligers en wil de groep met 
leiding heel graag uitbreiden. 
Ben je 15 tot 18 jaar en ben je 
graag actief met kinderen? Neem 
dan contact op via de website of 
via facebook. 

Voorspeelmiddag: Mooie 
ervaring voor iedereen
Amstelland - Pianoles Amstel-
land had afgelopen zaterdag 13 
april weer haar jaarlijkse voor-
speelmiddag bij Sjiek aan de Am-
stel in Uithoorn. Dit keer had-
den 20 leerlingen zich voorbe-
reid op een klein optreden voor 
een enthousiast publiek van ou-
ders, opa’s, oma’s en belangstel-

lenden. Iedere leerling speelde 
twee à drie liedjes begeleid door 
Paul Ravelli, maar soms ook so-
lo. Alle leerlingen hebben het ge-
weldig goed gedaan! Een mooie 
ervaring voor iedereen. Specia-
le dank aan Sjiek aan de Amstel, 
de zaal was sfeervol en de verzor-
ging top!

Groep 6 van Graankorrel 
op bezoek bij de bakker
Kudelstaart - Groep 6 van ba-
sisschool de Graankorrel is naar 
bakkerij Vooges geweest. “Wij 
hebben veel geleerd, zoals hoe 
brood gebakken wordt. We heb-
ben de rijstkast gezien en diverse 
machine die ze gebruiken”, ver-
telt Meike. De jongens en meiden 
zijn zelfs in de vriezer geweest 
van min 18 graden. Echt koud. 

De groep heeft ook koekjes ge-
bakken. 
“De ovens stonden uit, maar Mar-
co, de man die daar werkt en de 
rondleiding verzorgde, die deed 
één oven aan. En die was heel 
warm. Ook de opbolmachine 
heeft Marco laten zien en die was 
best groot. Het was een super 
leuk uitje”, besluit Meike.

Voorstelling op eerste Paasdag
‘Waar is Poes Harry’ in 
het Poppentheater
Amstelland - Op zondag 21 april 
wordt er in het Amstelveens Pop-
pentheater paaseitjes gegeten 
en Poes Harry gezocht. Harry, de 
kat van Oma Kees en Oma Koos 
is weg. Wat raar, dat doet ie an-
ders nooit. Er kwam een vlinder 
binnenvliegen en Harry ging er 
zómaar achteraan. Misschien is 
Harry verdwaald? Harry mocht 
gezocht worden en alle kinde-
ren mogen meezoeken. Een tocht 
langs verschillende huizen, hok-
ken en nesten. Als Harry gevon-
den is, wordt het een waar knuf-
felfeest. Voor alle peuters en kleu-
ters en hun begeleiders. 
‘Waar is Harry’ door Theatergroep 
Kees & Koos is te zien in het Am-
stelveens Poppentheater op zon-

dag 21 april om 14.30 uur. Toe-
gangsprijs: 9 euro. Reserveren 
kan via 020-6450439; info@am-
stelveenspoppentheater.nl of via 
www.amstelveenspoppenthea-
ter.nl 

Voor jeugd 7 tot 12 jaar
Mad Science workshops 
in De Boswinkel ge processen zich vaak voor hun 

neus afspelen. Zo wordt een zet-
meelproef gedaan, kan kennis 
gemaakt worden met het ver-
schijnsel ‘oppervlaktespanning’ en 
wordt geëxperimenteerd met de 
dichtheid van verschillende vloei-
sto�en uit het keukenkastje.
15.00 tot 16.00 uur: Superkracht-
bronnen (10–12 jaar). Ga mee 
op onderzoek naar verschillen-
de energiebronnen op energie-
eiland en leer meer over de voor- 
en nadelen van deze bronnen. Er 
wordt gebruik gemaakt van wind-
energie, het eigen vermogen om 
energie op te wekken wordt ge-
test en er wordt gebruik gemaakt 
van zonnecellen tijdens een heu-
se zonnehopperrace! Wist je dat 
je ook met behulp van een che-
mische reactie energie op kunt 

wekken? Geprobeerd wordt om 
met de chemische taco batterij 
een windmolentje te laten draai-
en. Aanmelden via 020-5456100, 
via de website www.amsterdam-
sebos.nl of in De Boswinkel, Bos-
baanweg 5. Openingstijden: dins-
dag tot en met zondag van 10 tot 
17 uur.

Amstelland - Kom naar één van 
de Mad Science-workshops op 
donderdag 25 april in De Boswin-
kel in het Amsterdamse Bos. 
12.00 tot 13.00 uur: Mineralen Ma-
nia (7-8 jaar). De aarde bestaat uit 
verschillende aardlagen en diver-
se gesteenten die zich in die lagen 
bevinden, zowel in vloeibare als in 
vaste vorm. Tijdens deze les krijg 
je een kijkje in de processen van 
steenvorming, invloed van tem-
peratuur op gesteente en eigen-
schappen van gesteenten en mi-
neralen. Leer hoe de aarde in el-
kaar zit met behulp van een hard-
gekookt ei. En bij gebrek aan ech-
te vulkanen in Nederland, wordt 
zelf een chemische variant ge-

maakt, zodat het proces van een 
vulkaanuitbarsting toch bestu-
deerd kan worden.
13.30 tot 14.30 uur: Huis, tuin en 
keukenwetenschap (7–8 jaar). 
Denk je aan chemische reacties, 
dan denk je aan explosies, mond-
kapjes, veiligheidsbrillen en gifti-
ge sto�en, maar het kan veel een-
voudiger. Elke dag zie je misschien 
wel tientallen chemische reacties 
zonder dat je het in de gaten hebt. 
Je �ets is een beetje aan het roes-
ten, je vader bakt een eitje, je zusje 
maakt cupcakes; dit zijn allemaal 
chemische processen. Leer aan de 
hand van onderzoekjes met huis-
tuin-en-keukenmateriaal dat che-
mische reacties en natuurkundi-

Burgemeester bezoekt 
kinderburgemeester
Aalsmeer - Op 16 april is Gido 
Oude Kotte beëdigd als burge-
meester van Aalsmeer. In zijn in-
stallatietoespraak zei hij dat zijn 
eerste o�ciële bezoek als burge-
meester aan kinderburgemeester 
Hannah Fokkema zou zijn. Han-
nah zit in groep 7 van OBS Ku-
delstaart en ontving de burge-
meester vanochtend in haar klas. 
Het was een gezellige kennisma-
king, waarbij de burgemeester 
allerlei vragen aan Hannah stel-
de. Hannah en haar klasgenoten 
hadden echter ook veel vragen 
aan de burgemeester, zoals wat 
zijn je plannen, hoe lang blijf je, 
hoe word je burgemeester, wan-
neer slaap je. Over de vraag of 
een burgemeester gekozen, zo-
als de kinderburgemeester, of be-
noemd moest worden, liepen de 

meningen uiteen. Sommige kin-
deren vonden dat mensen daar 
zelf over moeten kunnen beslis-
sen. Anderen leek het lastig een 
goede burgemeester te kiezen 
als je iemand nog niet kent. Of 
een burgemeester goed is, kun 
je pas later zeggen. Voor Hannah 
zit het jaar als kinderburgemees-
ter er bijna op. Ze vond alles leuk 
aan het kinderburgemeester zijn, 
vooral de landelijke kinderburge-
meesterdag. Hannah heeft zich 
hard gemaakt voor veilige �ets-
paden, meer ruimte voor buiten-
spelen en statiegeldtonnen in 
supermarkten. Gido Oude Kotte 
vond het een inspirerend en leer-
zaam gesprek met zijn jeugdige 
collega en haar klas en wil graag 
nog een keer verder praten met 
Hannah over haar thema’s. 



Je ziet het steeds meer, wanden met een 
stoere betonlook of badkamers met een ta-
delakt e� ect. Het leuke van een betonlook 
is dat dit past in een landelijk interieur maar 
ook in een retro of industrieel interieur. Door 
het gebruik van kleur kun je jouw interieur 
daarmee ook nog eens de uitstraling geven 
die helemaal bij jou past. Originele Beton Cire 
of Tadelakt is aardig aan de prijs, het zijn na-
melijk niet alleen de materialen die kostbaar 
zijn maar ook het laten aanbrengen. Beton 
Cire of Tadelakt moet je echt laten aanbren-
gen door een professional. Een heel goed al-
ternatief hebben wij gevonden in de verven 
van Pure & Original Marrakech Walls. Marrak-
ech Walls is een dikke minerale verf die je zelf 
gemakkelijk met een blokborstel kunt aan-
brengen en wanneer deze nog nat is ga je er 
met een spatel overheen om het beton e� ect 

Het nut van mechanische 
ventilatie 

Je huis goed ventileren is van groot belang. 
Mechanische ventilatie zorgt ervoor dat je 
de hele dag door voldoende schone lucht in 
huis hebt. Zeker in een nieuw, energiezuinig 
huis heb je de hele dag door ventilatie nodig. 
Op die manier creëer je een gezond binnen-
klimaat, voor de hele dag door ventilatie in 
huis is mechanische ventilatie ideaal!

Hoe werkt mechanische ventilatie?
Met mechanische ventilatie heb je voortdu-
rend luchtverversing. Lucht wordt uit de di-
verse kamers afgezogen en via de box afge-
voerd naar buiten. Verse lucht komt vervol-
gens op natuurlijke wijze via de ventilatie-
roosters boven de ramen weer naar binnen. 
Daarna stroomt de verse lucht door het he-
le huis.

Het regelen
Doorgaans kan het ventilatiesysteem hand-
matig geregeld worden. Hiervoor heb je een 
driestandenschakelaar in de keuken en de 

badkamer. Ben je thuis, dan zet je de scha-
kelaar op 2, ga je weg dan zet je hem op 1. 
Stand 3 gebruik je voor extra ventilatie tij-
dens het douchen of het koken.

Waar te koop?
Mechanische ventilatie bij vele winkels te 
verkrijgen. Kijk bijvoorbeeld eens bij Filter-
fabriek.

Automatische vraag gestuurde regeling
Veel huizen hebben naast de schakelaar ook 
een automatische vraag gestuurde regeling. 
Hierbij wordt de luchtvochtigheid en CO2 
geregistreerd door sensoren. Op basis hier-
van wordt vervolgens de ventilatie geregeld. 
Zijn er bijvoorbeeld meerdere mensen tege-
lijk in de woonkamer, dan gaat het systeem 
daar harder werken. Zo bespaar je energie, 
want er wordt nooit onnodig veel warme 
lucht afgevoerd.
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Foto: Lesley Almab etonlook geven

Heb jij dat ook? In de aanloop naar Pa-
sen zie ik in de media de mooiste plaat-
jes van gezellig gedecoreerde tafels en 
met de lekkerste gerechten voorbij ko-
men. Tja, een keukenprinses ben ik niet 
dus aan dat laatste gaan we geen tijd 
verspillen. Maar misschien heb je wat 
aan mijn ‘Pasen-turbo-tips’ om je eet-
tafel op het laatste moment net even 
wat meer schwung te geven. Alhoewel 
in veel interieurs de woorden stoer, ro-
buust, sober en ingetogen populair zijn, 
zou ik zeggen: ”houdt het lekker fris”.  
Niets mooier dan in deze tijd de lam-
metjes te zien dartelen in een fris groe-
ne weide en de helder blauwe drui� es 
uit hun sto�  ge bolletjes de grond uit te 
zien komen. Hou dat gevoel vast!

We beginnen bij het begin: een tafelkleed geeft 
je tafel toch net iets meer uitstraling dan het 
plastic kleedje dat bijna heel het jaar praktisch 
op de tafel ligt. Ga naar je plaatselijke markt of 
sto� enzaak en koop een mooie lap stof. Ik kies 
het liefst voor een egale kleur met een mooie 
structuur, bijvoorbeeld linnen. Dat er geen tijd is 
om het kleed om te zomen, is maar bijzaak. Het 
gebeurt OP tafel, nietwaar? Onderborden doen 
we niet aan. Dat wil zeggen. kijk eens naar kus-
senhoesjes in de goedkopere retailwinkels. Een 
� eurig dun gebloemd kussenhoesje van 40x40 
cm kan prima als onderbord of placemat funge-
ren. Borden, mokken en dergelijke  in een ba-
siskleur houden het geheel rustig en laten de 
aandacht op het eten vallen. Alhoewel blauwe 
waterglazen natuurlijk mooi matchen bij een 
blauw bord. Gebruik je een onderbord? Leg er 
dan eerst een mooie voorjaarsbloem op als ver-

siering. Misschien niet altijd praktisch wanneer 
je tafel niet al te groot is maar een voorjaarsboe-
ket siert meteen je hele tafel. Dat hoeft helemaal 
niet ingewikkeld te zijn: een paar bossen tulpen 
doet wonderen. Eén bosje is wat karig, het mag 
allemaal net wat royaler. Bij elk bord een klein 
potje of schaaltje vullen met tuinkers, is ook 
leuk. Of blaas een eitje uit en breek voorzichtig 
het kapje eraf. Een klein beetje water erin met 
een voorjaarsbloemetje. In een eierdopje naast 
of op je bord is het een mooie eye-catcher. Als je 
niet van bloemen op tafel houdt, kun je bijvoor-
beeld een handjevol kwarteleitjes hier en daar 
op tafel strooien of een mooie kandelaar neer-
zetten. Succes en � jne Paasdagen toegewenst!

Voor meer inspiratie kijk ook eens op Facebook: 
Goed Gestrikt en/of Instagram: goed_gestrikt

Aan (de Paas-) tafel!

Je wanden 
eenvoudig een

te versterken. Je hoeft dus niet te stuccen 
maar alleen de verf wat gelijkmatig te voor-
zien van dat mooie speci� eke beton/tadelakt 
e� ect. Als je deze Marrakech Walls beton-
lookverf gaat gebruiken in een toilet of in de 
badkamer kun je deze wand waterafstotend 
maken door er een Sealer of Wax laag over-
heen aan te brengen. Zoals al eerder gezegd 
zijn er verschillende kleuren te krijgen dus als 
je iets anders wilt dan de bekende grijstinten 
dan kan dat ook.  Wat denk je bijvoorbeeld 
van een mooie blauw of groentint? Kortom 
geef je interieur een totaal andere look & feel 
doormiddel van het aanbrengen van een Be-
tonlookverf. Wil je meer weten over de e� ec-
ten en toepassingen van Pure & Original ver-
ven check dan www.krijtverfonline.nl

Cheyenne Alma www.dialma.nl. 

Regio - Een stukje groen terugbrengen in de 
stad en tegelijk de waarde van uw woning 
verhogen? Dat kan vrij eenvoudig door te 
kiezen voor een groendak. Het is in feite een 
tuin op het dak, want de traditionele dakbe-
dekking wordt aangevuld met een � eurige 
deken van bijvoorbeeld vetplantjes. Boven-
dien zijn er nog veel meer voordelen aan het 
laten plaatsen van een groendak.

