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Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

 Koster
Elke zondag geopend van 12.oo-18.00 uur.

www.antennagroep.nluitzenden •  werving & selectie •  payrolling

Het beste personeel op de juiste plekVacature administratief medewerker (plantenbranche).

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28     T 0297 32 82 21
www.profi le.nl/hankook

ABO

op iedere 
Hankook  
zomerband!

€15,-
Tot

korting
13 t/m 16 inch  €10,- korting per band
17 inch en groter €15,- korting per band
Geldig t/m 10 april 2016.

Zaterdag 2 april zijn wij gesloten
wegens ons jubileum en cursusweekend

Speciaalzaak

Schans 1
Uithoorn
Tel. 0297-564106

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Zonnepanelen?
Ontvang nu de 
BTW retour!

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

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Trouwakte: “Och, och, wat waren we toen nog jong”

Diamanten huwelijk voor 
familie Jongkind-Veerman
Aalsmeer - Met uitkijk op de nos-
talgische schoorsteen in de wijk 
en een stukje van de watertoren is 
echtpaar Jongkind tevreden op de 
stek waar het nu al veertien jaar 
woont. Voor het stel, dat op 28 maart 
1956 in Aalsmeer op een- en vijfen-
twintigjarige leeftijd in het huwe-
lijk trad, zijn die zestig jaren omge-
vlogen. “Ik ben een gelukkig mens”, 
verzucht mevrouw Jongkind. “Al 
word ik wel een beetje vergeetach-

tig.” “Nou”, zegt meneer, “ze man-
keert wel iets meer hoor. Helaas zijn 
er drie ruggenwervels bij haar inge-
zakt, dus ze kan niet meer zo ver lo-
pen. En dat is wel jammer, want de 
laatste vier jaar ga ik steeds alleen 
mee met busreisjes van de PCOB 
(Protestants-Christelijke Ouderen-
bond). Die bus in en uit lukt haar 
echt niet meer.” Het stel is sowie-
so veel op vakantie geweest. Ook 
vroeger, met de vier dochters en 

Belangenvereniging Omgeving Molenvliet opgericht

Bewoners verzetten zich tegen 
komst arbeidsmigrantenhotel
Aalsmeer - Bewoners van het deel 
van de Aalsmeerderweg dat aan 
Greenpark grenst hebben de Be-
langenvereniging Omgeving Mo-
lenvliet opgericht. Doel van de ver-
eniging is onder meer het voorko-
men van de bouw van een arbeids-
migrantenhotel aan de voet van de 
Molenvliet, tegenover het Seringen-
park. Deze containerhuisvesting die 
wordt voorzien in de ontwerpstruc-
tuurvisie Green Park Aalsmeer 2016 
zou plaats moeten gaan bieden aan 
250 arbeidsmigranten en is gepland 
in het gebied tussen de Molenvliet, 
Middenweg en de Aalsmeerderweg.
De meeste omwonenden die op 
de informatieavond van 10 februa-
ri jongstleden in het gemeentehuis 
waren hebben zich inmiddels aan-
gemeld als lid van de belangenver-
eniging. Niet alleen direct omwo-
nenden, maar ook bewoners en be-
drijven uit omliggende wijken van 
Aalsmeer kunnen lid of sympathi-
sant worden. Meer informatie hier-
over kan worden verkregen via bv-
molenvliet@gmail.com. 

“Er zijn veel redenen waarom je dit 
plan niet zou moeten willen. Boven-
dien zijn er juridische bezwaren”, al-
dus de vereniging. 

Veiligheid
“In het gebied zijn nieuwe woningen 
en woonwagens niet toegestaan 
vanwege het landelijke Luchtha-
venindelingbesluit. De voorgestel-
de nieuwe huisvesting, waarbij een 
bewoner na zes maanden plaats-
maakt voor een ander, is volgens 
ons ‘gewoon’ bewoning en strijdig 
met het Luchthavenindelingbesluit, 
dat juist veiligheid beoogt te bieden 
aan concentraties van mensen”, ver-
volgt de vereniging. Omwonenden 
zijn ook bezorgd over gevolgen voor 
de leefomgeving door deze huisves-
tingsvorm, waarbij een groot aan-
tal mensen op een beperkt complex 
van samengepakte containerwonin-
gen gaat wonen. Zij vragen zich bo-
vendien af welk probleem er op de-
ze manier wordt opgelost. “Betrok-
kenen bij de plannen zeggen ener-
zijds begrip te hebben voor gevoe-

lens van bewoners, maar anderzijds 
dat er geen garanties zijn te geven 
ten aanzien van de impact op de 
leefomgeving”, stelt de belangen-
vereniging. Ook wijzen omwonen-
den op de te verwachten waardeda-
ling van hun woningen. 
“Daarnaast zou vanaf de N201 een 
nieuwe entree van Aalsmeer ont-
staan langs Schipholparking en 
containerwoningen. Niet bepaald 
een visitekaartje dat je zou moeten 
willen afgeven”, voegt de vereniging 
toe. Om de bouwplannen ten uitvoer 
te kunnen brengen is een nieuwe 
Structuurvisie Green Park Aalsmeer 
vereist. Deze ontwerpstructuurvisie 
Greenpark Aalsmeer 2016 ligt per 
heden tot 21 april ter inzage bij de 
gemeente. Omwonenden zijn dezer 
dagen reeds door Greenpark uitge-
nodigd voor lokale informatieavon-
den en de gemeente organiseert op 
woensdag 6 april een informatie-
markt over de structuurvisie voor al-
le inwoners. Belanghebbenden kun-
nen hun reactie in een zienswijze in-
dienen bij de gemeente.

kwam het ander. Ik weet nog goed 
toen meneer Braber ons een paar 
jaar later trouwde in Aalsmeer dat ie 
zei: ‘Zo jongen, willen jullie het ook 
gaan proberen?’ Vergeet ik nooit 
meer.” Er kwamen naast vijf kinde-
ren dertien kleinkinderen. Meneer 
Jongkind rijdt nog auto, dus het stel 
komt nog overal. Jarenlang had hij 
een hobby, fotografi e, die staat nu 
op een laag pitje. “Ik borduur veel.” 
Zegt mevrouw Jongkind. 
Aanstaande zaterdag 2 april wordt 
het zestigjarig jubileumfeestje ge-
vierd. In het appartement van het 
echtpaar. “Daarna moet ik vast 
nieuwe vloerbedekking”, grapt me-
vrouw, die het naar eigen zeggen 
‘nog lang niet zat’ is. Nee het gaat 
goed met de tachtigplussers. “We 
hebben, op een paar dingetjes na, 
niets te klagen en een fi jn leven.” De 
gekleurde blouse van mevrouw, die 
de ontvangen bloemen namens de 
gemeente, vasthoudt, maakt de fo-
to tot een fl eurig geheel. Ook op de 
kopie van de trouwakte wordt ge-
reageerd: “Och, och, wat waren we 
toen toch nog jong.” 

Door Miranda Gommans 

één zoon. Twee dochters zijn aan-
wezig op de dag dat burgemeester 
Jeroen Nobel een bezoekje brengt. 
Zij hebben mooie herinneringen 
aan een van die vakanties: “Mijn 
ouders hadden een Citroën, type 
Snoek weet je wel, en dan zaten wij 
met z’n vijfjes op de achterbank en 
stond er tussen ons in nog een cen-
trifuge met daarin een soeppan. Dat 
kun je je toch niet meer voorstel-
len. Twee weken naar de Veluwe. En 
een plezier dat we hadden.” Meneer 
Jongkind is er een van een kweker. 
Op de Aalsmeerderweg achter het 
woonhuis werden rozen gekweekt. 
Tot zijn tweeënzestigste heeft hij 
gewerkt. Daarna is het bedrijf ge-
saneerd. “Papa was altijd heel erg 
voor in techniek. Hij had bijvoor-
beeld een van de eerste sorteer-
machines. Ook ontwikkelde hij een 
bepaalde roos en toen ons jongste 
zusje Ellen werd geboren werd die 
roos naar haar vernoemd: Miss El-
len.” Ook zat hij achtentwintig jaar 
in het bestuur van de Coöperatie. 
Mevrouw was fulltime moeder. “Ik 
naaide kleding voor de kinderen, 
deed uiteraard het huishouden en 
zorgde voor de kinderen. Daarnaast 
maakte ik regelmatig groente in en 
maakte jam. De taken waren goed 
verdeeld hoor.”   

Een fi jn leven
Tijdens de koffi e met gebak vraagt 
de burgemeester hoe het stel el-
kaar heeft leren kennen. “Ik was 
amper zestien en woonde in Rozen-
burg”, begint mevrouw en meneer 
vult aan: “We hebben daar vlakbij 
samen gezongen en op een keer 
bracht ik haar thuis. Van het een 

Onwel en naar 
het ziekenhuis

Aalsmeer - Op donderdag 24 
maart rond één uur in de mid-
dag zijn alle hulpdiensten ge-
vraagd naar de Turfstekerstraat 
te gaan. Een vrouw zou onwel 
zijn geworden. De ambulance-
dienst en de politie troffen in een 
auto een vrouw uit Rijsenhout 
aan. Ze bleek een allergische re-
actie te hebben. De traumaheli is 
ter plaatse geweest, maar is niet 
ingezet. De Rijsenhoutse is per 
ambulance vervoerd naar het 
VU ziekenhuis. Op zaterdag 26 
maart om acht uur in de avond 
opnieuw een melding over een 
onwel geworden persoon. In 
de Distelvlinderstraat was een 
50-jarige inwoner niet lekker ge-
worden. De man lag in de slaap-
kamer op de eerste verdieping 
en is door de brandweer naar 
buiten getakeld. De Aalsmeerder 
is naar het AMC gebracht en op-
genomen in het ziekenhuis. 

Spiegel van auto 
gestolen

Aalsmeer - Op zaterdag 26 
maart is tussen half twaalf in 
de ochtend en kwart voor twee 
‘s middags een spiegel gesto-
len vanaf een witte Seat Ibiza. 
De auto stond geparkeerd in de 
Dorpsstraat. De spiegel is zwart 
van kleur. Mogelijk zijn er inwo-
ners die de diefstal hebben ge-
zien. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de poli-
tie via 0900-8844 of anoniem 
0800-7000.
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Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

129e jaargang

oplAgE: 17.950

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
worden ingestuurd, dus voorzien 
van naam, adres, telefoonnummer 
en/of e-mailadres. Deze gege-
vens worden niet volledig in de 
krant gepubliceerd; wél naam en 
woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht om brieven in te korten of 
niet te plaatsen.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

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
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de 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.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tAnDArts
In geval van klachten buiten 
de praktijkuren raadpleeg de 
mededelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

slAcHtofferHulp
Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers 
en betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschil. spreekuren in de 
regio, zonder wachtlijst. Bel voor een 
afspraak of voor meer info. 0900-
0101. www.slachtofferhulp.nl

klAcHten 
GeluiDsHinDer scHipHol
Tel. 020-6015555. 
Milieuklachten, tel. 023-5310200.

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

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

HulpDienst
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer, 326670 
Inloop spreekuur ma t/m do 08.30-
09.30 u. Tel spreekuur: ma t/m vr
08.30-09.30 u en 13.00-14:00 u.
Ouderenadvies inloopspreekuur en 
tel spreekuur: elke wo van 09.00-
10.30 u, tel. 344094.
www.aalsmeervoorelkaar.nl
Online marktplaats voor vrijwillige 
hulp, tel. 0297-347510.
Vrijwillige ouderen Adviseurs 
(VoA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl
Vrijwillige Hulpdienst rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel. 06-23121211