Duurzaamheid is ook in de bouwsector tegen-
woordig een belangrijk begrip. Met een groen-
dak op je huis of bedrijfspand draag je daad-
werkelijk een steentje bij aan een beter milieu, 
want de levensduur van het dak wordt gemid-
deld met anderhalf tot twee keer verlengd door 
er plantjes op aan te brengen. Een voorwaar-
de is daarbij uiteraard wel dat er al een goe-
de waterdichte dakbedekking aanwezig is. Een 
groendak zorgt voor een betere isolatie van de 
woning. In de zomer blijft het lekker koel en in 
de winter blijft de warmte beter binnen. Omdat 
naast vetplantjes (sedum) ook kan worden ge-
kozen voor een mix van kruidige planten, zoals 
grassen en bloemen, draagt een groendak bo-
vendien bij aan de biodiversiteit van je woon-
omgeving, omdat deze planten diverse insec-
ten aantrekken. Bijen en vlinders bijvoorbeeld, 
twee diersoorten die het moeilijk hebben in on-
ze huidige maatschappij en dankzij een groen-
dak weer een � jne plek hebben om te vertoe-
ven. Groendaktotaal heeft een uniek totaalcon-

cept ontwikkeld waarbij de kosten van een hel-
lend groendak gelijk aan die van een gemiddeld 
pannendak. Bij een plat groendak is het prijsver-
schil terug te zien in de manier waarop het snel 
en e�  ciënt wordt aangebracht. Het uitgangs-
punt is altijd een degelijke, veilige en kwalita-
tief hoogwaardige oplossing voor een goede 
prijs. Voor elke situatie wordt maatwerk gele-
verd, maar altijd met vaste prijzen in de o� er-
tes. Je krijgt dus nooit te maken met vervelende 
verrassingen achteraf. Kijk op www.groendak-
totaal.nl voor alle mogelijkheden.

groendak op je woning
De vele voordelen van een 



Maaien tot 500 m²
De RX50 is zeer wendbaard dank-
zij het unieke metalen glijopper-
vlak, waardoor hij gezwind el-
ke hindernis in het gazon over-
wint. Deze topmaaier met maxi-
male wendbaarheid is daarom 
ook inzetbaar in smalle doorgan-
gen en kleine hoeken, niet alleen 
op droog gras trouwens. Ook op 
een natte ondergrond heeft de 
Robomow alles onder controle: 
de nieuwe, speciaal ontworpen 
Spike Wheels bieden stevige grip 
op een vochtige bodem.
www.robomow.nl

Slimme thermostaat

Ne� t komt met EasyControl, een nieuwe, wereldwijd op de markt gebrachte, slimme thermostaat 
van moederconcern Bosch. De nieuwe thermostaat is voorbereid op integratie met Smart Home-
oplossingen. Met EasyControl kan de temperatuur in elk vertrek individueel worden ingesteld. 
Dankzij de Coming Home-functie weet EasyControl precies hoe laat je thuis komt en stelt de ver-
warming hierop in. Dat voorkomt onnodig stoken en bespaart energie. EasyControl is sinds fe-
bruari 2019 beschikbaar via de reguliere verkoopkanalen. 
www.bosch-easycontrol.com

De ideale badkamer 

is voor iedereen anders

De ideale badkamer is voor iedereen anders. De Sphinx Acanto meubels kunnen op elke ma-
nier worden gecombineerd, passend bij elke badkamer en elke behoefte. De Sphinx Acanto bad-
kamermeubels zijn strak georganiseerd en � exibel. Je kunt er eindeloos mee combineren. Ook 
heeft de Sphinx Acanto serie diverse innovatieve oplossingen waarmee je slimmer om kunt gaan 
met de opbergruimte. Met Sphinx Acanto valt alles op zijn plaats. 
Nu gratis Sphinx Acanto meubelaccessoires t.w.v. € 400,- bij aankoop van een Sphinx Acanto was-
tafel met onderkast en Sphinx Acanto wandcloset met zitting.
www.sphinx.nl

Revolutionaire       

           vloer
COREtec® is dé architect en uitvinder van 
de categorie meerlagige rigide vloeren. 
De vloeren zijn gemaakt van gerecycleerd 
hout, bamboo, kalksteen en vinyl. De bac-
king van COREtec® bestaat uit een kur-
klaag die zorgt voor een perfecte geluids-
demping. Door het lijmloze geïntegreer-
de kliksysteem kan deze vloer erg gemak-
kelijk geplaatst worden.
www.us� oors.eu

Custom made
Durf buiten de lijntjes te kleuren. Primabad daagt je uit om zelf te experimenteren en grenzen te 
verleggen. Neem een stap buiten de gebaande paden en laat je creativiteit de vrije loop. Combi-
neer wastafelbladen, wastafelkasten, spiegeloplossingen, kasten en kleuren en creëer uw ideale 
badkamermeubel, tv-meubel, dressoir of ...
www.primabad.nl

Recirculatiefilter 

verplicht per 2021
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duur-
zaamheid van onze woningen. Dit geldt ook voor de 
ventilatie. Een conventioneel ventilatiesysteem zui-
vert de lucht en blaast de warmt naar buiten. Hier 
gaat jaarlijks enorm veel energie en ook geld mee 
verloren. Een recirculatie� lter lost dit probleem op 
en is om deze reden vanaf 2021 verplicht. De Plas-
maMade � lter maakt van (bijna) iedere afzuigkap 
een recirculatiekap.
www.plasmamade.nl

De kraan die alles kan
Met de nieuwe Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend 
en ge� lterd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tinte-
lend fris water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: ko-
kend, warm, koud, bruisend en ge� lterd water.
www.quooker.nl

Mooi voor binnen, goed voor buiten
[tekst] Met Marmo-
leum gaan planet 
friendly en fraai de-
sign perfect samen. 
Want Marmoleum 
wordt 100% CO2 neu-
traal geproduceerd. 
Dus welk design je 
ook kiest, je kiest al-
tijd voor het milieu. 
Dat maakt Marmole-
um mooi voor binnen 
én goed voor buiten; 
hoe Love Life is dat! 
Ga voor inspiratie, sta-
len en dealers naar lo-
velife-forbo.nl. www.
lovelife-forbo.nl

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends op woongebied. 
Hier geven we je een kort overzicht, op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl

Trendy 

vouwwanden
Met een glazen vouwwand vergroot je je leef-
ruimte en laat je je woonruimte baden in een zee 
van natuurlijk daglicht. In een handomdraai is de 
glazen vouwwand geopend, zodat je optimaal 
van het echte buitengevoel kunt genieten: bin-
nen en buiten maximaal verbonden.  De zon en 
het daglicht vormen een bron van energie, voor 
jou en je woning.
www.solarlux.nl

De ideale douchevloer

De douchevloer Squaro In� nity is gemaakt van het premium solid surface Quaryl®: een innova-
tief materiaal dat is ontwikkeld door Villeroy & Boch. Het materiaal voelt aangenaam aan en is dus 
comfortabel voor de voeten. Quaryl® is sterk als kristal en zeer duurzaam. Het materiaal is ideaal 
voor de badkamer, omdat het gemakkelijk schoon te maken, stootvast, schok- en krasbestendig 
én geluiddempend is. 
www.villeroy-boch.nl

Look en Feel van de natuur
Houten vloeren stra-
len rust en warmte uit. 
En hout moet er bij 
voorkeur zo oorspron-
kelijk mogelijk uitzien, 
liefst onbehandeld. 
Helaas zal onbehan-
deld hout snel sporen 
van gebruik vertonen 
en aan schoonheid in-
boeten. Daarom be-
steedt Bichemie Coa-
tings al jaren veel aan-
dacht aan het ontwik-
kelen van producten, 
die een houten vloer, 
zo onzichtbaar moge-
lijk, optimaal bescher-
men tegen de invloe-
den van sto� en waar 

een vloer mee in aanraking komt. Momenteel wordt er een nieuwe telg in de Trae Lyx familie ge-
presenteerd, die een verblu� end e� ect heeft op onbehandeld hout: Trae Lyx Raw Wood E� ect Oil.
www.bichemie.nl

Doe het met aluminium
IDA, ofwel ‘Interior Doors Alu-
minium’, springt in op de trend 
van minimalistische binnen-
deuren -en wanden met de 
uitstraling van staal. Nog be-
ter. IDA doet het met alumini-
um! Waarom? De aluminium 
binnenoplossingen zijn mini-
malistisch, duurzaam en on-
derhoudsvriendelijk. Dankzij 
de uitgebreide collectie van 
IDA creëer je voor elke interi-
eurstijl, zowel modern, klas-
siek als industrieel, een pas-
sende binnendeur -of wand 
die de woning uniek maakt. De minimalistische aluminium pro� elen in combinatie met glas zor-
gen voor transparantie en een optimale lichtinval waardoor een erg ruimtelijk e� ect verkregen 
wordt.
www.idadoors.com

FrenchDoor 
Kenmerkend voor de Liebherr 
FrenchDoor modellen zijn dus de 
twee deuren voor het koelgedeel-
te. Daarmee heb je niet alleen een 
makkelijke toegang tot het koel-
gedeelte, het zorgt er ook voor 
dat de deuren niet zo ver je keu-
ken in draaien. Het extra brede 
koelgedeelte zorgt ervoor dat je 
makkelijk een grote pan of oven-
schaal in je koelkast kwijt kunt! 
Het NoFrost vriesgedeelte onder-
in hoeft nooit meer ontdooid te 
worden en bestaat uit twee ruime 
laden die een goed overzicht bie-
den op je ingevroren spullen.
www.koelen.nl

Ga je voor een gashaard 

of houthaard?

[tekst De keuze tussen gas of hout gaat over meer dan warmte, design en rendement. Het is een 
keuze die echt bij je moet passen. De beleving van een écht houtvuur of sfeer en warmte met één 
druk op de knop? Aan jou de keuze, maar DRU helpt je graag met je keuze.
[www.dru� re.com

Diamond 

Oil Active
Diamond Oil Active is een natuurlijke, su-
persterke, sneldrogende olie, waar geen 
chemische component aan toegevoegd 
hoeft te worden voor snelle uitharding 
of extra bescherming. Olieresten harden 
niet vanzelf uit en kunnen dus opnieuw 
gebruikt worden.  De olie zorgt voor een 
sterk, � exibel, vuil- en waterbestendig 
oppervlak. Woca Diamond Oil Active is 
ideaal voor de basisbehandeling van alle 
nieuwe onbehandelde of pas geschuurde 
houten oppervlakken.
www.woca.nl

Beat 2.0
Thebalux introduceerde 
onlangs de nieuwe se-
rie Beat 2.0. Een breed 
programma badkamer-
meubelen leverbaar in 
20 kleuren in twee diep-
tematen, 40 en 45 cm. Er 
is tevens een grote diver-
siteit aan spoelkasten, 
spiegels en spiegelkas-
ten waaruit u een keu-
ze kunt maken. De serie 
bestaat uit verschillende 
materiaalsoorten wasta-
fels, zoals keramiek, be-
ton, mineraalmarmer en 
topbladen met opbouw-
kommen.
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een natte ondergrond heeft de 
Robomow alles onder controle: 
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van moederconcern Bosch. De nieuwe thermostaat is voorbereid op integratie met Smart Home-
oplossingen. Met EasyControl kan de temperatuur in elk vertrek individueel worden ingesteld. 
Dankzij de Coming Home-functie weet EasyControl precies hoe laat je thuis komt en stelt de ver-
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COREtec® is dé architect en uitvinder van 
de categorie meerlagige rigide vloeren. 
De vloeren zijn gemaakt van gerecycleerd 
hout, bamboo, kalksteen en vinyl. De bac-
king van COREtec® bestaat uit een kur-
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demping. Door het lijmloze geïntegreer-
de kliksysteem kan deze vloer erg gemak-
kelijk geplaatst worden.
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Custom made
Durf buiten de lijntjes te kleuren. Primabad daagt je uit om zelf te experimenteren en grenzen te 
verleggen. Neem een stap buiten de gebaande paden en laat je creativiteit de vrije loop. Combi-
neer wastafelbladen, wastafelkasten, spiegeloplossingen, kasten en kleuren en creëer uw ideale 
badkamermeubel, tv-meubel, dressoir of ...
www.primabad.nl
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Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duur-
zaamheid van onze woningen. Dit geldt ook voor de 
ventilatie. Een conventioneel ventilatiesysteem zui-
vert de lucht en blaast de warmt naar buiten. Hier 
gaat jaarlijks enorm veel energie en ook geld mee 
verloren. Een recirculatie� lter lost dit probleem op 
en is om deze reden vanaf 2021 verplicht. De Plas-
maMade � lter maakt van (bijna) iedere afzuigkap 
een recirculatiekap.
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De kraan die alles kan
Met de nieuwe Quooker CUBE haal je naast warm, koud en kokend water, nu ook koel bruisend 
en ge� lterd water uit de Quooker-kraan. In een handomdraai geniet je van een glas puur tinte-
lend fris water of maak je de lekkerste limonades en cocktails. Zo haal je alles uit één kraan: ko-
kend, warm, koud, bruisend en ge� lterd water.
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wordt 100% CO2 neu-
traal geproduceerd. 
Dus welk design je 
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Met een glazen vouwwand vergroot je je leef-
ruimte en laat je je woonruimte baden in een zee 
van natuurlijk daglicht. In een handomdraai is de 
glazen vouwwand geopend, zodat je optimaal 
van het echte buitengevoel kunt genieten: bin-
nen en buiten maximaal verbonden.  De zon en 
het daglicht vormen een bron van energie, voor 
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De douchevloer Squaro In� nity is gemaakt van het premium solid surface Quaryl®: een innova-
tief materiaal dat is ontwikkeld door Villeroy & Boch. Het materiaal voelt aangenaam aan en is dus 
comfortabel voor de voeten. Quaryl® is sterk als kristal en zeer duurzaam. Het materiaal is ideaal 
voor de badkamer, omdat het gemakkelijk schoon te maken, stootvast, schok- en krasbestendig 
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Look en Feel van de natuur
Houten vloeren stra-
len rust en warmte uit. 
En hout moet er bij 
voorkeur zo oorspron-
kelijk mogelijk uitzien, 
liefst onbehandeld. 
Helaas zal onbehan-
deld hout snel sporen 
van gebruik vertonen 
en aan schoonheid in-
boeten. Daarom be-
steedt Bichemie Coa-
tings al jaren veel aan-
dacht aan het ontwik-
kelen van producten, 
die een houten vloer, 
zo onzichtbaar moge-
lijk, optimaal bescher-
men tegen de invloe-
den van sto� en waar 

een vloer mee in aanraking komt. Momenteel wordt er een nieuwe telg in de Trae Lyx familie ge-
presenteerd, die een verblu� end e� ect heeft op onbehandeld hout: Trae Lyx Raw Wood E� ect Oil.
www.bichemie.nl

Doe het met aluminium
IDA, ofwel ‘Interior Doors Alu-
minium’, springt in op de trend 
van minimalistische binnen-
deuren -en wanden met de 
uitstraling van staal. Nog be-
ter. IDA doet het met alumini-
um! Waarom? De aluminium 
binnenoplossingen zijn mini-
malistisch, duurzaam en on-
derhoudsvriendelijk. Dankzij 
de uitgebreide collectie van 
IDA creëer je voor elke interi-
eurstijl, zowel modern, klas-
siek als industrieel, een pas-
sende binnendeur -of wand 
die de woning uniek maakt. De minimalistische aluminium pro� elen in combinatie met glas zor-
gen voor transparantie en een optimale lichtinval waardoor een erg ruimtelijk e� ect verkregen 
wordt.
www.idadoors.com

FrenchDoor 
Kenmerkend voor de Liebherr 
FrenchDoor modellen zijn dus de 
twee deuren voor het koelgedeel-
te. Daarmee heb je niet alleen een 
makkelijke toegang tot het koel-
gedeelte, het zorgt er ook voor 
dat de deuren niet zo ver je keu-
ken in draaien. Het extra brede 
koelgedeelte zorgt ervoor dat je 
makkelijk een grote pan of oven-
schaal in je koelkast kwijt kunt! 
Het NoFrost vriesgedeelte onder-
in hoeft nooit meer ontdooid te 
worden en bestaat uit twee ruime 
laden die een goed overzicht bie-
den op je ingevroren spullen.
www.koelen.nl

Ga je voor een gashaard 

of houthaard?

[tekst De keuze tussen gas of hout gaat over meer dan warmte, design en rendement. Het is een 
keuze die echt bij je moet passen. De beleving van een écht houtvuur of sfeer en warmte met één 
druk op de knop? Aan jou de keuze, maar DRU helpt je graag met je keuze.
[www.dru� re.com

Diamond 

Oil Active
Diamond Oil Active is een natuurlijke, su-
persterke, sneldrogende olie, waar geen 
chemische component aan toegevoegd 
hoeft te worden voor snelle uitharding 
of extra bescherming. Olieresten harden 
niet vanzelf uit en kunnen dus opnieuw 
gebruikt worden.  De olie zorgt voor een 
sterk, � exibel, vuil- en waterbestendig 
oppervlak. Woca Diamond Oil Active is 
ideaal voor de basisbehandeling van alle 
nieuwe onbehandelde of pas geschuurde 
houten oppervlakken.
www.woca.nl

Beat 2.0
Thebalux introduceerde 
onlangs de nieuwe se-
rie Beat 2.0. Een breed 
programma badkamer-
meubelen leverbaar in 
20 kleuren in twee diep-
tematen, 40 en 45 cm. Er 
is tevens een grote diver-
siteit aan spoelkasten, 
spiegels en spiegelkas-
ten waaruit u een keu-
ze kunt maken. De serie 
bestaat uit verschillende 
materiaalsoorten wasta-
fels, zoals keramiek, be-
ton, mineraalmarmer en 
topbladen met opbouw-
kommen.



Lelijke vochtplekken?
Lekdetectie biedt uitkomst!