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

KERKDIENSTEN

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Waarom draagt de officier van 
justitie een toga?
Als u een bezoek brengt aan een 
strafzitting, valt het lange zwar-
te gewaad van de procesdeelne-
mers – de toga – misschien wel 
het meest op. De toga wordt ge-
dragen door de rechter, de grif-
fier, de officier van justitie en de 
advocaat. Bij de toga hoort ook 
nog een wit doekje dat met een 
strikje om de hals wordt vastge-
maakt: de bef. Op het eerste ge-
zicht heeft zo’n uitrusting iets ge-
wichtigs, misschien ziet het er 
zelfs een beetje ouderwets uit. 
Maar: hoewel de toga al sinds de 
tijd van Napoleon wordt gedra-
gen, is de symbolische betekenis 
van de toga nog altijd niet geda-
teerd.
De belangrijkste reden dat we een 
toga dragen, is om aan te tonen 
dat we personen tijdens de te-
rechtzitting niet beoordelen op 
grond van het uiterlijk. Alle pro-
cesdeelnemers zijn gelijkwaardig, 
en dragen daarom (op een paar 
kleine details na) hetzelfde. In 
de rechtszaal maakt het dus niet 
uit of de advocaat, de officier of 
de rechter een vlek op zijn broek 
heeft, een kruisje om de nek 
draagt of graag een vlinderdas 
draagt. Natuurlijk mogen zij alle-
maal hun eigen opvattingen heb-
ben over politiek, religie of goede 
smaak, maar dat laten ze tijdens 
de terechtzitting niet merken aan 
hun kleding – en zeker niet in hun 

oordeel. In sommige landen gaat 
dat nog een stap verder: zo wordt 
door sommige rechters en advo-
caten in Groot-Brittannië nog een 
pruik gedragen, zodat zelfs niet de 
haardracht verraadt wat hun ach-
tergrond is.  
Ook de kleuren van de toga heb-
ben een bijzondere betekenis. De 
kleur zwart betekent dat de dra-
ger ijdelheid afwijst, de kleur wit 
staat voor neutraliteit. Al deze 
symboliek benadrukt dat het han-
delen van de drager niet persoon-
lijk is: op het moment dat iemand 
een toga draagt, handelt hij van-
uit een bepaald ambt. Dat bete-
kent dus dat een rechter tijdens 
een strafzitting niet op persoon-
lijke titel een beslissing neemt, 
maar als vertegenwoordiger van 
het recht. Iedere strafrechter zou 
daarom in principe inwisselbaar 
moeten zijn. Hetzelfde geldt voor 
de andere toga-dragers.
Het dragen van een toga staat dus 
voor allemaal belangrijke waar-
den. Maar ik zie collega’s ook wel 
eens, na het verlaten van een lan-
ge zitting, de toga een beetje on-
eerbiedig tot een prop vouwen en 
in de tas duwen. Soms met een 
wat verhit gezicht, want zo’n groot 
gewaad over je kleding werkt niet 
bepaald verkoelend. Tja. Ondanks 
die toga zijn officieren ook maar 
mensen - althans, buiten de mu-
ren van de rechtszaal. 
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

den. Organist: Th. Griekspoor. 
Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Goede Zondag 10u. Samenkom-
sten met dovenvertolking en ver-
taling in Engels. Spreker: Martijn 
Piet. Babyoppas en aparte bij-
eenkomsten voor kinderen. Om 
19u. Baan7 jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
diensten om 10u. met ds. S.J. 
Maliepaard uit Barneveld en 
16.30u. met ds. C.D. Affourtit uit 
Amsterdam.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 
 Zaterdag 17u. Woordcommu-

nieviering met M. van Zoelen in 
Kloosterhof. Zondag 9.30u. Eu-
charistieviering. Om 14u. Poolse 
dienst met Krzysztof. Woensdag 
6 april 9.30u. Eucharistieviering 
in Karmelkerk. 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Geen dienst.
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Zondag 10u. dienst met 
ds. P.M.W. v/d Schans, IJselstein. 
Ook 10u. tienerdienst. 

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

Zondag 10u. dienst met ds. J. 
van Dalen.

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

Zondag 11u. Viering m.m.v. da-
mes- en herenkoor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 vanaf 20u. Op dins-
dag 12 april met Hoite Slagter. 
Thema: De Filippenzenbrief.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avond in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 4 april 
om 20u. met drs. Bert Piet.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten verzor-

gen voor Radio Aalsmeer weke-
lijks uitzendingen. Zondag van 
10 tot 11u. En dinsdag van 18 tot 
21u. Kabel 99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
- Zondag dienst om 10u. met Da-

niel Drost.
Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag dienst om 10u. Spreker Mar-
tijn Mosselan. Babyoppas, kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan.  Zondag 

diensten om 10u. met ds. M. Ho-
genbirk en 16.30u. met ds. J.G. 
Brienen. Oppasdienst kinderen 
0-3 jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool.

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 

met br. Nico Eveleens. Collecte: 
Jeugdwerk. Ook zondagsschool. 
Opvang 0-4 jaar via oppas@
dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
- Chrysantenstraat 1a. Zondag 

diensten om 10u. en 16.30u. 
Protestantse Gem. Nederland
- Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 

Zondag 10u. dienst met ds. A.A. 
van der Wel en proponent M. 
Vermeij.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag om 10u. dienst met ds. 
S. Zijlstra, Heemstede. Organist: 
J. v/d Zwaard. Om 18.30u. zang-
dienst met ds. B. Weegink, Kat-
wijk m.m.v. Hannah Leegwater, 
Bertus Buijs en Joshua Prins.

- Oost: Oosterkerk, Oosteinder-
weg 372. Zondag 10u. dienst met 
ds. D.G.R.A. Beekman uit Noor-