Deze vochtplekken zijn te herkennen aan 
hun gele, soms lichtbruine kleur. Op deze 
plekken ontstaan na verloop van tijd schim-
melplekken. De schimmels kunnen zelfs 
wanneer je ze niet aanraakt voor een aan-
tasting van je weerstand zorgen. Er zullen 
namelijk altijd schimmelsporen in de lucht 
hangen. Wanneer je deze inademt, kan dat je 
weerstand verslechteren. Reden genoeg om 
de vochtplekken in een vroeg stadium aan 
te pakken. Een lekdetectie kan de uitkomst 
bieden bij het oplossen van vochtproblemen 
binnen je woning. 

Oorzaak van vochtplekken binnen je woning
Vochtplekken kunnen verschillende oorzaken 
hebben. Zo kan er sprake zijn van doorslaand- 
of optrekkend vocht. Bij doorslaand vocht trekt 
het vocht van je buitenmuur in de binnenmuur, 
om hier vervolgens vochtplekken te veroorza-
ken. In het geval van optrekkend vocht komt 
het vocht via de fundering van je woning om-
hoog. Naast doorslaand- en optrekkend vocht 
kan er sprake zijn van lekkages. Hierbij sijpelt 
het vocht bijvoorbeeld via een kapotte dakbe-
dekking naar binnen, of trekt het vanuit de lek-
kende leidingen in vloeren en muren. Naarma-
te de hoeveelheid vocht in muren toeneemt, zal 
ook de vochtplek zich uitbreiden. 

Lekdetectie voorkomt onnodig hak- en 
breekwerk
Door voor het laten uitvoeren van een lekde-
tectie te kiezen, is de kans op onnodig hak- en 
breekwerk minimaal. Bij een lekdetectie worden 
verschillende hulpmiddelen gebruikt, waarmee 
de bron van de lekkage kan worden achter-
haald. Denk bijvoorbeeld aan een thermogra� -
sche camera. Een ideaal hulpmiddel om een lek-
kage rond warmwaterleidingen op te sporen. In 
het geval van koude waterleidingen kunnen ul-
trasone trillingen helpen bij het opsporen van 

een lekkage. Naast de thermogra� sche camera 
en ultrasone trillingen zijn er tal van andere mo-
gelijkheden om tot de bron van een lekkage te 
kunnen komen.

Professionele organisatie inschakelen 
voor hulp
Het achterhalen van de bron van een lekkage 
hoef je niet zelf te doen. Er zijn verschillende 
professionele organisaties, die een lekdetectie 
voor je uit kunnen voeren. In het rapport wordt 
heel nauwkeurig beschreven waar de bron van 
de lekkage zich bevindt. Je kunt het rapport 
vervolgens aan een loodgietersbedrijf geven, 
om de lekkage op te laten lossen. In veel geval-
len zal de specialist op het gebied van lekdetec-
ties dit niet voor je doen.

BRON: Tekst & foto WONEN.nl

Wil je een stijlvolle border in je tuin of 
langs je oprit? Met betonnen U-elemen-
ten lukt dit je in een handomdraai. Ga je 
je tuin opnieuw indelen? Een u-element 
van beton is dan zeker een uitkomst. Je 
hebt namelijk keuze uit diverse u-elemen-
ten en deze zijn op vele verschillende ma-
nieren toe te passen.

Waarom beton?
Beton is natuurlijk supersterk en kan daarom 
ook tegen een stootje. Erg handig voor in je 
tuin dus. Bovendien past beton vaak prima 
in een tuin, het zorgt voor een mooi contrast 
met je planten en bloemen. Daarnaast is be-
ton natuurlijk ook erg duurzaam, dus je bent 
direct weer voor jaren klaar.

Wat zijn de mogelijkheden?
Het leuke van de betonnen u-elementen is 
dat je er zoveel verschillende kanten mee op 
kunt. Alles wat jij wil in je tuin is mogelijk. Je 
kunt ze bijvoorbeeld ingraven en als afbake-
ning of ophoging gebruiken voor een bor-
der, bloembak, muurtje, traptreden of vijver-
rand.

Onderdeel van het groen
Wil je planten en bloemen echt goed laten uit-
komen in je tuin? Kies dan voor verhoogde U-
elementen. Hiermee komen je planten nog be-
ter tot hun recht. Het is bovendien erg eenvou-
dig om ieder seizoen plantjes en bloemen te 
planten die horen bij die tijd van het jaar. Zo 
creëer je elk jaargetijde weer een nieuw uiter-
lijk voor je tuin. Ben je toch niet helemaal fan 
van de betonlook in je tuin? Dan kun je er ook 
voor kiezen de betonnen elementen te laten 
begroeien met klim- of hangplantjes. 

Andere elementen
Wil je variëren met de elementen? Dan 
kun je ook kiezen voor L- of trede-elemen-
ten. Zo kun je helemaal iets bijzonders van 
je tuin maken. Met deze bewust gecreëer-
de hoogteverschillen geef je je tuin echt uit-
straling. En soms is het gewoon noodzakelijk 
het hoogteverschil te overbruggen, bijvoor-
beeld in het geval van een trap in je tuin. Hier 
lenen de verschillende elementen zich prima 
voor. 

 BRON: Tekst & foto WONEN.nl

Betonnen u-elementen
in je tuin Wat kun je ermee?

De meeste mensen hebben een woning met een vrij kleine badkamer

6 handige tips
Voor een inloopdouche, een ligbad, gro-
te wastafel én een toilet is de ruimte meest-
al echt te krap. Je bent dus genoodzaakt om 
keuzes te maken en slimme oplossingen te 
zoeken. In eerste instantie kan dit best een uit-
daging zijn, maar met een beetje hulp ben je 
al snel goed op weg. Wij zetten 6-handige tips 
voor je op een rij!

1. Laat een glazen douchewand plaatsen
Een glazen douchewand laat de badkamer op-
tisch groter lijken. Zeker als je kiest voor een 
ruime inloopdouche waarbij de vloer hele-
maal doorloopt. Is een ligbad voor jou echt 
onmisbaar? Ga dan voor een bad met douche-
gedeelte. Hier kun je ook een glazen douche-
scherm op laten plaatsen. Vergeet daarnaast 
niet om een moderne thermostaatkraan te ko-
pen waar je een lange doucheslang op kunt 
aansluiten. Zo kun je toch aangenaam dou-
chen in de badkuip.

2. Kies voor compacte badkamermeubels
Bij een kleine badkamer is het belangrijk om 
te kiezen voor compacte meubels. De kas-
ten moeten zo min mogelijk ruimte innemen, 
maar toch genoeg opbergruimte hebben. 
Vaak zijn hangende badkamermeubels een 
goede keuze. Een wastafelmeubel zonder po-
ten ziet er veel ruimtelijker uit. Een open kast 
met brede planken is daarnaast een handige 
toevoeging. Kijk eens naar alle mooie opties 
van het merk Villeroy & Boch. Deze badkamer-
meubels zijn stijlvol en praktisch tegelijk.

3. Maak gebruik van lichte kleuren
Lichte kleuren laten een kleine badkamer een 
stuk groter lijken. Dit is dus een hele eenvou-
dige truc voor een ruimtelijk resultaat. Geef 
niet alleen de muren een lichte kleur, maar 
kies ook voor badkamermeubels en sanitair in 
een lichte tint. Voeg eventueel kleine donkere 
accessoires toe voor een sfeervol e� ect.

4. Kies de juiste badkamervloer
Kies bij voorkeur voor een lichtgrijze badka-
mervloer met een strak uiterlijk. Kleine mo-
zaïektegels ogen erg druk en laten de ruimte 
juist kleiner lijken. Hoe groter de badkamer-
tegels zijn, hoe ruimtelijker het eruit ziet. Een 
naadloze gietvloer of betonvloer is natuurlijk 
ook een geweldige optie.

5. Zorg voor goede verlichting
Een hele lichte kamer oogt automatisch een 
stuk groter. Zorg er daarom voor dat er ge-
noeg daglicht binnen kan komen via de ra-
men. Laat eventueel extra grote ramen of een 
lichtkoepel plaatsen voor een optimaal resul-
taat. Investeer daarnaast in goede badkamer-
verlichting voor in het plafond en boven de 
wastafel.

6. Hang een grote spiegel op
Een spiegel is onmisbaar in de badkamer. Hoe-
wel je geneigd bent om te kiezen voor een 
kleine variant, kun je het beter groots aanpak-
ken. Hoe groter de spiegel, hoe ruimtelijker 
je badkamer lijkt. Zoek een badkamerspiegel 
zonder frame voor het beste e� ect.

BRON: Tekst en foto’s WONEN.nl 

Een kleine badkamer inrichten:
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Thema 2019 ‘In vrijheid kiezen’
Leerlingen Triade herdenken 
Tweede Wereldoorlog 
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
11 april, hebben leerlingen uit de 
groepen 8 van de Triade Zuid en 
Triade Hornmeer samen met bur-
gemeester Nobel de Tweede We-
reldoorlog in Aalsmeer herdacht. 
Aan het einde van de herden-
king legden de kinderen bloe-
men neer. 
Vanwege de verbouwing kon dat 
dit jaar niet bij het Adoptiemo-
nument in de gevel van het ge-
meentehuis. Het Adoptiemonu-
ment draagt de namen van elf 
Aalsmeerders die de oorlog niet 
hebben overleefd, omdat zij de 
moed hadden zich te verzetten 
tegen de Duitsers. 
Voorafgaand aan het herden-
kingsmoment was er een bijeen-
komst voor de kinderen in de 
raadskelder. Ze bekeken samen 
met de burgemeester het ‘Ge-
denkboek van Aalsmeer 1940-

1945’ en de documentaire over 
de oorlog in Aalsmeer, waar-
in oud-wethouder Nico Borg-
man vertelt hoe hij als jongetje 
de oorlog heeft beleefd. Daarna 
waren de kinderen aan de beurt. 
Zij hadden gedichten, voordach-
ten, toneelstukjes en �lmpjes ge-
maakt over het thema 2019 ‘In 
vrijheid kiezen’. Een aantal leer-
lingen draagt hun gedicht voor 
bij de herdenkingsbijeenkomst in 
het gemeentehuis op 4 mei. 

Vrijheid
Vrijheid is Vrede
Vrede is Vrijheid
Vrijheid is Geluk
Geluk is Lief
Lief is Positief
Positief is Goed
Goed is Vrede
Vrede
Amy Shoshani

Op maandag tweede Paasdag
Paasfeest met eierbingo 
op de kinderboerderij

Aalsmeer - Kinderboerderij Boe-
renvreugd is op eerste Paasdag 
gesloten maar tweede Paasdag 
zijn bezoekers van harte welkom 
voor een bezoek aan de boerde-
rij. Het Paasfeest wordt gevierd 
op 22 april van 10.00 tot 13.00 
uur, daarna blijft de boerderij 
open tot half 5.

Spelletjes
De traditionele eierbingo staat 

op het programma. De allerklein-
sten kunnen plaatjes bingo spe-
len en voor de wat oudere kinde-
ren is er een bingo met nummer-
tjes. Bij een volle kaart is er voor 
ieder kind een lekkere verrassing. 
In de grote verwarmde tent kun-
nen de kinderen een paashaas-
masker maken en er zijn spel-
letjes. De paashaas loopt rond 
op het boerderijterrein en gaat 
graag op de foto met de jeugdi-
ge bezoekers. Volwassen bezoe-
kers kunnen onder het genot van 
een kopje ko�e of thee bij de 
vrijwilligerskraam informatie krij-
gen over het vrijwilligerswerk op 
Boerenvreugd. Er is voor ieder-
een een passende vrijwilligersjob 
op de kinderboerderij! 

Jonge dieren
De jonge geitjes en lammetjes 
lopen lekker rond op het terrein. 
Afgelopen week zijn er nog eens 
vijf dieren geboren. In totaal lo-
pen er nu zestien geitjes en lam-
metjes rond. Een kijkje bij de die-
ren is zeker de moeite waard! 
Adres: Beethovenlaan 116 in de 
Hornmeer.

Voor jeugd 9 tot 12 jaar in meivakantie

Gratis 3D-workshop bij 
Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Al meer dan dertig 
jaar wordt de 3D printer gebruikt. 
De ontwikkeling ervan gaat ra-
zendsnel. Hij wordt gebruikt om 
bijvoorbeeld huizen mee te bou-
wen, maar het is ook mogelijk om 
er modellen van organen of stati-
sche implantaten mee te printen. 
De 3D printer wordt ook steeds 
populairder onder kunstenaars, 
want er kunnen bijzondere kunst-
werken mee gemaakt worden. 
Sinds kort beschikt Cultuurpunt 
Aalsmeer ook over een 3D printer. 
In de meivakantie, op woensdag 
1 mei, krijg je de kans om hier als 
één van de eersten kennis mee te 
maken.
De 3D printer wordt steeds toe-
gankelijker. Een persoonlijke 
sleutelhanger, vaasje of sieraad? 
Zodra je de techniek onder de 
knie hebt kun je dit allemaal zelf 

ontwerpen en uitprinten. Tijdens 
de gratis workshop 3D printen 
krijg je eerst een korte uitleg over 
de 3D printer en waar hij voor ge-
bruikt wordt. Vervolgens ga je 
aan de slag met een tekenpro-
gramma op de iPad om een eigen 
3D-model te maken. Aan het eind 
van de workshop wordt het 3D-
model direct geprint. 
De workshop vindt plaats op 
woensdag 1 mei van 14.00 tot 
16.00 uur in de workshopruimte 
van Cultuurpunt Aalsmeer in De 
Oude Veiling in de Marktstraat 19.

Lijkt het jou leuk om mee te doen 
aan deze workshop en ben je tus-
sen de 9 en 12 jaar oud? Geef je 
dan nu op! Aanmelden kan door 
een mail te sturen naar info@cul-
tuurpuntaalsmeer.nl met je naam 
en leeftijd, vóór 27 april. 

Spelen, leren en ontdekken
Nieuwe buitenruimte 
Solidoe de Berenboot
Aalsmeer - Maanden is er hard 
gewerkt aan de nieuwe buiten-
ruimte van Solidoe de Berenboot 
in de Schoolstraat. Het plein met 
veel stenen wilden de medewer-
kers graag veranderd zien in een 
groen plein vol ontdekkingsmo-
gelijkheden voor de kinderen. Bu-
reau RIS heeft een prachtig ont-
werp gemaakt met een buiten-
keuken, een buitenwerkplaats, 
veilige plekjes voor de jong-
sten, maar ook voldoende uitda-
ging voor de oudere kinderen. 
Een moestuin mag natuurlijk niet 
ontbreken en er is zelfs een kip-
penren met 3 kippen! Vervolgens 
heeft Hoek Hoveniers de aanleg 
verzorgd en donderdag 11 april 
is de nieuwe, geweldige buiten-
ruimte o�cieel in gebruik geno-
men. Het is nu een plek waar alle 
kinderen volop kunnen ontdek-
ken, spelen, leren en veel plezier 
kunnen maken met elkaar.

Solidoe en de Kidsrun
Zondag 14 april was het tijd voor 
de Westeinderloop georgani-
seerd door de Atletiekvereniging 
Aalsmeer. Er was een grote groep 
enthousiaste kinderen aanwe-
zig vanuit Solidoe om te laten 
zien dat bewegen gezond is en 
leuk om te doen. Ook ouders de-
den actief mee en gaven het goe-
de voorbeeld. Het was een leu-
ke sportieve ochtend voor ouder 
en kind. De medewerkers van So-
lidoe waren trots, want 1000 me-
ter hardlopen was voor een aan-
tal van de jongsten toch echt een 
mega-afstand, maar ze hebben 
het allemaal gedaan! De 6-jarige 
Lot heeft met de Kidsloop haar al-
lereerste echte medaille behaald. 
De goede organisatie en het 
mooie weer maakten deze loop 
compleet! Volgend jaar weer en 
dan op de vernieuwde baan van 
de AVA.