Zondag 3 april 

Zondag jongerendienst bij LEG
Baan7 met Chris Snoep
Aalsmeerderbrug - Zondag 3 april 
is er om 19.00 uur een Baan7 jon-
gerendienst in de Levend Evangelie 
Gemeente. Tijdens de avond speelt 
de Baan7 band en zal Chris Snoep 
spreken over het thema ‘Like a Fire’. 
Iedereen tussen 12 en 20 jaar is van 
harte welkom. Chris Snoep heeft 
een passie voor God en vertelt an-
deren graag wat God voor hem be-
tekent. Over zijn eigen leven zegt 
hij: ‘Ik had alles wat ik maar wil-
de: vrienden, familie, geld, een au-
to, ik sportte veel en reisde de we-
reld rond. Toch vroeg ik mij af: Waar 
leef ik eigenlijk voor? En: Waar ga 

ik naartoe als dit leven voorbij is?’ 
Snoep vertelt dat hij enige tijd la-
ter werd overweldigd door Gods 
liefde en dit zijn leven veranderde. 
Sindsdien vertelt hij hierover waar 
hij maar komt: in het buitenland, op 
straat, in gevangenissen en in ker-
ken. Zijn boodschap is: Gods hart 
brand voor de wereld! Nieuwsgie-
rig wat hij hierover te zeggen heeft? 
Kom dan naar Baan7! Baan7 wordt 
elke eerste zondag van de maand 
gehouden in de Levend Evangelie 
Gemeente aan de Kruisweg 55 in 
Aalsmeerderbrug. Meer info op fa-
cebook.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 6 
april houdt de SOW gemeente haar 
maandelijkse koffie-inloop in ge-
bouw de Spil aan de Spilstraat 5, 
zijstraat van de Bilderdammerweg. 
De aanvang is 10.00 uur. Iedereen 
is welkom en de toegang is gra-
tis. Koffie en thee staan klaar. Er 
zijn mogelijkheden om een kaart-
je te schrijven aan zieke mensen of 
om een gesprek van mens tot mens 
te hebben. U/jij komt toch ook? En 
neem gerust iemand mee.

Zangdienst in 
Dorpskerk

Aalsmeer - Zondag 3 april staat de 
tweede zangdienst van het jaar op 
het programma in de Dorpskerk in 
de Kanaalstraat. Een week na Pasen 
mag het niet verrassend heten dat 
er een groot aantal bekende paas-
nummers gezongen zullen worden, 
zowel uit de oude Psalmen- als de 
nieuwe Opwekkingbundel. Dit on-
der begeleiding van twee musici uit 
de eigen Dorpskerk: Bertus Buijs 
op de piano en Hannah Leegwa-
ter op de dwarsfluit aangevuld met 
de bekende ‘virtuoze’ organist Jos-
hua Prins op het orgel. Veel mensen 
kennen de Dorpskerk van de bui-
tenkant, maar weten niet wat voor 
prachtig instrument dit gebouw 
herbergt: een twee klaviers Knip-
scheer orgel uit 1868. Deze zang-
avond is een ideale mogelijkheid 
om dit instrument aan het werk te 
horen wanneer het de paasliede-
ren begeleidt. Iedereen is van har-
te welkom op 3 april om 18.30 uur in 
de Dorpskerk, Kanaalstraat 12. De 
dienst staat onder leiding van domi-
nee B. Weegink uit Katwijk. De toe-
gang is gratis.

Koffie en lunch 
met Fedeli

Aalsmeer - Woensdag 6 april or-
ganiseert Stichting Fedeli weer een 
babbelkoffie van 10.00 tot 12.00 uur. 
Gewoon gezellig met elkaar een 
bakje koffie en een praatje. Bijdra-
ge 2 euro per persoon. En op zon-
dag 10 april organiseert Fedeli een 
gezellige voorjaarslunch van 13.00 
tot 16.00 uur. Opgeven en infor-
matie: www.fedeli.nl, 06-53801380 
of debby@fedeli.nl. Vol is vol. Mi-
nimum bijdrage 7,50 euro. Adres: 
Ringvaartzijde 52.

In het Kruis
Bal zoekt man
die dartelt als een hinde
zijn voeten jeuken
de bal zal hem vinden

Hij springt, wendt, danst, versnelt
tegenstanders raken kwijt
zijn brein glimlacht en weet
hij heeft altijd alle tijd

Een voet stift de bal sierlijk met effect
puntgaaf in een vlucht door de lucht
een tovergoal gescoord in boven-
hoek nadat de kruising is bevrucht

De ovatie kan Cruijff weinig boeien:
’’Het is te veel eer van het goeie’’

Bram Landzaat

Cheque OSA voor project 
Missioen House Nigeria
Aalsmeer -In maart is nog een 
cheque overhandigd door OSA 
aan de Doopsgezinde Gemeen-
te Aalsmeer voor een project van 
Stichting Foundation Mission House 
in Nederland. Er is tijdens de ad-
vent via collectes een bedrag bij-
eengebracht voor zonnepanelen 
voor het ziekenhuis in Ado Editi in 

Nigeria. Omdat er 1460,63 euro is 
ingezameld werd het bedrag ver-
dubbeld. Bij de overhandiging wa-
ren bestuursleden van de Stichting 
Foundation Mission House aanwe-
zig. Meer informatie over het project 
op de website: www.freewebs.com/
gambiamission. Informatie over 
OSA via www.osa-aalsmeer.nl

RKDES haalt 
oud papier op

Kudelstaart - Vrijdagavond 1 april 
haalt de handbalafdeling van RK-
DES het oude papier op. Gaarne de 
papiercontainer of dozen met pa-
pier plaatsen waar ook de vuilcon-
tainers verzameld dienen te worden.
Met de opbrengst van het oude pa-
pier steunt de Supporters Vereni-
ging Kudelstaart financieel alle Ku-
delstaartse verenigingen. Kijk voor 
alle datums op Facebook /www.de-
supportersverenigingkudelstaart.nl.

Oud papier voor 
Con Amore

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore zamelt weer oud 
papier in. Op maandag 4 april staat 
de container hiervoor klaar op de 
parkeerplaats van The Beach aan 
de Oosteinderweg 247a. Oud papier 
brengen kan van 09.00 tot 19.00 uur 
Zowel particulieren als bedrijven en 
winkeliers kunnen hier oud papier 
inleveren.

Provincie draagt vrijdag 
N196 over aan Aalsmeer
Aalsmeer - De provincie Noord-
Holland draagt op 1 april de N196 
(Burgemeester Kasteleinweg) in be-
heer en onderhoud over aan de ge-
meente Aalsmeer. Beide partijen 
hebben overeenstemming bereikt 
over de voorwaarden waaronder 
het stuk weg op Aalsmeers grond-
gebied wordt overgedragen. Het ei-
gendom wordt overgedragen nadat 
de Burgemeester Kasteleinweg op-
nieuw is ingericht. Dat zal naar ver-
wachting pas in 2019 gereed zijn.
In 2004 hebben de provincie Noord-
Holland en de gemeenten Aalsmeer, 
Haarlemmermeer en Uithoorn de 
realisatieovereenkomst geslo-
ten voor de aanleg van een nieu-
we N201. Daarin is vastgelegd dat 
de oude N201, de huidige N196, in 
Aalsmeer en Uithoorn wordt over-

gedragen. Nu de N201 inderdaad is 
omgelegd, is de overdracht van de 
N196 naar de gemeente mogelijk 
geworden. In Uithoorn is de N196 
vorig jaar al overgedragen.