Gezellige Koningssdag
Ontbijten, spelletjes en 
dansen bij Graankorrel
Kudelstaart - Vrijdag 12 april 
werden de Koningsspelen ge-
houden op Basisschool De Graan-
korrel. De dag ging van start met 
een gezellig en gezond ontbijt in 
de klas. Aansluitend werden de 
Koningsspelen gezamenlijk ge-
opend door met elkaar te dan-
sen op het lied Pasapas van Kin-
deren voor Kinderen. Vervolgens 
was het tijd voor allerlei leuke en 
sportieve spelletjes. 
Groep 1, 2 en 3 bleven op school 
en deden onder andere een wed-
strijdje touwtrekken, spijkerpoe-

pen en springen op het spring-
kussen. In de welverdiende pauze 
kregen alle kinderen fruit en wa-
ter om er daarna weer vol tegen-
aan te kunnen. 
De groepen 4 tot en met 8 gingen 
naar de Proosdijhal en deden ver-
schillende sporten, zoals balwer-
pen, sprinten, voetballen, hoog-
springen en korfbal. 
Moe maar voldaan kwam er om 
12.00 uur een einde aan de ac-
tiviteiten. De leerlingen en leer-
krachten kijken terug op een ge-
zellige en sportieve ochtend!

Flower-vogelhuisjes van 
leerlingen Werkschuit
Aalsmeer - De Werkschuit luidt 
het voorjaar in met veertig be-
schilderde Flower-vogelhuisjes. 
De huisjes zij miniatuur schilde-
rijtjes waar weken lang aan ge-
werkt is door leerlingen van do-
cente Anne�e van Itterzon.
Ook de binnenkant is beschil-
derd, wel zo leuk voor de broe-

dende vogel. In het natuurge-
bied rondom de nieuwe Werk-
schuit aan de Oosteinderweg za-
gen de huisjes woensdag 11 april 
het zonlicht.
Er zijn al enkele vogels gespot. Wil 
je de andere 40 huisjes zien? Kijk 
dan op de Facebook-pagina van 
de Werkschuit!

Binding, Cultuurpunt en Sportservice
Escape room bouwen 
tijdens Combifun
Aalsmeer - Op vrijdag 3 mei is het 
weer tijd voor Combifun, georga-
niseerd door de Binding, Cultuur-
punt en Team Sportservice. Bij de-
ze Combifun activiteit bouwen 
de deelnemers in verschillende 
ruimtes hun eigen escape room. 
Onder begeleiding van experts 
wordt eerst een spannend verhaal 
verzonnen, daarna worden hier-
bij puzzels bedacht en gemaakt. 
Na de pauze gaat elke groep naar 
een andere ruimte proberen te 
het mysterie op te lossen door sa-
men te werken, puzzels op te los-
sen, sloten open te krijgen enzo-
voort. Een leuke vakantieactivi-
teit voor echte speurneuzen! Van-
af 09.30 zijn de deelnemers wel-
kom bij de Binding (Zijdstraat 53), 

om 09.45 begint de Combifun. 
De activiteit is rond 12.30 afgelo-
pen en er is plek voor maximaal 
36 kinderen. Inschrijven via www.
debinding.nl en kan tot maandag 
29 april. De activiteit kost bij voor-
inschrijving 4 euro en indien nog 
plek, 5 euro per kind aan de deur. 
De combinatiefunctionarissen 
vinden het belangrijk dat de Com-
bifun voor iedereen toegankelijk 
is. De prijs mag nooit een reden 
zijn om niet deel te nemen. Is het 
voor u of uw gezinsleden moei-
lijk om de kosten op te brengen 
en wilt u wel kinderen inschrij-
ven? Neem dan contact op met 
Lizanne Eveleens via lizanne@de-
binding.nl. Uw aanvraag zal strikt 
vertrouwelijk worden behandeld.

Vrijdag Bandbrouwerij 
voor kids in N201
Aalsmeer - Vrijdag 5 april was de 
eerste avond van De Bandbrou-
werij voor kids en er werd met-
een �ink op los gespeeld. Onder 
begeleiding van bandcoaches Gi-
na en Jeroen hebben alle kinde-
ren lekker samen muziek kunnen 
maken en het was ontzettend ge-
zellig! Vrijdag 19 april is er weer 
Bandbrouwerij voor kids, dus als 
je de vorige keer niet kon ben 

je van harte welkom. Het is niet 
verplicht om er altijd bij te zijn, 
je kunt ook een paar keer mee-
doen als dat zo uitkomt. Voor-
waarde om mee te kunnen doen 
is wel dat je een beetje muziek-
les hebt gehad. Speelniveau is 
echter niet belangrijk, dus twijfel 
niet of je goed genoeg bent want 
bandcoaches Gina en Jeroen zul-
len zorgen dat iedereen mee kan 

doen die een beetje zijn best 
doet. Je hoeft alleen je eigen in-
strument mee te nemen, want al-
les is verder aanwezig. De Band-
brouwerij voor kids is in de oefen-
ruimtes op de eerste etage van 
N201 aan de Zwarteweg om de 
week op vrijdagavond van 19.00 
tot 21.00 uur, alle data zijn te vin-
den op de website van N201.

Reguliere Bandbrouwerij
Op dezelfde avond is ook de re-
guliere Bandbrouwerij en die 
start vanaf 20.00 uur in de ruim-
tes beneden waarna vanaf 21.00 
uur ook de oefenruimtes op de 
eerste etage gebruikt kunnen 
worden. Entree is gratis, meer in-
fo is te vinden op de facebookpa-
gina van De Bandbrouwerij.



Kudelstaart - Hij is één van de 
jongste deelnemers in de Ro-
tax Max Micromax-klasse en te-
vens de beste. Dat bewees Mas 
Sadurksi zondag op overtuigen-
de wijze tijdens de eerste ron-
de van de Belgian Max Challen-
ge (BMC). De achtjarige rijder uit 
Kudelstaart snelde naar de over-
winning en gaf daar zijn tot dus-
ver toch al zo goede seizoen een 
fraai vervolg. “Ik ben super-blij”, 
zei Max na de �nale toen hij uit 
het park fermé was gekomen. 
Hij had de kart als eerste gepar-
keerd met de dagoverwinning 
op zak tijdens de eerste ronde 
van het BMC-kampioenschap. En 
dus gaat hij nu aan kop in de ti-
telstrijd. “Ik had niet helemaal 
verwacht te kunnen winnen van-
daag. De start in de �nale ging 
niet helemaal goed. Ik viel terug 
naar de zesde plek, maar het is 
toch nog goed gekomen.” 

Blijven gassen
De manier waarop de talentvol-
le Noord-Hollander de overwin-
ning in de �nale claimde, was in-
drukwekkend. Bij het ingaan van 
de tweede bocht lag hij nog op 
de tweede plek, maar Max loerde 
op zijn kans en met een alles-of-
niets-inhaalmanoeuvre haalde hij 
zijn concurrent in, pakte de kop-
positie en snelde een paar tellen 
later als winnaar voorbij de �nis-
hvlag. “Gewoon blijven gassen”, 
verklaarde hij hoe hij het voor el-
kaar had gebokst. “Ik kwam in de 
laatste bocht nog wel een beetje 
op het gras terecht, maar ik ben 
toch door blijven gassen.” Wat zijn 
overwinning extra mooi maak-
te, was dat Max afgelopen week-
einde eigenlijk niet eens zou rij-
den. Maar zijn papa had er wel zin 
in en Max ook. Daarom togen ze 
vrijdag toch naar Genk. Tijdens 
de eerste trainingen ging het die 
dag nog wat minder. “We hadden 
de afstelling niet meteen goed. 

Maar Mike (de Bruin, teameige-
naar) heeft hem beter gemaakt.” 
Zodoende ging Max op zaterdag 
als de brandweer. Na een goede 
training snelde hij in de kwali�ca-
tie naar de vierde tijd.

Alles-of-nietsactie
In de pre�nale schoof hij van de 
vierde plaats al snel twee plaat-
sen op en �nishte ook op die po-
sitie. Het betekende de tweede 
startpositie voor de �nale. Met 
die alles-of-nietsactie in de laat-
ste meters bewees hij een ech-
te racer te zijn. Dat hij die succes-
vol afrondde, kwam misschien 
wel mede omdat hij de baan heel 
goed kent. “Ik heb hier al heel, 
heel vaak gereden.” Het is niet zijn 
favoriete baan trouwens. Dat is 
Spa, zei Max. Maar waarom dan 
wel? “Omdat daar een bocht is 
die eerst naar beneden gaat en 
daarna omhoog. Dat vind ik heel 
leuk.” Binnenkort rijdt hij zijn vol-
gende race op het circuit van Ost-
ricourt in Frankrijk. Daar wordt de 
tweede ronde van het Benelux-
kampioenschap (BNL) gehouden. 
Ook daar rijdt Max heel graag. “Ik 
vind het een heel leuke baan om-
dat je de halve baan volgas kunt 
nemen. Vorig jaar werd ik er vier-
de in de BNL.” Of hij daar weer 
een podiumplaats kan halen? 
“Het gaat goed. Ik denk het wel. 
Ik hoop het!”
Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl
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Eerste ronde BMC-kampioenschap
Karter Max Sadurski toont 
opnieuw talent: Plaats 1

Floretschermen voor Junioren
Daniël Giacon 14e op WK
Aalsmeer - Floretschermer Dani-
el Giacon heeft Nederland na 19 
jaar weer een top 16 plaats op WK 
voor Junioren gebracht!
In het Poolse Torun vinden van 5 
tot 14 april de jeugdkampioen-
schappen schermen plaats. Da-
niël Giacon van Scherm Centrum 
Amsterdam (SCA) deed mee bij 
de categorie heren�oret Junioren 
(U20) onder leiding van bonds-
coach Andrea Borella en assistent 
bondscoach Daniel Nivard. Na 
een stroeve poule met vier winst- 
en twee verliespartijen stond de 
Nederlander op de 41e plaats op 
het Tableau van 174 schermers. 
De twee eerste eliminatiepartijen 
werden zonder enige moeite met 
15-4 gewonnen. Voor een plaats 
bij de beste 16 schermers van de 
wereld stond de Rus Troshin te-
genover Giacon op de schermlo-
per. Na een spannende partij won 
Giacon met 15-10. De achtste �-
nale tegen de Amerikaan Oliva-
res ging een tijdje gelijk op, maar 
uiteindelijk liep de Amerikaan uit 

tot een stand van 7-15. Uiteinde-
lijk behaalde de tweedejaars Ju-
nior uit Aalsmeer de 14e plaats. 
Dit is voor het eerst sinds 2000 
(Giacons geboortejaar) dat een 
Nederlandse Junior op �oret een 
plaats in de top 16 van de we-
reld heeft behaald. Op de wereld-
ranglijst voor Junioren sluit Gia-
con het seizoen net buiten de top 
16 af. Hij staat op een verdienste-
lijke 17e plaats. Meer informatie: 
www.danielgiacon.nl.
Foto: A. Bizzi

Urban Hockey Challange
De Kwakel - Afgelopen zondag 
14 april werd er een Urban Hoc-
key Challenge gehouden op Qui 
Vive. Deze clinic werd gegeven 
door de jongens van de A1 en 
was dit keer alleen voor jongens. 
De opkomst was goed. Zowel 

Jeugdschaken
2 x Broederstrijd bij AAS
Aalsmeer - Natuurlijk was daar 
het topduel Christiaan versus 
Luuk afgelopen vrijdag bij het 
jeugdschaken bij AAS. Luuk of-
ferde met zwart twee pionnen op 
voor ontwikkelingsvoorsprong 
en na een onnauwkeurige voort-
zetting van Christiaan sloeg Luuk 
genadeloos toe en won en blijft 
daarmee de nummer één.
Maar de broederstrijd was Marien 
en Robbert tegen Konrad en Si-
mon, steeds de oudste tegen de 
jongste. Marien speelde de ope-
ning beter dan Konrad, maar zag 
niet dat ‘een gepend stuk geen 
goede verdediger is’, bijna behan-
deld in de les. Daarna liet Konrad 
niet meer los en won. Daar en te-
gen werd Simon helemaal aan-
gepakt door Robert die een uit-
stekende partij speelde tegen de 
Leidse Kampioen (klasse H). Stijn 

is de gentleman van AAS, altijd 
vriendelijk en beleefd, zeker te-
gen dames. Of dit bewust of on-
bewust een rol speelde is niet 
duidelijk, maar met Paard, Loper 
en Toren voor zag Stijn kans om 
Merel pat te zetten. Dit leidde tot 
grote hilariteit onder de Azen!
Maar toen de persdienst een fo-
to wilde nemen van de slotstand 
was Stijn wel opeens erg snel. 
Merel was blij. “Ik ben nog niet 
zolang een eerste stapper en re-
mise tegen een vierde stap is best 
goed” ,was de tevreden reactie.
Door alle uitslagen staat Kon-
rad nu op de tweede plaats en is 
Christiaan gezakt naar plaats drie. 
Luuk B. staat vierde en daarmee is 
de strijd om de bekers erg span-
nend. Kijk voor alle uitslagen en 
de stand: op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Oefeningen op balk, kast, mat en brug
Onderlinge wedstrijden 
bij GV Rijsenhout
Rijsenhout - Zaterdag 13 april 
vonden de jaarlijkse Onderlin-
ge Wedstrijden van Gymnastiek-
vereniging Rijsenhout plaats. 
Deze ochtend deden 19 kinde-
ren in twee groepen mee aan de 
wedstrijd en acht kinderen lie-
ten met een leuke demonstra-
tie zien wat ze het afgelopen jaar 
geleerd hebben. De gymzaal aan 
de Pampusstraat was gevuld met 
ouders, broertjes, zusjes en opa’s 
en oma’s. Ook al was er hier en 
daar wat spanning bij de kinde-
ren, zij hebben vol trots hun oefe-
ning ten uitvoering gebracht op 

de balk, kast, lange mat en brug. 
Voor de jury was het ook dit jaar 
weer een zware dobber om de 
kinderen te beoordelen. De ver-
schillen zijn klein, maar gelukkig 
was er tijdens de prijsuitreiking 
voor alle kinderen een welver-
diende medaille en de nummers 
1, 2 en 3 van beide groepen gin-
gen met een beker naar huis.
In de oudste turngroep is Ai-Qing 
op de eerste plaats geëindigd, 
voor Danischa (2e) en Julia (3e). 
Bij de jongste gymgroep kreeg 
Jacinda de eerste prijs uitgereikt. 
Lillie werd tweede en Liz derde.

De jongste gymgroep: Jacinda (1), 
Lillie (2) en Liz (3).

De oudste turngroep met de prijs-
winnaars Ai-Qing (1), Danischa (2) 
en Julia (3).

Voetbalclinic bij RKDES 
was een feestje!
Kudelstaart - Zaterdag 6 april 
werd een voetbalclinic georgani-
seerd voor de jeugd uit groep 1 
en 2 van de basisschool om ken-
nis te maken met voetballen bij 
RKDES. Ruim 45 kinderen wa-
ren naar de Wim Kan Dreef geko-
men. Onder leiding van de hoofd-
trainer van de mini’s, Ton Nisters, 
kwamen in verschillende spelle-
tjes alle facetten van het voetbal-
spel aan bod. Er werden penalty’s 
genomen, partijtjes gespeeld, ge-
dribbeld met de bal en overge-
schoten. 
Voor veel kinderen was het hun 
eerste o�ciële training en er 
stonden dan ook veel trotse va-

ders, moeders, opa’s en oma’s 
langs de lijn. Het was leuk te zien 
dat er ook veel meisjes op deze 
voetbalclinic waren afgekomen! 
Na a�oop konden de jonge spe-
lers en speelsters genieten van 
een gezond stuk fruit. Het be-
stuur heeft vernomen dat meni-
ge voetballer in de middag een 
dutje heeft gedaan om bij te ko-
men van alle activiteiten. 
Wil jij ook kennismaken met voet-
ballen bij RKDES en zit je in groep 
1 of 2 van de basisschool? Kom 
gerust nog een keer meetrainen. 
En als je nu lid wordt kan je de 
rest van dit seizoen, dus tot 22 ju-
ni, meetrainen voor 25 euro. De 

Topprestatie van handbal-meiden
Eerste jaar in E-klasse 
en gelijk kampioen!
Kudelstaart - Het handbalteam 
van RKDES E2 is met de laatste 
zaalwedstrijd kampioen gewor-
den na de overwinning op VOS.
Het team van enthousiaste mei-
den van 9 en 10 jaar oud spelen 
dit jaar voor het eerst op het ‘gro-
te’ veld in de E-Klasse. Twee keer 
per week worden zij getraind 
door het team van Kitty, Diana en 
Britt. De meiden zijn enthousiast 
en leergierig en zelden wordt er 
een training overgeslagen waar-
door ze ontwikkeld zijn als team 
afgelopen jaar.
Plezier staat voorop! Zo startte 
de zaterdag met een gezamenlijk 
ontbijt en verschenen de meiden 
allemaal in hun (onesie)- pyjama.
Om 11.00 uur begon de thuis-
wedstrijd in de Proosdijhal in 
Kudelstaart tegen het team van 
VOS uit Badhoevedorp. De mei-
den van RKDES waren best ge-
spannen en de twee teams waren 

goed aan elkaar gewaagd. In het 
begin van de wedstrijd was het 
best lastig om elkaar goed aan 
te spelen. In de rust was de tus-
senstand 3-1. Gelukkig wisten de-
ze toppers genoeg ‘gaatjes’ in het 
doel te vinden en eindigde de 
wedstrijd met een 7-4 overwin-
ning. Deze belangrijke wedstrijd 
werd ruim bekeken door een en-
thousiast publiek van trotse ou-
ders en opa’s en oma’s. Wat waren 
de meiden blij en trots toen de 
muziek aan ging met “We are the 
champions” van Queen! Ze wer-
den op ‘het podium’ gehuldigd 
door voorzitter René van Bers.
Inmiddels is de buitencompetitie 
gestart. Lijkt het je ook leuk om te 
handballen? Kom dan gerust een 
keer meetrainen! Dinsdag om 
16.30 uur en woensdag om 17.30 
uur wordt er op het buitenveld bij 
RKDES aan de Wim Kandreef ge-
traind.

trainingen zijn op woensdag van-
af 16.30 uur en zaterdag vanaf 
9.30 uur. Aanmeldformulier staat 
op www.rkdes.nl. Zit jij in groep 
3 of hoger en wil je ook kennis-
maken met voetballen bij RKDES? 
Stuur dan een mail naar jeugd-
commissie@rkdes.nl. 