Voorwaarden
De gemeente Aalsmeer krijgt de 
weg conform de in 2004 gemaak-
te afspraken over de verlegging van 
de N201. Voor het eigendom betaalt 
Aalsmeer het symbolische bedrag 
van 1 euro. Op basis van onderzoek 
naar de huidige staat van de weg 
zijn afspraken gemaakt over de ver-
goeding die de gemeente krijgt voor 
het toekomstige beheer en onder-
houd. Beide partijen zijn overeenge-
komen dat de gemeente Aalsmeer 
hiervoor 875.000 euro ontvangt van 
de provincie Noord-Holland.

Nieuwe truc: 
Thuiszorg komt 
op bezoek!
Aalsmeer - Op donderdag 24 
maart rond vier in de middag kreeg 
een 83 jarige bewoonster uit de Cle-
matisstraat een bijzonder telefoon-
tje. Ze werd gebeld door Thuis-
zorg met de boodschap dat iemand 
langs zou komen aan het einde van 
de middag voor een inspectie. Een 
grote donkere man zou aanbellen. 
De bewoonster vertrouwde het niet 
en nam contact op met haar zoon. 
Deze heeft de Thuiszorg en ande-
re zorginstanties gebeld, maar geen 
van hen had een bezoek gepland. 
De politie is op de uitkijk gegaan, 
maar de grote donkere man is niet 
op komen dagen. Weer een nieuwe 
babbeltruc om ouderen te overval-
len en waarschijnlijk sieraden en/of 
de bankpas te stelen. Doe als de-
ze bewoonster. Bel familie of de be-
treffende instantie om zeker te zijn 
dat het om een officieel en gepland 
bezoek gaat! Laat nooit zomaar 
een onbekende binnen. Trap niet 
in smoesjes als nieuwe buren, een 
pakketje, nieuwe bankpas, een con-
trole van de meterkast, etc. Doe wel 
aangifte bij de politie, alle babbel-
trucs worden geïnventariseerd. Te-
lefoonummer is 0900-8844.

Kunstreis KCA
Aalsmeer - Op 18 mei organiseert 
KCA en kunstreis naar het Dor-
drechts Museum. Met vooraf een 
stadswandeling door Dordrecht dat 
zich de oudste stad van Holland mag 
noemen; een stad van water, historie 
en cultuur. Vooraf krijgen de deelne-
mers koffie met wat lekkers en na de 
stadswandeling is er een verzorgde 
lunch aan het Groothoofd waar de 

Oude Maas, de Noord en de Bene-
den Merwede samenkomen. In het 
Dordrechts Museum is op dat mo-
ment de tentoonstelling ‘Schalcken, 
de kunstenaar van het verleiden’. 
Hier krijgen we een rondleiding. De 
‘kunstbus’ vertrekt om 8.30 uur vanaf 
het parkeerterrein van het zwembad 
aan de Dreef. Rond 17.00 uur wordt 
de thuisreis weer ingezet. De kosten 
bedragen 65 euro per persoon all in-
clusief, mits in het bezit van een mu-
seumkaart. De entree van het mu-
seum is anders 12 euro. Inschrijving 
kan tot 15 april via de website van 
KCA t.n.v. Carla Ratterman.
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Muziek
Donderdag 31 maart:
* Meezingavond smartlappenkoor 
Denk aan de Buren in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 20u.
Zaterdag 2 april:
* Live de Hucksters in café Joppe, 
Weteringstraat vanaf 21.30u.
* Optreden The Whatts in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u. 
Zondag 3 april:
* Tribute to Creedence Clearwater 
Revival in The Shack, Schipholdijk 
253b, Oude Meer vanaf 16u.
Zondag 10 april:
* Muziekpresentatie Show- Jacht-
hoornkorps Kudelstaart in clubhuis 
Bilderdammerweg 116 vanaf 14u.

Films
Vrijdag 1 april:
* Nostalgische films voor ouderen in 
Irene, Kanaalstraat vanaf 14u.
2, 3 en 6 april:
* Film The Good Dinosaur (2D) in 
Bioscoop Aalsmeer, Van Cleeffkade. 
Zaterdag, zondag en woensdag om 
14.45 uur.
Maandag 4 april:
* Wereldfilms bij Videoclub Aalsmeer 
in buurthuis Hornmeer, Roerdom-
plaan vanaf 20u.
Dinsdag 5 april:
* Film met inhoud bij Zin-Inn Doops-
gezinde kerk, Zijdstraat v/a 20u.
Woensdag 6 april:
* Ladies Night met film My Big 
Fat Greek Wedding 2 in Bioscoop 
Aalsmeer, Van Cleeffkade v/a 17.30u.

Exposities
Tot en met 24 april:
* Schilderijen en tekeningen van 
Appie Smulders en Mai van Oers in 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat. Open: 
donderdag t/m zondag 14-17u. 
Zaterdag 2 april:
* Crash Museum in fort Aalsmeer-
derbrug open van 11 tot 16u. Om 
13u. lezing door Hans Walrecht over 
Mosquito vliegtuig.
Tot en met 22 mei:
* Expositie met schilderijen, foto’s, 
beelden en glaskunst in galerie 
Sous-Terre, Kudelstaartseweg. Open 
zaterdag en zondag van 13 tot 17u. 
Tot april:
* Expositie fotografen Tiny Nijssen 
en Judith Keessen in gemeentehuis. 

Diversen
Donderdag 31 maart:
* Kaartmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart vanaf 13.30u.

* Sjoelen bij BV Oostend in ‘t Mid-
delpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 1 april:
* Lezing fotograaf Martinus van ‘t 
Hof in Voor Elkaer in centrum Ku-
delstaart vanaf 15.30u.
* Kaarten BV Hornmeer in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
Zaterdag 2 april:
* Aanschuiftafel in Huiskamermu-
seum, Van Cleeffkade. Start met 
film om 15.30u. in De Oude Veiling, 
Marktstraat.
2 en 3 april:
* Kom in de Kas in Kudelstaart. Za-
terdag en Zondag van 10 tot 16u.
* Amb8 route langs ambachtslieden 
in Kudelstaart. Zaterdag en zondag 
van 10 tot 16u.
Tot en met 3 april:
* Toneel Tobo ‘The Sunshine Boys’ in 
Noorddamcentrum, Bovenkerk. Alle 
avonden vanaf 20.15u.
Maandag 4 april:
* Bijeenkomst werkgroep Fair Trade 
Gemeente in doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat 55 vanaf 20u.
* Kaartavond Allen Weerbaar in ’t 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
* Veiling bij Postzegelvereniging in 
Parochiehuis, Gerberastaat v/a 20u.
Dinsdag 5 april:
* Fietsen met PCOB. Vertrek 13.30u. 
bij Parochiehuis, Gerberastraat.
* Dartcompetitie in het Middelpunt, 
Wilhelminastraat vanaf 20u.
Woensdag 6 april:
* Inloop en ontmoeting van 9.30 tot 
12u. in Oost-Inn in de Mikado, Ca-
tharina Amalialaan. 
* Fedeli babbelkoffie 10-12u., Ring-
vaartzijde 52.
* Open dag Chr. basisschool Graan-
korrel in Schweitzerstraat, Ku-
delstaart van 10 tot 12u.
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
Donderdag 7 april:
* Fietstocht OVAK. Vertrek 13.30u. 
bij zwembad aan de Dreef.
* Voorjaarskien bij Supportersver-
eniging in Dorpshuis Kudelstaart 
vanaf 20.30u.

Vergaderingen
Donderdag 31 maart:
* Informatieavond ontwerp-bestem-
mingsplan Zwarteweg in gemeente-
huis van 19.30 tot 21u.
Woensdag 6 april:
* Informatiemarkt over Structuur-
visie Green Park Aalsmeer in ge-
meentehuis van 20 tot 21.30u.
Donderdag 7 april:
* Openbare raadsvergadering in ge-
meentehuis vanaf 20u.

Boven: Liesbeth Zeldenthuis, Wim Zandvliet, Monique Mantel en Peter Schen-
kius. Beneden: Huub van Schaik, Rianne Middelkoop, Wil Kraan en Tiny Maas.

Kaarten nu te koop
Komische klucht ‘Bonje 
na het bal’ in Dorpshuis
Kudelstaart - Zin een ongedwon-
gen avondje uit met een luchtig 
blijspel vol verwikkelingen en hi-
larische taferelen? Toneelvereni-
ging Kudelstaart nodigt belangstel-
lenden uit om op zaterdag 9, vrij-
dag 15 of zaterdag 16 april de ac-
teurs in actie te zien bij het komi-
sche stuk ‘Bonje na het Bal’ in het 
Dorpshuis van Kudelstaart. In de-
ze komische klucht komt de fami-
lie van Zuijlen behoorlijk in de pro-
blemen. En dat terwijl ze enkel een 
avondje luchtig carnaval gevierd 
hebben. Pa is gehuld in een piraten-
kostuum en moeders is opgedoft als 
non. Dochterlief heeft haar clowns-
pak uit de kast getrokken en wil 
graag haar nieuwe verkering voor-
stellen aan haar ouders, die voor de 
gelegenheid verkleed is als sinter-
klaas. Opa is ook mee uit geweest, 
vermomd als paashaas heeft hij nog 
een enthousiast indiaantje aan de 
haak geslagen. Geen vuiltje aan de 
lucht zou je denken... Echter wan-
neer er na afloop van het bal, diep in 
de nacht nog enkele andere feest-

vierders aanhaken en de toon wat 
dreigender wordt, slaat de feest-
vreugde om en zijn er grote proble-
men om op te lossen. Zal de rust in 
Huize van Zuijlen terug keren zon-
der dat pa moet leven van water en 
brood? En wie beschermt het Poep-
je van de Week? Kom het zien op 9, 
15 of 16 april. Een toegangsbewijs is 
in de voorverkoop verkrijgbaar voor 
10 euro bij Gal & Gal in Kudelstaart 
en Bakkerij Vooges in de Zijdstraat. 
De zaaldeuren gaan open om 19.30 
uur en om 20.15 uur gaat het zaal-
licht uit en de spots aan. Vanaf dan 
barst op het podium de afterparty 
van het carnaval bij de Familie van 
Zuijlen los. De acteurs van Toneel-
vereniging Kudelstaart en regisseu-
se Erica von Bannisseht-van Esch 
hopen vele bezoekers te mogen be-
groeten om dit vrolijke stuk - waar al 
maandenlang heel veel tijd in is ge-
stoken – met trots te mogen presen-
teren. Uiteraard is er na afloop vol-
op gelegenheid om aan de bar nog 
even met elkaar na te praten. Info: 
www.toneelverenigingkudelstaart.nl

Film ‘The Good Dinosaur’ 
in Bioscoop Aalsmeer
Aalsmeer - ‘The Good Dinosaur’ 
is vanaf zaterdag 2 april te zien in 
Bioscoop Aalsmeer. De 100 minu-
ten durende animatiefilm geeft ant-
woord op een eeuwenoude vraag: 
wat als de meteoor die het leven 
op aarde voorgoed veranderde niet 
was ingeslagen? De enorme dino-
saurussen zouden nooit zijn uitge-
storven, maar juist het meest intel-
ligente ras op aarde zijn. Pixar Ani-
mation Studios neemt bezoekers 
mee op een spannend avontuur in 
een wereld van dinosaurussen waar 
de rollen volkomen zijn omgedraaid. 
Een dino genaamd Arlo sluit voor 
het eerst vriendschap met een men-
senkind en noemt hem Spot. Samen 
gaan zij op een ontdekkingsreis 
door een wild en mysterieus land-
schap. De onzekere Arlo leert zijn 
angsten te overwinnen en ontdekt 
waar hij daadwerkelijk allemaal toe 
in staat is. Plaats nemen in het plu-

che voor ‘The Good Dinosaur’ kan 
zaterdag 2, zondag 3 en woensdag 
6 april om 14.45 uur.