Volleybal Oradi/Omnia
Meisjes MA 1 kampioen!
Aalsmeer - Het was zaterdag 13 
april spannend in sporthal de wa-
terlelie. De volleybal A meiden 
van Oradi/Omnia hadden nog 
drie gewonnen sets nodig voor 
het kampioenschap! De eerste 
set werd ruim gewonnen waar-
na het in de tweede set een beet-
je inzakte en het (vooral voor het 
publiek) spannender werd! De 
derde set bleven ze op een rui-
me voorsprong. Gelukkig maar, 
want aan het einde van de derde 
set werd het echt spannend. Er 
werd afwisselend geroepen “we 
zijn er bijna” en “we zijn er nog 

niet”. Door de spanning werden 
er teveel kleine fouten op rij ge-
maakt waardoor de tegenstander 
steeds dichterbij kwam! Geluk-
kig hielden de meiden het hoofd 
cool. En wonnen ze ook de derde 
set! Blijdschap bij de meiden én 
het publiek: Kampioen! 
Met dit kampioenschap op zak 
werd ook de vierde set gewon-
nen De vaste teamleden van MA 
1 willen Lotte bedanken voor het 
invallen. Vorige week zelf met de 
JB1 kampioen geworden en za-
terdag in de vreugde gedeeld bij 
de MA1.

huidige leden als kinderen die 
nog niet lid waren kwamen de-
ze stoere clinic bijwonen. Na een 
gezamenlijke warming-up lieten 
de jongens van de A1 eerst even 
zien hoe snel het hockeyspelle-
tje kan gaan. De sfeer was fantas-
tisch, het weer deed goed mee, 
de muziek stond gedurende de 
hele clinic lekker aan, dus het was 
een zeer geslaagde middag. Had 
je ook graag willen komen? Je 
kunt altijd een aantal proe�essen 
komen volgen. Stuur een mailtje 
naar proe�es@quivive.nl of kijk 
op www.quivive.nl
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Sloeproeiseizoen 2019 van start
Zware eerste wedstrijd 
voor roeiers in Harlingen
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond de eerste wedstrijd voor 
de hoofdklasse Sloeproeien weer 
plaats. Ditmaal werd de ope-
ningswedstrijd georganiseerd 
in Harlingen en dat is voor veel 
teams een �inke opgave in ver-
band met stroming en golfslag. 
Ongeveer 90 sloepen waren dan 
ook aanwezig in Harlingen om 
de strijd met de elementen en el-
kaar aan te gaan. De wedstrijd is 
qua route zeer eenvoudig. Van-
uit de haven gaan de sloepen on-
geveer 7,5 kilometer het IJssel-
meer op richting de Afsluitdijk. 
En na de keerboei betekent het 
weer dezelfde afstand terug rich-
ting de haven, waar de �nishlijn 
is. Het uitdagende bij deze rou-
te is de stroming, op de heenweg 
tegen, en die de sloepen zo ide-
aal mogelijk willen gebruiken. En 
dat betekent zelfs dicht op zand-
platen roeien, met het risico om 
vast te komen zitten. Uiteindelijk 
bleek niet alleen de stroming een 
belangrijke factor te zijn tijdens 
deze wedstrijd. 

Sneeuw en hagel
De start van deze wedstrijd vond 
plaats in de haven van Harlin-
gen. Met 8 sloepen tegelijk wordt 
er gestart en de Polyester uit 
Aalsmeer mocht om 12:58 uur 
aan de wedstrijd beginnen. Di-
rect na het startsignaal, en mid-
den in een sneeuw en hagelbui 
begon het gevecht om goed uit 
de haven te komen. Na het passe-
ren van de havenhoofden gaat de 
route richting de Afsluitdijk. Dit 
stuk hebben alle sloepen stroom 

tegen, en voor de wind. Inmid-
dels was de wind sterk toegeno-
men en stond er een goede wind-
kracht 5 op het IJsselmeer. Het 
team uit Aalsmeer nam wat meer 
risico door wat dichterbij de wal 
te blijven varen, waarbij de rie-
men af en toe de grond raakten. 
Na de keerboei werd het een 
compleet andere wedstrijd. 

Strijd tegen natuurelementen
De zware wind zorgde voor echt 
hoge golven en alle sloepen had-
den grote moeite om hier tegen-
in te roeien. De stroming was in-
middels wel minder geworden, 
de wind nam echter nog steeds 
toe. Sommige sloepen waren 
dan ook niet in staat om dit vol te 
houden en moesten de wedstrijd 
staken. Het Westeinder Sloeproei 
Team genoot echter vol van de-
ze omstandigheden. En ondanks 
iedere roeier drijfnat was gewor-
den door de golven, bleef het 
team vol gas roeien en sloep na 
sloep werd ingehaald. Wat een 
prachtige strijd tegen de natuur 
elementen was dit. 

Zevende plaats
Na 2 uur, 5 minuten en 32 se-
conden �nishte het team uit 
Aalsmeer uitgeput weer in de ha-
ven van Harlingen. De sloep werd 
weer snel uit het water getakeld 
en het team kon zich gaan op-
warmen onder het genot van een 
biertje. De Polyester uit Aalsmeer 
is uiteindelijk op een prachtige 7e 
plaats geëindigd. De volgende 
wedstrijd is volgende week zater-
dag in Zaandam. 

‘Vuil werk’ Nils Eekhof in Vlaanderen
Mooie resultaten John 
Tromp en Tristan Geleijn
Kudelstaart - Over de prestaties 
van wielrenner John Tromp is in 
deze krant doorgaans iets te le-
zen aan de staart van het wiele-
roverzicht. Maar deze week is de 
veteraan uit Kudelstaart met re-
den voor een keer de papieren 
koploper. In een wedstrijd voor 
zestigplussers, afgelopen don-
derdag op en om de Nedereind-
seberg bij Nieuwegein, eindigde 
Tromp knap als derde. Het 66-ja-
rige lid van UWTC Uithoorn ont-
snapte kort na de start met twee 
andere renners uit het peloton 
en nam met hen een ronde voor-
sprong. In de eindsprint was Ron 
Pa�en, nationaal kampioen in de-
ze leeftijdscategorie, de snelste. 
Drie dagen later eindigde Tromp 
als vijfde in Amersfoort.
Een mooi resultaat was er ook 
voor Tristan Geleijn uit Rijsen-
hout: zeventiende in de Zuider-
zeeronde, een topklassieker in de 
Flevopolder. De eerstejaars juni-
or bevond zich in een fel uitge-
dund eerste peloton dat na 120 
kilometer in Dronten sprintte om 
de achtste plek. Winnaar werd, 
niet verrassend, Amstelvener En-
zo Leijnse. In de slotfase ontsnap-
te de tijdrijder van WTC De Am-
stel uit een kopgroep van ze-
ven. Owen Geleijn, de broer van 

Tristan, verscheen niet aan de 
start van deze race. Hij was een 
dag later actief in Oud-Gastel en 
eindigde na een massasprint als 
negende in een koers voor ama-
teurs en junioren.

Ronde van Vlaanderen
Nils Eekho� (Rijsenhout) kwam 
afgelopen zaterdag als zestig-
ste over de �nish van de Ronde 
van Vlaanderen voor renners jon-
ger dan 23 jaar, een wereldbeker-
wedstrijd voor landenteams. Eek-
ho� was door bondscoach Helm-
antel aangewezen de kopman-
nen van het Nederlands team te 
ondersteunen. Bij het ingaan van 
de �nale zat voor hem het ‘vui-
le werk’ er op en kon hij in een 
tweede pelotonnetje de wed-
strijd beëindigen. De race volgde 
voor een groot deel het parcours 
van de Vlaamse Ronde voor be-
roepsrenners. De zege ging naar 
de Deen Stokbro, Marijn van den 
Berg was op de dertiende plek 
de best geklasseerde renner van 
Jong Oranje. 
Eekho� bereidt zich de komen-
de dagen met opleidingsteam 
Sunweb voor op de zevendaagse 
Ronde van Bretagne. Deze wed-
strijd begint op donderdag 25 
april in Lorient.

Internationale zwemwedstrijd
Snelle tijden voor Bart 
Sommeling op Swim Cup
Aalsmeer - Afgelopen weekend 
vond in het Pieter van den Hoog-
enband Zwemstadion in Eind-
hoven de Swim Cup Eindhoven 
/ LEN Swimming Cup plaats. De 
Swim Cup Eindhoven is een inter-
nationale topzwemwedstrijd waar 
zwemmers uit meer dan 40 ver-
schillende landen aan deelnemen. 
De wedstrijd is een lange baan 
wedstrijd (50 meter bad). 
Bart Sommeling, uitkomend voor 
het Opleidings Centrum van de 
KNZB in Amsterdam, begon het 
toernooi op de vrijdag met de 
200 meter vrije slag. Bart zwom 
deze afstand in 1:51:26 minuut 
(een klein persoonlijk record) 
in de series. In de �nale wist hij 
zijn tijd nog iets scherper te zet-
ten op 1:51:21 minuut. De twee-
de dag was een drukke dag want 
hier stonden zowel de 100 me-
ter als de 400 meter vrije slag op 
het programma. Op de 100 me-
ter vrije slag had Bart verleden 
week in de Swim Cup The Ha-
gue zijn persoonlijke record we-
ten aan te scherpen naar 50:71 se-
conde. In Eindhoven deed hij er 
nog een schepje boven op door in 
50:45 seconde te �nishen. Met de-
ze tijd heeft Bart de limiet voor de 
100 meter vrije slag gehaald voor 
de 2019 Summer Universiade, ook 
wel bekend onder de World Uni-
versity Games, in Napels Italië. In 
de 400 meter vrije slag wist Bart in 
dit international sterke veld de A-
�nale te bereiken. Op deze afstand 
zwom Bart ook een persoonlijk re-
cord (3:59:08). De laatste dag was 
een dag van uitersten. Naast de 
zeer korte sprint afstand (50 meter 
vrije slag) mocht Bart ook de 800 

meter vrije slag zwemmen. Op de 
50 meter wist Bart, geen sprin-
ter van professie, zijn op de Word 
Cup Berlijn gezwommen persoon-
lijk record te verbeteren en hier 
bijna een hele seconde van af te 
halen (23:43 sec.). Op de 800 me-
ter zwom Bart een uitstekende 
constante race met een negatie-
ve split (de tweede vier honderd 
meters waren sneller dan de eer-
ste 400 meters). Zijn vorige per-
soonlijke record gezwommen op 
de Open Belgische Kampioen-
schappen werd met maar liefst 
11 seconden aangescherpt naar 
8:17:53 minuten; hetgeen tevens 
betekende de tweede snelste tijd 
gezwommen in Nederland dit jaar 
op de 800 meter vrije slag lange 
baan. Volgende week sluit Bart in 
Amsterdam de nationale zwem-
competitie af met de �nale ronde 
waarin zal worden bepaald welke 
zwemvereniging zich kampioen 
van Nederland mag noemen. Bart 
komt hier uit voor De Dol�jn uit 
Amsterdam.

Bart Sommeling in actie. Foto: 
Kees-Jan van Overbeeke.

3e Plaats Cock Tucker 
op sjoelmarathon
Aalsmeer - Donderdag 11 april is 
de voorlaatste competitieronde 
gesjoeld bij Sjoelclub Aalsmeer. 
Geen persoonlijke records dit 
keer, maar wel een aantal sco-
res van 152. Patrick Haring, Cock 
Tukker, Paul van den Berg en Pe-
tra Houweling waren daar verant-
woordelijk voor. Petra werd eer-
ste in de hoofdklasse, gevolgd 
door Patrick en Albert. In de A-
klasse was de hoogste eer voor 
Mariëtte, werd Theo tweede en 
Elisa derde. In de B-klasse ging 
Pim er met de eerste plaats van-
door en werden Thijs en Kees res-
pectievelijk tweede en derde. In 
de C-klasse mocht Pieter als eer-
ste gefeliciteerd worden, daarna 
Wim en Mahjan. 

NK Individueel
De sjoelers maken zich op voor 
het NK Individueel van aanstaan-
de zaterdag 20 april in de Ve-
luwehal in Barneveld. Aanvang 
11.00 uur. Sjoelclub Aalsmeer 
doet mee met 11 deelnemers 
aan het hoofdtoernooi. Op-
vallend is dat er geen deelne-
mer van Aalsmeer bij de Heren 
A zich geplaatst heeft. Deelne-
mers Sjoelclub Aalsmeer: Albert 
Geleijn (Heren B), Petra Houwe-
ling (Dames A), Hans van Leeu-
wen (Klasse C), Kees Kuypers, Ka-
rin Dijkstra en Elisa de Jong (Klas-
se D), Kees Verbruggen (Klasse E), 
Marja Springin’tVeld, Thijs Brozius 
en Jacob van ’t Hof (Klasse F) en 
Mirjam van den Berg (Klasse G). 
Daarnaast is er ook nog een Open 
toernooi met enkele Aalsmeerse 
deelnemers.

Koppeltoernooi
Zaterdag 6 april is het Koppel-
toernooi van Zaanstad gesjoeld. 
In de A-Klasse wonnen Leo en 
Tim van Tiem met 117,33 gemid-
deld. Petra Houweling en Elisa de 
Jong werden tweede met een ge-
middelde van 113,20. Derde wer-
den marjan Heino en Henk Gold-
stein (110,17). Joke Schagen en 

Marja Springin’tVeld werden zes-
de met 104,17 gemiddeld. In de 
B-Klasse was de winst voor John 
en Maria de Vries (102,80), die in 
de laatste ronde Mirjam van den 
Berg en Kees Kuypers voorbij gin-
gen (102,23). Marry Verhoeven 
en Iet Lindeboom werden derde 
(101,07) voor Marcel Oostrom en 
Wijnand Springin’tVeld (99,63).
Afgelopen zaterdag 13 april is 
in Den Helder de Albert Ver-
gouwsjoelmarathon gehouden. 
Na 12 uur sjoelen en 5 x 10 bak-
ken gegooid te hebben, won Bert 
Jan Wallaardt (143,34) de wed-
strijd voor de winnaar van vorig 
jaar, Leo van Tiem (142,86). Cock 
Tukker van Sjoelclub Aalsmeer 
werd derde met een heel mi-
niem verschil (142,84). De beste 
dame van het toernooi was Pe-
tra Houweling op de vierde plaats 
met 141,84 gemiddeld. In de B-
Klasse werd Tim van Tiem twee-
de (137,90) en Marry Verhoeven 
negende (135,12). Elisa de Jong 
werd vierde in de C-Klasse met 
een gemiddelde van 132,38.

Laatste sjoelavond
De laatste competitieavond is op 
donderdag 25 april en begint om 
20.00 uur in het Dorpshuis in Ku-
delstaart. Vrijdag 26 april is de 
prijsuitreiking van de Interclub-
competitie en tevens een koppel-
wedstrijd. Voor uitslagen en in-
formatie zie ook de website van 
Sjoelclub Aalsmeer: www.sjoel-
club-aalsmeer.nl. 