Ladies Night
Op woensdag 6 april presenteert Bi-
oscoop Aalsmeer weer een Ladies 
Night. Dit keer in Griekse sferen met 
de film ‘My Big Fat Greek Wedding 
2’. Gezellig een avondje lachen met 
vooraf een dinerarrangement. De 
ontvangst is vanaf 17.30 uur, de film 
start na het diner om 20.30 uur en 
duurt, inclusief pauze, tot 22.45 uur. 
Dan volgt een afterparty met een 
optreden van de Aalsmeerse zanger 
Jan Leliveld. 
Kijk voor meer informatie, ook over 
het uitgebreide filmaanbod voor 
alle leeftijden, op www.bioscoo-
paalsmeer.nl. Kaarten zijn verkrijg-
baar via bioscoop@studiosaalsmeer 
of via 0297-753700. Adres: Van 
Cleeffkade 15.

Dampende rockcovers van toen en nu

Hucksters zaterdag in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
2 april een optreden van de Huck-
sters in café Joppe! De Hucksters is 
een rockcoverband en al sinds 1993 
een begrip in Aalsmeer en omstre-
ken. De band verzorgt al meer dan 
20 jaar optredens in café’s, feestten-
ten en -zalen in heel Nederland en 
of het nu om een kroeg of festival 
gaat, een optreden van Hucksters 
staat nog steeds garant voor een 
optreden vol dampende rockcovers. 
De setlist wordt grotendeels samen-
gesteld uit songs die niet meer weg 
zijn te denken uit de rockgeschie-

denis, zoals songs van Queen, Deep 
Purple, Pink Floyd en Led Zeppe-
lin. Daarnaast wordt het repertoi-
re continue aangevuld met recen-
tere rocksongs van jongere bands 
waarmee de muziek ook actueel 
wordt gehouden, zoals Foo Fighters, 
The Black Keys en Kings of Leon. De 
Hucksters is Hans op zang en gi-
taar, Remco op gitaar en zang, Mi-
chael op gitaar, Ron op drums en Ed 
op bas. De Hucksters begint rond 
de klok van 21.30 uur te spelen. De 
toegang tot café Joppe in de Wete-
ringstraat is natuurlijk gratis.

‘The Whatts’ in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 2 april ver-
zorgt The Whatts een optreden 
in cultureel café Bacchus. Deze 
Aalsmeerse band is al sinds 1977 
een begrip in Aalsmeer en omstre-
ken. Bassist George van Es, gitarist 
André Alderden en drummer Peter 
Geleijn (de Whattsies van het eer-
ste uur) zijn in 2012 - naar aanlei-
ding van een muzikale reünie - ver-
sterkt met gitarist Bob Enthoven en 
sindsdien spelen de mannen weer 
de pannen van het dak met hun 
Whatts versie 2.0.
The Whatts is een echt live band en 
de mannen weten met hun enthou-
siasme het publiek vanaf het podi-
um altijd uiterst te vermaken. De stijl 
van de band kenmerkt zich al vanaf 
het eerste uur met supersnelle rock 
dat wordt afgewisseld met stampen-

de blues-klassiekers. Naast eigen 
werk worden tegenwoordig ook be-
kende en minder bekende hits door 
de mannen geheel op hun eigen 
wijze ‘gewhattsoneerd’ oftewel om-
gezet in de kenmerkende Whatts-
stijl. Al menig verrassend nummer 
is daardoor nu ook op de setlijst te-
recht gekomen. In 2014 werden The 
Whatts nog benoemd tot origine-
le Pubrockband, een typering waar 
de mannen goed mee kunnen leven. 
Mocht je het optreden van de man-
nen tijdens de akoestische avonden 
gemist hebben, dan is nu je kans!
Misschien zijn dit wel de Whatts 3.0
Iedereen is van harte welkom in 
Bacchus op zaterdag 2 april van-
af 21.00 uur. Het optreden begint 
rond de klok van 22.00 uur. Entree: 
Uw Gift

Zondagmiddag schitterend eerbetoon

CCR Tribute in The Shack
Oude Meer - Fans van CCR op-
gelet! Zondag 3 april staat al een 
tijd vastgespijkerd in de agenda en 
veel mensen hebben hier al heel 
lang naar uitgekeken. Een tribu-
te aan Creedence Clearwater Revi-
val stond hoog op het verlanglijstje 
van The Shack, maar dan moet het 
wel bijzonder goed neergezet wor-
den. Zondag aanstaande staan een 
vijftal klasse muzikanten uit het pro-
fessionele circuit op het podium van 
The Shack en deze mannen gaan 
het flikken! Met de superstrot van 
frontman Lawrence Mul (bekend 
van The Doors Tribute), Stef Woe-
stenenk op gitaar, Clemence Mul 
op bas, Sander Rots op gitaar en 
Mike Visser op drums gaat dit een 
dampende en schitterend eerbe-
toon worden aan de band die slecht 
5 jaar bestond maar de geschiede-
nis in ging als een van de groot-
ste Amerikaanse bands. Creedence 
Clearwater Revival kende zijn hoog-
tijdagen in de periode 1968 tot 1972. 
Begin 1969 verschijnt het twee-
de album ‘Bayou Country’ en met 
de bijbehorende single ‘Proud Ma-
ry’ breekt de band definitief door. 
Creedence groeit binnen de kortste 

keren uit tot een van de succesvol-
ste bands ter wereld en produceert 
hits aan de lopende band: Fortuna-
te Son, Bad Moon Rising, Susie Q, 
Down On The Corner, Who’ll Stop 
The Rain, Up Around The Bend en 
Long As I Can See The Light zijn 
slechts een paar van de vele hits 
die CCR in een korte periode, ook in 
Nederland, scoort. Logisch dus, dat 
voor zo’n eerbetoon muzikanten van 
formaat voor nodig zijn! Het belooft 
wederom een waanzinnige middag 
te worden. Ongeëvenaard en steen-
goed!