Handbal
Greenpark DC1 meiden 
landskampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
13 april zijn de meiden van Green 
Park Handbal Aalsmeer DC1 op 
spectaculaire wijze landskam-
pioen geworden. Strafworpen 
moesten de beslissing brengen 
na een zinderende �nale tegen 
Westfriesland SEW DC1. 
Begin maart werd bekend dat 
de talenten van coaches Her-
man Schaap en Marcel Wilkes 
mee mochten gaan doen aan het 
eindtoernooi om het landskam-
pioenschap, door een tweede 
plek te behalen in Jeugddivisie 
West, op zich al een puike presta-
tie. Vanaf dat moment is de focus 
gelegd op zaterdag 13 april, loca-
tie De Bloemhof Aalsmeer, mooi-
er kon niet. 
Green Park Aalsmeer startte het 
toernooi goed. Een relatief een-
voudige overwinning op Meer-
vogels uit Akersloot (17-10), een 
iets lastigere overwinning tegen 
MHV’81 uit Mill Brabant (18-13) 
bracht de dames al snel naar een 
veilige halve �nale plaats. Dat de 
derde poulewedstrijd tegen WM 
Kozijnen SVBO (8-13) verloren 
ging kon geen kwaad. Eén slechte 
wedstrijd in een toernooi kan al-
tijd. In de halve �nale moesten de 
dames het opnemen tegen Quin-
tus uit Kwintsheul, geen onbe-
kende tegenstander en een lasti-
ge. Maar alles klopte in deze wed-
strijd. Inmiddels veel publiek op 
de tribune en met een live uitzen-
ding door Green Park TV kon ie-
dereen het volgen. Vooral de on-
verzettelijkheid, de snelheid maar 
ook de rust in het spel waar no-
dig, brachten een 19-16 winst op 
in deze partij.
En dan de �nale. Alles of niets. 
Tegen een tegenstander waar in 
de competitie al twee keer van 
was verloren, Westfriesland SEW. 
Maar dit was een andere wed-
strijd, de �nale om het landskam-
pioenschap. SEW wist in de wed-
strijd een kleine voorsprong op te 

bouwen, maar nooit meer dan 2 
doelpunten verschil. Het publiek 
ziet een super�nale, met alles wat 
een �nale in zich moet hebben. 
Green Park weet in de laatste mi-
nuten de stand gelijk te trekken 
naar 13-13. Strafworpen zal de 
beslissing moet brengen. Er was 
afgelopen week nog stiekem op 
getraind, alsof coach Herman 
Schaap een voorgevoel had. SEW 
mist de tweede strafworp, Green 
Park Aalsmeer scoort ze alle vijf 
onberispelijk. Ontlading bij alles 
wat Green Park Aalsmeer heet, 
teleurstelling bij de tegenstan-
der. Green Park Aalsmeer DC1 is 
landskampioen en dat er uit de-
ze talenten groep in de toekomst 
nog veel meer te halen valt, daar 
is inmiddels iedereen wel van 
overtuigd.

Jongens B tweede
Ook het Jongens B-team van 
Greenpark Aalsmeer mocht deel-
nemen aan het NK. Nadat vori-
ge week de Jongens A het Ne-
derlands kampioenschap wist te 
behalen, waren deze heren ook 
gebrand op deze hoogste eer. 
De Jongens bereikten de �na-
le en moesten het opnemen te-
gen grote concurrent Hellas. Net 
als bij de DC1 eindigde deze �na-
le in een gelijk spel, 18-18. Straf-
worpen moesten bepalen wie 
uiteindelijk de grootste beker in 
ontvangst mocht nemen. Hel-
las bleek hier net iets beter in en 
voor de Jongens B van Green-
park Aalsmeer zat er niets an-
ders op dan deze ploeg te felicite-
ren met het behaalde kampioen-
schap. Maar ach, tweede van Ne-
derland. Ook een prestatie om su-
pertrots op te mogen zijn! En dat 
is het bestuur en alle aanhang ze-
ker op hun jeugd: “Aalsmeer is su-
pertrots op haar talenten en trai-
ners. Top gedaan”, aldus voorzit-
ter Mike van der Laarse in een re-
actie. 

De trotse meiden van DC1 en hun coaches. Foto: www.kicksfotos.nl

Jac Stammes 
Toernooi voor 

jeugdteams
Aalsmeer - Aanstaande zater-
dag 20 en zondag 21 april vindt 
het jaarlijkse Jac Stammes Toer-
nooi weer plaats bij Greenpark 
Aalsmeer. Publiek is welkom en 
kan genieten van tophandbal van 
top-jeugdteams uit heel Neder-
land. Het is een bijzonder toer-
nooi, want het is alweer de twin-
tigste editie. Er wordt gehand-
bald in de Aalsmeerse hallen De 
Bloemhof, Waterlelie en Proos-

dijhal en in Amstelveen in de 
Emergohal en Nieuwe Bankras-
hal. Zowel zaterdag als zondag 
beginnen de wedstrijden om 9.00 
uur, de �nales worden gespeeld 
op zondag. 

Landskampioenschap
Van tophandbal kan ook zater-
dagavond genoten worden en 
hopelijk nemen veel Aalsmeerse 
supporters plaats op de tribune 
in De Bloemhof. De Play-O�s om 
het landskampioenschap gaan na 
een week rust weer van start. In 
de poule gaat Heren 1 van Green-
park Aalsmeer aan de leiding met 
heel dichtbij op nummer twee, 
concurrent OCI Lions. Van Her-
pertz Bevo heeft Aalsmeer weten 
te winnen met 36-26, nu komt 
Volendam op bezoek. Deze wed-
strijd is zaterdagavond 20 april 
vanaf 20.00 uur in De Bloemhof. 
En graag allemaal tweede Paas-
dag, maandag 22 april, weer naar 
De Bloemhof komen om Green-
park Aalsmeer aan te moedigen. 
Deze dag is OCI Lions uit Sittard 
de tegenstander vanaf 14.30 uur. 

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 29 april 
houdt Allen Weerbaar weer een 
speelavond in het Middelpunt. 
De deur staat uitnodigend open 
vanaf 19.30 uur voor inschrijving, 

ko�e of thee en het kaarten start 
om 20.00 uur. De inleg is voor ie-
dere avond 1,50 euro per persoon 
en iedere kaartliefhebber is wel-
kom. Het is de laatste kaartavond 
van het seizoen. Na de zomer 
wordt weer gestart op 9 septem-
ber in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Het Paaskaarten 
is heel gezellig verlopen met ei-

eren in overvloed en volop strijd 
om de eerste vijf plaatsen. De eer-
ste plaats was voor Jan de Nooij 
met 5837 punten, gevolgd door 
Maarten van der Vaart met 5588 
punten. En hij mocht de marsen-
prijs in ontvangst nemen. De der-
de plaats was voor Paul Könst 
met 5434 punten en op vier is Ri-
nus de Jong geëindigd met 5396 
punten. De troostprijs was voor 
Matty van Tol met 3238 punten.
Bij het jokeren was Lilian Klaassen 
de beste en werd Lenie Schuit de 
hekkensluiter.

Jan wint bij 
Ouderensoos

Aalsmeer - Bij het klaverjassen 
tijdens de Ouderensoos in het 
Middelpunt op 11 april is Jan 
van der Zwaard eerste geworden 
met 5301 punten, gevolgd door 
Pim Aarsman met 5131 punten 
en de poedel prijs was voor Gre 

Reemst met 3541 punten. Bij van 
de Rummikuppen won Gees-
je Millenaar met 124 punten. Op 
de tweede plaats Lycke Valentijn 
met 130 punten en de poedel-
prijs was voor Bep Verhoef met 
251 punten. De volgende Oude-
rensoos is op donderdag 25 april 
vanaf 13.30 uur in het Middel-
punt in de Wilhelminastraat 55. 
Iedereen vanaf 55 jaar is van har-
te welkom.
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Gezocht: Wandel 
vrijwilligers

Aalsmeer - Een frisse neus ha-
len als je de hele week binnen zit. 
Hoe lekker is dat! De medewer-
kers van Mantelzorg & Meer ho-
ren vaak van chronisch zieken of 
mensen met een beperking: “Ik 
zou zo graag even lekker naar 
buiten gaan.” Bent u iemand die 
graag wandelt? Wilt u een keer 
per week of twee weken samen 
met een chronisch zieke of ie-
mand met een beperking een 
stukje wandelen? U doet hem of 
haar een groot plezier. De Consu-
lent Respijtzorg maakt graag ken-
nis met u. Samen wordt bespro-
ken wat u wilt en  wie het best 
bij u past. Er wordt training, pro-
fessionele begeleiding en reis-
kostenvergoeding aangeboden. 
Voor informatie en aanmelden 
kan contact opgenomen worden 
met  Mantelzorg & Meer via 020-
3335353, via e-mail info@mantel-
zorgenmeer.nl of ga naar www.
mantelzorgenmeer.nl.

Voetbal
RKDES blijft op titelkoers 
na 2-5 overwinning
Kudelstaart - RKDES blijft op titel 
koers na een klinkende overwin-
ning op het Rotterdamse HOV/
DJSCR wat Hoop Op Vooruitgang 
De Jonge Spartaan Combinatie 
Rotterdam betekent, wie verzint 
het. De lange reis was de moeite 
waard, er werd verdiend met 2-5 
gewonnen en met nog vier wed-
strijden te gaan is het gat met 
nummer drie inmiddels 5 punten, 
de nummers één en twee promo-
veren rechtstreeks naar de twee-
de klasse.
RKDES begon wel heel voortva-
rend aan deze voetbalwedstrijd, 
want vanaf de aftrap werd al na 
32 seconden de eerste goal ge-
maakt. Een afstandsschot van Roy 
Endhoven werd niet goed beoor-
deeld door de keeper van HOV en 
de 0-1 stond op het bord. De Ku-
delstaarters zette met fris en frui-
tig voetbal de verdediging van 
HOV onder druk, de steeds be-
ter wordende jongeling Jimmy 
Baars probeerde diverse keren 
met schoten het net te vinden, 
maar verder dan een schot over 
en even later op de paal en een-
tje die de keeper uit de hoek rom-
melde kwam hij niet. De enige 
kans die het goed mee voetbal-
lende team van HOV kreeg ging 
over want ondanks dat zij onder 
aan staan legde ook zij een pri-
ma partij op de mat. Als Elias El-
hadji wat meer oog zou heb-
ben gehad voor zijn medespe-
lers, en dan met name Indy van 
Koert, dan had wellicht de stand 
er na een klein half aangenamer 
voor de plaatselijke FC uitgezien. 
Maar 0-2 werd het uiteindelijk 
toch. Onverstoorde zwoegt Roy 
Endhoven zich door de verdedi-
ging heen gaf een steekballetje 
op Indy van Koert en hij maak-
te zijn faam waar: 0-2. Toch werd 
het vlak voor rust uit het niets 1-2. 
Een corner werd door de verde-
diging van RKDES verkeerd be-
oordeeld en van dichtbij werd 
keeper Wilbert Klijmij verrast. In 
dezelfde minuut kreeg ook Erik 
Overvliet een geweldige kop kans 
maar zijn kopbal ging naast, rust-
stand: 1-2. De tweede helft be-
gon de Afas/Nieuwendijk briga-
de goed. Na een schot van Maar-
ten van Putten, die op de paal be-
landde, werd de rebound in ei-
gen doel gewerkt: 1-3. Nog geen 
minuut later stond alweer de 2-3 
op het scorebord. Een vrijetrap 
van net buiten de zestien werd bij 
de tweede paal binnen gelopen, 
twee goals uit dode momenten 
dat zijn de supporters van RKDES 
niet echt gewend. De overigens 
verder prima �uitende scheids-

rechter bleef in gebreken toen 
hij een speler van HOV een gele 
in plaats van een rode kaart gaf 
voor slaan naar Indy van Koert. 
Slaan is toch gewoon rood? Dat 
hij even later geen strafschop gaf 
aan Mano van Veen, nadat hij bin-
nen de zestien werd gevloerd, 
dat kan dan nog maar slaan en 
dan slechts geel geven, jammer. 
Even dreigde de wedstrijd uit 
de hand te lopen, maar geluk-
kig bleef het bij dit ene incident. 
Koppie erbij houden, was het ad-
vies en dat deden de Kudelstaart-
se voetballers. Roy Endhoven gaf 
een harde voorzet van rechts en 
het was Robin van de Steeg die 
naar de eerste paal kwam en bin-
nen schoot: 2-4. Met nog twin-
tig minuten op de klok moest dit 
toch voldoende zijn en dat was 
het ook. De Kudelstaarters kwa-
men niet echt meer in gevaar. In-
dy van Koert had de 2-5 op zijn 
slof liggen, maar de keeper lag 
in de weg. Vijf minuten voor tijd 
werd het alsnog 2-5. Indy van 
Koert werd de diepte ingestuurd 
en met een prachtig sti�e over 
de keeper werd de eindstand 2-5 
voor RKDES. Iedereen in het Ku-
delstaartse kamp dik tevreden. 
De volgende opponent is DIOS 
uit Nieuw-Vennep een gevaarlij-
ke tegenstander waar RKDES het 
altijd moeilijk tegen heeft. Maar 
in deze vorm en met deze instel-
ling is er alle vertrouwen in een 
goed resultaat. Eppo

Tweede Paasdag thuis
Tweede Paasdag, maandag 22 
april, op Sportpark Calslagen 
in Kudelstaart een cruciaal du-
el, want met van Dios te winnen 
komt promotie wel heel dichtbij. 
Het team uit Nieuw-Vennep stuit 
op een team dat in bloedvorm is. 
Lukt het RKDES om in deze der-
by de goede lijn door te trekken? 
Komt dat zien. De wedstrijd be-
gint om 14.00 uur, maar kom ge-
rust iets eerder. De MO11 speelt 
een voorwedstrijd tegen de leef-
tijdsgenoten van DIOS.

Familiedag
Naast de voetbalwedstrijd wordt 
er door Mariëlle Buskermolen 
een familiedag georganiseerd in 
de kantine. Jija style neemt de 
nieuwste trends op het gebied 
van fashion mee én je kunt je na-
gels laten doen door Petit Beau-
ty. Kinderen kunnen geschminkt 
worden, een glittertattoo zetten 
of de ballenbak induiken. Uiter-
aard worden de mannen niet ver-
geten: de tap is open én er zijn 
heerlijke spare ribs!

Voetbal zaterdag
Gehandicapt FCA geen 
partij voor DHSC: 1-4
Aalsmeer - De gifbeker moest 
helemaal leeg bij FC Aalsmeer 
(zaterdag). Liefst zeven basisspe-
lers moesten langs de kant toe-
kijken (twee geschorst en vijf ge-
blesseerden) hoe een lustig com-
binerend DHSC er een kat en 
muis spel van maakte. En als er al 
kansjes kwamen in de eerste helft 
dan werden deze nog voorin ver-
prutst. Jordy de Groot, Calvin Kos-
ter en Gilliano Eijken zaten niet in 
de wedstrijd en achterin zag het 
er bij Burak Sitil ook wat vermoeid 
uit. Mark Ruessink had een moei-
lijke middag met de supersnel-
le en behendige Genaro Snijders 
(ex-Vitesse). Eder Delgado, Daan 
Vaneman, Sander Star en een ba-
sisplaats voor junior Coen Lips 
waren de rechthouders bij de FC.
Al vanaf het begin van de wed-
strijd onder leiding van de goed 
acterende scheidsrechter Ferit 
Akkaya werd het al duidelijk dat 
er deze middag weinig punten 
waren te behalen. Het was een-
richtingsverkeer. 

Centraal op het middenveld be-
paalden Rodney Sneijder en Imad 
Najah de toevoer op de buiten-
spelers Genaro Snijders en Emre 
Bal. Hun voorzetten op de spit-
sen Mitch van der Vlist en Rick 
van der Velden werden gelukkig 
voor de FC in de eerste helft niet 
benut. Een black out van Nick van 
der Wiel was de inleiding van de 
0-1 in de 11e minuut. Bij een vrije 
trap op 25 meter van het doel 

genomen door Rodney Sneijder 
dachten de 200 toeschouwers, in-
clusief Nick van der Wiel, dat de 
bal in het zijnet zou belanden, 
maar hij lag er niet buiten maar 
erin: 0-1. Daar bleef het bij in de 
eerste helft ondanks het grote 
DHSC overwicht. 
De tweede helft was een kopie 
van de eerste helft. Een snelle 
counter van DHSC na balverlies 
bij FC Aalsmeer voorin werd door 
Rick van der Velden goed afge-
maakt: 0-2. Na hard inkomen op 
de op de grond liggende Nick van 
der Wiel moest hij met een hand-
blessure worden vervangen door 
Jeremaih Veldman. Uit een cor-
ner van DHSC werd in de 71e mi-
nuut niet goed ingegrepen en te-
kende Mitch van der Vlist de 0-3 
aan. Wissel 81e minuut: Paul Ver-
burg voor Calvin Koster. Een licht-
puntje in de 85e minuut voor de 
FC, toen Gilliano Eijken vrij kwam 
voor Niels Willemse en het knap 
afmaakte: 1-3. Mitch van der Vlist 
bepaalde in de 88e minuut de 
eindstand op 1-4.

Zaterdag thuis
Komende zaterdag 20 april speelt 
FC Aalsmeer (zat.) thuis aan de 
Beethovenlaan de beslissen-
de wedstrijd tegen WVHEDW uit 
Amsterdam. Aalsmeer moet hier 
drie punten halen anders komt 
de nacompetitie wel heel dicht-
bij. Aanvang wedstrijd 14.30 uur.

Jack van Muijden

Zaalvoetbal
ZABO competitie wacht 
een spannend slot
Kudelstaart - Ook na het afge-
lopen weekend blijft het bijzon-
der spannend bij de ZABO zaal-
voetbalcompetitie wat het kam-
pioenschap aangaat. Koploper 
Polonia Aalsmeer en de nummer 
twee, het team van Football Fana-
tics, wonnen beide hun compe-
titie-wedstrijd. Het verschil tus-
sen de nummers één en twee 
van de ranglijst bedraagt slechts 
één wedstrijdpunt. Met nog drie 
speelronden op het resterende 
wedstrijdprogramma krijgt de 
ZABO competitie dus een uiterst 
ludiek en interessant slotakkoord. 
De vijftiende speelronde van het 
Zabo-seizoen vond zaterdag 13 
april in de Proosdijsporthal. Om-
streeks half zeven verschenen de 
ploegen van Amsec Piller en Foo-
tball Fanatics aan de aftrap. Am-
sec Piller had een week eerder 
lijstaanvoerder Polonia Aalsmeer 
nog verslagen maar ditmaal 
moest het team een kleine neder-
laag incasseren. Football Fanatics 
wist de wedstrijd nipt te winnen 
met de cijfers van 5-6. Later op 
de avond trad Polonia Aalsmeer 
aan tegen het team van LEMO. 

Polonia Aalsmeer wilde natuur-
lijk bij deze zaalvoetbalpartij suc-
ces behalen om de koppositie te 
behouden. De koploper kreeg de 
punten niet cadeau maar uitein-
delijk werd LEMO wel verslagen. 
Eindstand: 4-2. De overige uit-
slagen van speelronde 15 waren 
als volgt: Joga Bonito tegen Woei 
5-0. HFC Haarlem tegen Interna-
tional Smokers Team 0-5. Green 
Fingers Uitzendbureau tegen 
Street Football Team 0-5.

Stand: Polonia Aalsmeer 15-35, 
Football Fanatics 15-34, Green 
Fingers Uitzendbureau 15-30, Jo-
ga Bonito 15-29, Amsec Piller 15-
24, International Smokers Team 
15-19, Street Football Team 15-
16, HFC Haarlem 15-16, LEMO 15-
16, Woei 15-0. 
De zestiende speelronde van 
de ZABO volgt zaterdagavond 
11 mei in sporthal de Bloemhof. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.zaboaalsmeer.nl

Steun FC Aalsmeer aan 
Favela Streets
Aalsmeer - FC Aalsmeer is altijd 
maatschapelijk bezig en vindt het 
daarom erg belangrijk om voet-
bal toegankelijk te maken voor 
iedereen. Om maatschappelij-
ke betrokkenheid van de club 
nog meer vorm te geven heeft 
FC Aalsmeer gekozen om een sa-
menwerking aan te gaan met po-
wervrouw Roxanne Hehakaija 
(ook wel bekend als Rocky), het 
eerste en enige vrouwelijke lid 
van ’s werelds beste straatvoet-
bakteam, de Street Legends. 
Op 8 april is FC Aalsmeer van 
start gegaan met de grote inza-
melingsactie voor haar stichting 
Favela Streets. Deze stichting zet 
zich in voor jongeren in de slop-
penwijken en biedt hen een toe-
komst aan. De actie wordt afge-
sloten met een grote voetbalcli-
nic geleid door Rocky zelf. Jon-
gens en meiden van FC Aalsmeer 
zetten zich in om in vier weken 
tijd zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor de stichting Favela 
Streets. 

De actie wordt groots afgeslo-
ten met een voetbalclinic bij FC 
Aalsmeer op 19 mei. Alle jongens 
van 7 tot 13 jaar en meisjes van 7 
tot 16 jaar van zowel de club als 
buiten de club zijn welkom. Tij-
dens deze dag leren zij verschil-
lende voetbal trucjes, technieken 
en worden zij uitgedaagd door 
Rocky. 
Favela Streets is een opleidings-
programma voor jongeren om 
zelfstandige voetbaltrainers te 
worden binnen hun eigen wijken, 
zodat zij zelfactiviteiten kunnen 
organiseren voor hun gemeen-
schappen. Door het delen van 
hun ervaringen, worden de jon-
geren bewust gemaakt van het 
aannemen van een positieve en 
constructieve houding, die hen 
in staat stelt om rolmodel te zijn 
voor hun collega ‘s. Favela Street 
is actief in onder andere Brazi-
lië, Haïti, Curaçao en Nederland. 
Meer weten over de actie of het 
project Favela Streets? Kijk dan 
op www.fcaalsmeer.nl 

Wedstrijden 
veldvoetbal

ZATERDAG 20 APRIL:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - W.V.H.E.D.W. 1 14.30 u
F.C.A. 2 - V.V.C. 2 11.45 u
FCA 6 - Vlug & Vaardig 5 14.30 u
S.C.W. 35+1 - F.C.A. 35+1 14.30 u
Vrouwen
K.D.O. V1 - F.C.A. V1 13.30 u
R.K.D.E.S.
Vrouwen
C.S.W. V2 - R.K.D.E.S. V1 11.30 u
S.C.W. 
Z.S.G.O./WMS 1 - S.C.W. 1 14.30 u 
S.C.W 35+1 - F.C.A. 35+1 14.30 u

ZONDAG 21 APRIL: 
R.K.D.E.S.
U.N.O. 3 - R.K.D.E.S. 5 14.00 u

MAANDAG 22 APRIL:
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S.1 - D.I.O.S. 1 14.00 u

Deelname door ruim 200 hardlopers
Snelle prestaties bij de 
Westeinderloop
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
14 april is bij Atletiekvereniging 
Aalsmeer de jaarlijkse Westein-
derloop gehouden. Net als voor-
gaande jaren kon er worden 
meegedaan aan een 10 of een 5 
kilometer. Voor de jeugd tot en 
met 12 jaar was er de 1 kilome-
ter baanloop. Ook de G-run in 
samenwerking met Ons Twee-
de Thuis stond weer op het pro-
gramma. Zondagochtend scheen 
de zon uitbundig en was het pri-
ma hardloopweer. Ruim 200 
hardlopers kwamen op het eve-
nement af. Het was de laatste 
keer dat er op de oude atletiek-
baan gelopen kon worden, want 
afgelopen maandag 15 april is 
gestart met de werkzaamheden 
voor de nieuwe baan.
Om kwart over tien gingen 35 
cliënten en begeleiders van Ons 
Tweede Thuis van start in de G-
run 1 kilometer. Er werden twee 
en een halve ronde gelopen op 
de atletiekbaan om vervolgens 
een mooie medaille te verdie-
nen. Snelste dames waren As-
mae Mednini 5:12, Robin Fiege 
5:37, Femke van Hal 5:53. Snel-
ste heren waren Bart van Rooij-
en 4:59, Rene Meekel 6:25 en Pa-
trick Zandvliet 6:37. Om half elf 
stonden de jongens en meisjes 
klaar voor dezelfde afstand. Bij de 
meisjes van 5 t/m 8 jaar was Fe-
line van der Vaart het snelst met 
4:29 gevolgd door Linee met 4:39 
en Pien de Kuijer met 4:49. Bij de 
meisjes van 9 t/m 12 jaar kwam 
Lilian van der Ent als eerste over 
de �nish met 3:52. Tweede was 
Saartje Rewijk met 3:53 en der-

de was Jennecy Prokop met 4:09. 
In de categorie jongens van 5 t/m 
8 jaar werd Mel Combee eerste 
met 4:04. Naast hem op het podi-
um stonden Thomas Vredevoort 
met 4:08 en Milan Tates met 4:11. 
Bij de jongens 9 t/m 12 jaar wa-
ren plek 1, 2 en 3 voor respectie-
velijk Justin Alewijnse 3:30, Ben-
jamin vd Vaart 3:46 en Robin van 
der Laan 3:47. Daarna kwam de 5 
kilometer. Bij de dames tot 45 jaar 
won Gwen Alewijnse met 21:14 
gevolgd door Lotte Zethof met 
21:36 en Fara Ozinga met 21:44. 
Bij de dames 45+ was het podium 
voor Claudia Kuijlenburg 22:32, 
Jeanette Tas 28:12 en Ester van 
Wees 34:53. Bij de heren tot 45 
jaar waren posities 1-3 voor Wes-
sel Heil 17:59, Matthijs Horlings 
18:58 en Leendert 19:00 en bij 
de heren 45+ voor John van Laar 
20:50, Janpieter Baars 21:14 en 
Robin Honing 21:55. Tot slot de 
10 kilometer. Bij de dames tot 45 
jaar won Evelien van der Drift met 
59:44 gevolgd door Linda Broers 
in 1:01:40 en Joyce de Haan in 
1:06:01. Bij de dames 45+ was 
het podium voor Esther Visscher 
48:41, Inge van den Bert 51:59 en 
Sonja van Zeelt 53:15. Bij de he-
ren tot 45 jaar waren posities 1-3 
voor Stefan Wolkers 34:53, Tyas 
Visser 36:42 en Tomasz Majkowski 
36:42. Bij de heren 45+ voor Er-
win Metselaar in 37:25, Erik Tange 
38:05 en Aldert Veldhuizen 39:52.
De Westeinderloop 2019 is weer 
een succesvol evenement ge-
weest. Kijk voor meer informatie, 
foto’s en de volledige uitslag op 
www.avaalsmeer.nl

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 1 kansloos 
tegen koploper TSTZ
Aalsmeer - In de uitwedstrijd te-
gen koploper TSTZ Haarlem 3 had 
Bloemenlust 1 weinig in te bren-
gen. Bart Spaargaren, Dirk Bies-
heuvel en Johan Berk wisten nog 
wel wat games af te snoepen en 
zelfs in een aantal partijen een 
beslissende vijfde game te force-
ren, maar uiteindelijk moesten de 
bezoekers toch met lege handen 
terug naar Aalsmeer. Ook in het 
dubbelspel bleven Bart en Johan 
ver verwijderd van de winst en op 
de 10-0 eindstand viel in dit geval 
weinig af te dingen.
In de DUO-competitie verloren 
Bart Spaargaren en Dirk Biesheu-
vel met 1-4 van het sterke HTC 

1, waarvan één speler in de 2de 
klasse uitkomt. Alleen Dirk wist 
een enkelspel te winnen en zo de 
eer te redden.
Zonder de sterkste speler Da-
vid Klaassen deed Bloemenlust 
2 het prima tegen het hoger ge-
klasseerde TTAZ 3 met een 6-4 
thuiszege. Deze uitstekende sco-
re kwam tot stand door overwin-
ningen van Frans Ravesteijn (2x), 
Horst Krassen (2x) en Philippe 
Monnier (1x). Ook het dubbelspel 
werd gewonnen door Frans en 
Philippe. Horst en Philippe ver-
loren allebei nog een enkelspel-
partij na een beslissende vijfde 
game.

Pedaalridders 
regio in 

Aalsmeer - Op donderdag 4 april 
zijn 29 pedaalridders weer van 
start gegaan onder zeer goede 
weersomstandigheden. Er moch-
ten aardig wat nieuwe �etsers 

begroet worden, waaronder de 
nieuwe �etscommissieleden An-
nemiek en Johan die zich spon-
taan op de jaarvergadering had-
den aangemeld. Via Dreef, Zwar-
teweg, Hornweg, Legmeerdijk 
�etste de groep Westwijk in. Bij 
Albina werd afgestapt voor een 
consumptie. Na een half uur uit-
gerust te hebben werd de rou-

te vervolgd richting Bosplan om 
te kijken hoe de kersenbloesem-
park erbij stond, een plaatje om 
te zien. 
Daarna richting het Schinkel-
bos, Bosrandweg, Rietwijkeroord-
weg en richting Schipholdijk, 
Aalsmeerderdijk bij de Aalsmeer-
derbrug ging een ieder weer 
huiswaarts.

Middag- en dagtocht
Donderdag 2 mei is er weer een 
middagtocht. Start bij de parkeer-
plaats naast het zwembad aan de 
Dreef om 13.30 uur. Kosten 1 eu-
ro per persoon. Dinsdag 7 mei is 
er een dagtocht uitgezet in Castri-
cum. Opgeven hiervoor kan nog 
tot zaterdag 4 mei. Let op: Lid-
maatschap van de OVAK is vereist.
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Plaatsingswedstrijd voor NK
Podiumplaatsen voor 
trampolinespringers
Aalsmeer - Sommige trampoli-
nespringers van SV Omnia 2000 
moesten vroeg opstaan op zater-
dag 6 april. Zij werden al om half 
negen in Heerenveen verwacht 
voor de derde plaatsingswed-
strijd voor de eerste en tweede 
divisie. Maar het vroege opstaan 
was niet voor niets. Bij de indivi-
duele oefeningen werd in de ca-
tegorie 1 Jeugd II Jongens het 
hele erepodium door Omnia ge-
vuld: Jay Roelfsema werd eerste, 
Fenno van Beek tweede en Sem 
van Tol haalde de derde plaats 
binnen. Verder waren er eerste 
prijzen voor de topprestaties van 
Roan Bertholet, Marlies Kok en Li-

sa Wolterman. Sabine Boegman 
en Finn-Julien Falk wonnen knap 
zilver.
Ook bij het synchroon springen 
presteerde Omnia goed: Casper 
Dokter en Melvin Dokter wonnen 
samen goud, net als Lisa Wolter-
man en Sabine Boegman en Sem 
van Tol en Finn-Julien Falk. 
De volgende plaatsingswedstrij-
den voor de springers uit de eer-
ste en tweede divisie zijn op 11 
en 25 mei. Daarna is duidelijk of 
er trampolinespringers zijn die 
hun kunsten mogen vertonen tij-
dens het Nederlands Kampioen-
schap Trampolinespringen op 22 
en 23 juni in Ahoy.

Darter John wint finale bij Poel’s Eye
Paas Koppel Toernooi in 
het Dorpshuis zaterdag
Kudelstaart - De afgelopen 
dartsavond van de Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart 
werd gewonnen door Erik Jan 
Geelkerken. De �nalist Marco 
Cornelisse had met een prachtige 
�nish van 152 wel de hoogste uit-
gooi van de avond. Danny Zorn 
won het tweede niveau, �nalist 
was Danny de Hartog. In het der-
de niveau won Remco Pannekoek 
in de kwart�nale knap van Bak, 
maar strandde in het zicht van 
de �nale tegen John Guldemond. 
Ook Roy Donselaar bereikte knap 
de �nale, het was na zijn �na-
le plaats in het vierde niveau zijn 
tweede dit seizoen. John liet zich 
echter niet verrassen en won voor 
alweer de derde keer dit seizoen 
het derde niveau (eerder won hij 
ook al het tweede en het hoogste 
niveau). In het vierde niveau be-
reikte Wessel Nieuwkoop knap de 
halve �nale, maar de �nale ging 
tussen Remy van Groeningen en 
Pascal Slaghuis. Pascal kreeg een 

doos chocolade mee voor de te-
rugreis naar Schardam, maar de 
overwinning ging naar Remy.
Overmorgen, zaterdag 20 april, is 
het Paas Koppel Toernooi, dit is 
altijd een erg gezellig toernooi. 
Met het koppel toernooi speelt 
men in duo’s, dus het is de bedoe-
ling dat iedereen een maat mee-
neemt. Uiteraard is er een win-
naar en verliezerronde, waarbij 
er mooie prijzen klaar staan voor 
de uiteindelijke acht �nalisten. El-
ke dartersduo kan zonder opga-
ve vooraf meedoen, de Poel’s Eye 
is geen besloten club, laagdrem-
pelig en geschikt voor alle ni-
veaus; hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. 
Jong, oud, man en vrouw zijn 
welkom. De inschrijving sluit om 
20.00 uur, deelname kost vier eu-
ro per persoon (acht euro per 
koppel) en de minimum leeftijd is 
15 jaar. Op de website www.poel-
seye.nl is nog meer informatie te 
vinden.

Nog lang niet alles beslist
Promotie of degradatie bij 
bridgeclub Onder Ons?
Aalsmeer - Na de resultaten van 
de speelavond van 10 april kan 
worden vastgesteld dat lang nog 
niet alles is beslist bij bridgeclub 
Onder Ons. Op de laatste avond 
zal het dus voor diverse paren 
nog moeten gebeuren: promotie 
of degradatie, terwijl een groot 
aantal paren al safe is. Zoals ge-
bruikelijk sprongen er afgelopen 
woensdag weer enkele spellen 
in het oog. In de A-lijn werd op 
spel maar een keer 6 Harten ge-
boden en gemaakt. In de B-lijn 
werd op spel 4 6 Klaveren gebo-
den. De tegenpartij zag dat niet 
gemaakt worden en doubleer-
de maar dit klein slem werd ge-
maakt en de plusscore bedroeg 
1540! In de C-lijn viel het verschil 
in resultaat op van spel 7: 3 Sans 
Atout +1 en 3 Sans Atout –3. Op 
spel 19 werd 3 Sans Atout maar 

liefst 6 down gespeeld. De 36 
aanwezige paren streden dus vol-
op om een goed resultaat neer te 
zetten en dit zorgde voor de vol-
gende uitslag: In de A-lijn: 1e Jaap 
en Henk Noordhoek met 61.25%, 
2e Wil Jongkind en Agnethe van 
der Goot met 57.08% en 3e Jaap 
Geleijn en Gonny van der Zwaard 
met 55.00%. In de B-lijn: 1e Let-
ta van Luling en Renze Bijker met 
65.83%, 2e Andre en Anneke Lan-
ser met 60.83% en 3e Bep Heijtel 
en Anita Martens met 57.92. Op-
vallend in deze lijn dat slechts 4 
van de 12 paren boven de 50% 
scoorden. In de C-lijn: 1e Wil 
Groot en Mijnie van Leeuwen met 
63.75%, 2e Henk van Leeuwen en 
Dick van Dam met 59.17% en 3e 
Jan en To Overwater met 55.00%.
Ook hier maar 5 paren van de 12 
boven de 50%.

Basketbalcompetitie
Ruime winst Aalsmeer op 
The Challengers: 94-48
Aalsmeer - De fantastische drie-
punter waarmee aanvoerder Se-
bastiaan Stokman de eindstand 
tegen The Challengers op 94-48 
bepaalde was kenmerkend voor 
de ontwikkeling die het mannen-
team van Basketbalvereniging 
Aalsmeer dit seizoen doormaak-
te. Coach Meindert Buskermo-
len moest met een sterk verjongd 
team de competitie aangaan te-
gen een aantal zeer ervaren te-
genstanders. Onwennig begon-
nen aan het seizoen met drie ne-
derlagen op rij bleek het team ge-
durende het seizoen steeds beter 
op elkaar ingespeeld te raken. In 
de eigen Proosdijhal werd in dat 
traject met overtuigend spel de 
complete top drie verslagen. De 
laatste wedstrijden van het sei-
zoen lieten een Aalsmeer zien dat 
zeer sterk verdedigde en zich ook 
niet meer liet intimideren door fy-
siek (soms over de grens van het 
toelaatbare) spelende gerouti-
neerde tegenstanders. 
Begin maart werd met een door 
blessures geteisterd team nog 
verloren van vice-kampioen 
Apollo, maar de eindsprint was 
indrukwekkend. Met nog steeds 
een incompleet team werd aller-
eerst in Uitgeest een zwaarbe-
vochten overwinning behaald 
tegen Lake City Players (64-51). 
In de daaropvolgende wedstrijd 
kwam Onze Gezellen uit Haar-
lem er met 79-50 genadig van-
af omdat Aalsmeer in de twee-
de helft overduidelijk gas terug-
nam en wat ingestudeerde patro-
nen extra oefende. In de uitwed-
strijd tegen B.V Amsterdam werd 
de tegenstanders nauwelijks kan-
sen gegund en stond er een rust-
stand van 15-34 op het bord. Ook 
in deze wedstrijd was de tweede 
helft er meer een voor de statis-
tieken: eindstand 51-71.
De laatste wedstrijd, zoals ge-
zegd, werd afgelopen zondag 
gespeeld tegen The Challen-

gers, het team dat vorig jaar nog 
kampioen was geworden. Wel-
iswaar heeft dat team een klei-
ne verandering in samenstelling 
ondergaan doordat de center 
geen deel meer uitmaakt van dat 
team, maar is het op de guard-
plaats met de Aalsmeerder Ers-
had Yari beduidend sterker ge-
worden. The Challengers kon-
den in de eerste periode, voor-
al door drie driepunters van Ya-
ri, nog aardig in het spoor blijven: 
22-17, maar in de tweede periode 
nam Aalsmeer geleidelijk meer 
afstand en de ruststand bedroeg 
dan ook 48-28. Alle tien spelers 
kregen zoals het gehele seizoen 
voldoende speeltijd, hoewel Kees 
Buskermolen jr en Gerard Koot 
beiden slechts één helft inzetbaar 
waren vanwege lichte blessures. 
In de tweede helft raakte The 
Challengers het spoor bijster, 
mede doordat men zich stoor-
de aan de, hoewel niet foutloos, 
maar toch vrij consequent lei-
dende scheidsrechters maar ken-
nelijk ook aan het spel van de ei-
gen spelers. Gelukkig lieten de 
Aalsmeerders zich daardoor niet 
van de wijs brengen en bleef het 
geconcentreerd doorgaan met 
sterk verdedigen en doeltre�end 
aanvallen. Valentijn Stokman, Jim 
Commandeur en Dani Booij leef-
den zich uit en kwamen gemak-
kelijk in de dubbele cijfers. Alan 
Teklegiorgis en Bram Busker-
molen speelden als guard weer 
een sterke wedstrijd, Aaron van 
Daalen liet bij vlagen zien waar-
om hij als hét Aalsmeerse talent 
wordt gezien, maar stille kracht 
Thijs Wij�es was onbetwist de 
man van de wedstrijd door zeer 
compleet en vrijwel foutloos te 
spelen. 
B.V. Aalsmeer mag tevreden te-
rug kijken op het seizoen en met 
dit jonge team is er voldoen-
de perspectief om een volgende 
stap in de ontwikkeling te maken. 

Dartcompetitie in ‘t Middelpunt
Jacco Piet wint opnieuw
Aalsmeer - Op dinsdagavond 9 
april was Iwan van Egdom weer 
van de partij tijdens de wekelijk-
se dartavond op dinsdag na her-
steld te zijn van een blessure. Er 
waren voldoende deelnemers 
om een indeling te maken van 
drie poules. Er werd ingedeeld 
volgens loting. Iwan trof het niet, 
want hij zat in de poule bij Jacco 
en Gerben de Vries. Hij zag dan 
ook geen kans een leg te winnen, 
maar later op de avond op het 
3e niveau wist hij een wedstrijd 
te winnen van Hans Dolk en zijn 
vreugde was groot. Nu is darten 
toch een sport van snel wisselen-
de emoties : in de ene beurt gooi 
je een score van boven de 100 
en in de volgende beurt kom je 
niet verder dan rond de 20 pun-
ten. Het is ook altijd leuk om een 
hoge uitgooi met een dubbel te 
kunnen realiseren en �nishes van 

tussen de 70 en 90 komen steeds 
vaker voor. Henk van der Stroom 
is echt een rijzende ster, hij wist 
op het 2e niveau een pot te win-
nen van Gerben en eindigde op 
een knappe vijfde plaats in de 
eindrangschikking. Gerben werd 
toch nog vierde en Kees de Lan-
ge zesde. Op het 1e niveau waren 
er verrassende uitslagen. Zo won 
Jacco met 2-0 van Vincent Beuk-
man, die op zijn beurt weer met 
2-0 van Peter Bakker won, maar 
Peter wist met 2-1 te winnen van 
Jacco. Uiteindelijk werd Jacco de 
kampioen, Vincent tweede en Pe-
ter derde. Het was weer een le-
vendige avond. Nog meer dart-
liefhebbers vanaf 16 jaar zijn van 
harte welkom op de dinsdag-
avond vanaf 20.00 uur in buurt-
huis ‘t Middelpunt, Wilhelmina-
straat 55. De entree is 2,50 euro 
per persoon per avond.

Winst Bets en 
Tini bij soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er van 13.30 tot 16.30 
uur een gezellige kaartmiddag 
voor 55+ers in het Dorpshuis 
van Kudelstaart. Op donderdag 
11 april is het jokeren gewonnen 
door Bets Teunen met 89 punten. 
Op twee is Trudy Knol geëindigd 
met 509 punten. Bij het klaver-

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Deze vrijdag 19 
april is er weer koppelkaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Dreef 1. 
Iedereen is van harte welkom. 
Geen maat, dat is geen pro-
bleem, daar kan voor gezorgd 
worden. Aanvang; 20.00 uur, zaal 
open vanaf 19.30 uur voor ko�e, 

OVAK-soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soos-
middag van de OVAK is op 
woensdag 24 april vanaf 14.00 

8e Ronde landelijke schaakcompetitie
AAS opgetogen na winst 
op en in Amersfoort
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
13 april moest AAS naar het ver-
re Amersfoort voor de 8e ronde 
van de landelijke schaakcompe-
titie. De moeizame doelstelling 
was 1 matchpunt scoren in de 
hoop zo BSG en Laurierboom de 
baas te blijven in 2B. Amersfoort 
staat derde van boven en AAS 
van beneden. Bij aankomst bleek 
Amersfoort hun eerste drie bor-
den misten door ziekte en andere 
omstandigheden. Dat kwam nou 
eens goed uit. 
De strijd begon meteen al goed 
door Simon Groot die op bord 
7 als een mes door een pak bo-
ter ging en de stelling van zwart 
geheel �leerde. Na ongeveer 1.5 
uur kon Simon weer de reis naar 
huis beginnen, want het punt 
was binnen. Jasper speelde met 
zwart een voorbeeld Siciliaanse 
Draak en het monster kwam ver-
woestend binnen. Punt 2 was bin-
nen. Je�rey speelde een fraaie en 
gedegen partij en haalde het 3e 
punt binnen tegen de sympathie-
ke teamcaptain Joeri Piet. Johan-
nes speelde weer een tijd op in-
crement, maar een halve minuut 
per zet is genoeg voor onze held 
en het 4e punt werd cool binnen-
gehaald. Het matchpunt was bin-
nen en meer was in bereik. Play-
ing teamcaptain Ben had de ope-
ning te langzaam gespeeld en 
werd langzaam maar zeer zeker 

weggedrukt. Om de overwinning 
zeker te stellen werd er post ge-
vat bij het bord van Mark. On-
danks dat Ben niets zei, was het 
instralen kennelijk zeer succesvol, 
want tijdens het eten zei Mark “Ja, 
Ben zei dat ik remise moest aan-
bieden, maar het was nog zo’n 
leuke stelling.” Nodeloos om op 
te merken dat Mark en de lang-
ste partij had en dat het remise 
werd... Teamcaptain is zooo on-
dankbaar werk. AJ had een heel 
slechte partij volgens eigen zeg-
gen, maar scoorde wel het zo 
broodnodige hal�e en daarmee 
was de wedstrijd gewonnen. Paul 
had een dolle partij, zijn tegen-
stander had een toren geo�erd 
voor aanval, een zeer vreemde 
stelling kwam op het bord, waar 
alle drie de uitslagen mogelijk 
waren. Gelukkig tastte wit mis in 
de complicaties en trok Paul aan 
het langste eind. Een zeer opge-
togen AAS toog naar Soest voor 
een niet-eenvoudige, maar wel 
zeer smakelijke Griek, alwaar de 
prognoses voor de volgende 
wedstrijd werden doorgenomen.
Dan wacht in Mokum SOPS-
WEPS (Samen Op Pad Spelen Wij 
Een Potje Schaak), een team dat 
zeer wisselend opkomt. Maar 2.5 
bordpunt is genoeg om zeker 
te zijn van handhaving. Zie voor 
meer details: www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur

Klaverjassen bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels. Er wordt iedere 

uur in het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. Het kaarten op 10 
april is gewonnen door Loek Pie-
terse met 5491 punten, gevolgd 
door Theo Buskermolen met 
5453 punten, Rudolf Hausler met 
5347 punten en Rita Pannekoek 
met 5325 punten. 
  

woensdag vanaf 20.00 uur gekaart 
in het dorpshuis van Kudelstaart. 
Het kaarten op 10 april is gewon-
nen door Corrie Durieux met 5559 
punten. Bert Kluinhaar werd twee-
de met 5552 punten en Jan Ramp 
derde met 4826 punten. De poe-
delprijs was deze week voor Mar-
tin Loos met 3458 punten.

jassen was deze week Tini Buw-
alda met 5257 punten de beste, 
gevolgd door Huub Bouwmees-
ter met 5070 punten en Coby 
Bouwmeester met 5046 punten. 
De poedelplaats is uitgereikt aan 
Gretha de Jong met 3608 punten
Nieuwe kaarters kan de groep zo-
wel bij het jokeren als het klaver-
jassen goed gebruiken. Ga eens 
langs, om te kijken of om direct 
mee te doen. Voor inlichtingen: 
Mevrouw R. Pothuizen, telefoon 
0297-340776.

thee en inschrijving. Het klaver-
jassen op vrijdag 12 april is ge-
wonnen door George Lemmer-
zaal met 5944 punten. Op twee 
Jan Meijer met 5312 punten en 
plaats drie voor Cor Knol met 
5024 punten. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Ans Doeswijk met 
3705 punten. Het verschil tus-
sen de nummers een en twee is 
zeer ruim te noemen ruim 600 
punten, dat spreekt toch wel van 
zeer grote klasse mijnheer Lem-
merzaal.

Eindelijk kampioen!
Promotie Heren 1 Oradi/ 
Omnia naar eerste klasse
Aalsmeer - Een grote delegatie 
supporters vertrok zaterdag 13 
april samen met het eerste he-
ren team van Volleybalvereni-
ging Oradi/Omnia naar Neder-
horst den Berg. De heren hoefden 
slechts 1 set te winnen voor het 
kampioenschap, maar toch was 
er de gezonde spanning. Een eer-
der onderling duel was met 3-2 
verloren, dus dat VV Nederhorst 
tegenstand kan bieden wisten de 
Aalsmeerse volleyballers. Dat het 
publiek achter de mannen stond 
was goed te zien en te horen. De 
kinderen maakten uitgedost met 
vlaggetjes in de Aalsmeerse kleu-
ren een geweldig kabaal. Maar 
ook de vrouwen van de mannen 
en overige Oradi leden lieten van 
zich horen en zo met elkaar hiel-
pen ze de mannen naar de over-
winning in de eerste set. Het ver-
loop van de wedstrijd was verder 

niet meer zo belangrijk. Toch hiel-
den de mannen het spannend. Er 
werd na de winst in de eerste set 
vrij uit gespeeld, de tweede en 
derde set werden verloren, maar 
de vierde set werd weer gewon-
nen waarna een spannende vijf-
de set volgde. Ook deze set werd 
verloren! Maar het feestgevoel 
was er niet minder om. Na jaren 
bij de eerste 3 geëindigd te zijn 
en al een aantal jaren tevergeefs 
promotie wedstrijden gespeeld 
te hebben, worden ze nu gewoon 
wel kampioen en promoveren ze 
naar de eerste klasse. Succes in de 
eerste klasse volgend jaar!
Het heren team wordt komend 
seizoen opgesplitst in twee 
teams. Dus mocht je interesse 
hebben dan ben je welkom om 
vrijblijvend mee te trainen. Stuur 
dan een mail naar volleybal@
svomnia.nl