The Rolling Stones 
Ze stonden al eerder met heel veel 
succes in The Shack, dus reden ge-
noeg om The Dead Flowers weer 
eens te boeken. Een fantastische 
Stones tribute band die het authen-
tieke Stones geluid uit hun instru-
menten weten te toveren. Zondag-
middag 10 april. 
The Shack gaat zondag 3 april open 
om 15.00 uur en aanvang van CCR 
is vanaf 16.00 uur Entree 10 euro per 
persoon. Voor alle info: www.the-
shack.info. Adres: Schipholdijk 253b 
in Oude Meer. 

AGENDA

Aanschuiftafel Huiskamermuseum over:

Lijsten door eeuwen heen
Aalsmeer - Traditiegetrouw vindt 
op de eerste zaterdag van de maand 
de aanschuiftafel plaats in het Huis-
kamermuseum. Op zaterdag 2 april 
komt inlijsteraar Gerrit Hoogebeen 
vertellen over de geschiedenis van 
de schilderijlijst door de eeuwen 
heen. Het wordt een boeiend ver-
haal dat door middel van een power 
point nog eens extra aanschouwe-
lijk wordt gemaakt. Deze film wordt 
vertoond in de bovenzaal van De 
Oude Veiling in de Marktstraat van-
af 15.30 uur. Na afloop van de film 
is er de bekende nazit in het Huis-
kamermuseum aan de Van Cleeff-

kade 12a. En opnieuw wacht de 
bezoekers dan een verrassing! Het 
Huiskamermuseum is namelijk ver-
plaatst naar de eerste en tweede 
verdieping. Naast de vaste Mokum 
collectie zijn er ook de fraaie etsen 
van Jasper van Putten en kleurpot-
loodtekeningen van Roos de Lange 
te bekijken. Nieuw is de mogelijk-
heid om uit de uitgebreide collec-
tie kunstboeken een boek te lenen 
of de dvd te bekijken over de ge-
schiedenis van de Mokum Collec-
tie. Er zijn ook interessante kunst-
boeken te koop. De opbrengst hier-
van is voor de kunstenaars. 

Concert Jostiband Orkest 
en Da Capo’s Popkoor
Aalsmeer - Wie kent ze nou niet, 
het meest innemende orkest van 
Nederland dat geheel uit verstande-
lijke beperkte muzikanten bestaat. 
Het Jostiband Orkest uit Zwammer-
dam. Maandelijks trekken ze volle 
zalen en genieten de bezoekers van 
hun muziek. Op zaterdag 8 april ge-
ven ze een optreden in de Bloem-
hof samen met het Da Capo’s Pop-
koor op uitnodiging van de Rotary 
Club Aalsmeer Uithoorn. Een uniek 
moment om de muzikanten live in 
actie te zien. Een hernieuwde ken-
nismaking misschien wel, want al 
eerder was het Jostiband Orkest in 
Aalsmeer. Op het repertoire staan 
vertederende liedjes, maar ook ei-
gentijdse popmuziek. Het zou zo 

maar kunnen dat op 9 april een 
heuse James Bond medley of Ping 
Pong van Armin van Buren klinkt 
in de Bloemhof. Momenteel wordt 
hard gewerkt aan een programma 
dat het vijftig jarige jubileum van het 
orkest extra glans moet gaan geven. 
Het wordt vast en zeker een groots 
en verrassend concert. Kaarten voor 
dit concert, dat aanvangt om 20.00 
uur, zijn te bestellen via www.rotary-
amu-jostiband.nl en te koop bij het 
Boekhuis in de Zijdstraat. De kaar-
ten kosten 15 euro per stuk. De op-
brengst wordt grotendeels aange-
wend om een moeder verwendag te 
organiseren, een dag waarop moe-
ders van gehandicapte kinderen in 
de watten worden gelegd. 

Orchestra Mariachi Tierra 
Caliente bij Bob & Gon
Aalsmeer - Zinderende muziek 
uit Midden-Amerika met het Mexi-
caans-Nederlandse orkest ‘Maria-
chi Tierra Caliente’ presenteert het 
Crown Theater tijdens de laatste 
middag van dit seizoen in The Club 
met Bob en Gon. Op zondag 24 april 
vindt deze muzikale middag plaats. 
De warme klankkleur van zang, 
trompetten, violen en gitaren, de te-
nor van Ramón Balderas Sánchez en 
de traditionele Mariachi-kostuums 
van muzikanten vormen een spek-
takel. Het zal zorgen voor een heet 

en swingend slotakkoord in The 
Club van Studio’s Aalsmeer. Tierra 
Caliente was onder andere huisor-
kest van Prins Bernard en speelt op 
vele internationale festivals en fees-
ten. Aanvang om 15.30 uur. Zaal 
open vanaf 14.30 uur. Kaarten voor 
de voorstelling kosten 19,50 eu-
ro per stuk en zijn verkrijgbaar via 
www.crowntheateraalsmeer.nl en 
te koop bij het Boekhuis in de Zijd-
straat, Espago in de Ophelialaan en 
de Marskramer in Winkelcentrum 
Kudelstaart.

Projectzangers gevraagd 
voor uitvoering Messiah
Aalsmeer - Op 12 november hoopt 
Aalsmeers Christelijke Oratorium 
Vereniging de Messiah van Händel 
uit te voeren. Dit concert wordt ge-
houden in de Bloemhof, waar het 
koor een groot podium tot haar be-
schikking heeft. Een prima gelegen-
heid om project- of gastzangers uit 
te nodigen dit geweldige stuk mu-
ziek met ACOV mee te zingen. Mis-
schien heb je/heeft u de Messiah 
nog nooit gezongen, maar zou best 

graag mee willen doen. Dan is nu 
het moment om concert projectlid te 
worden van het koor. Misschien heb 
je het stuk al eerder of zelfs meerde-
re keren uitgevoerd. Ook dan ben je 
welkom. Je kunt je dan als gastzan-
ger aanmelden. Beiden via de web-
site: www.acov.nl. Op de site (bijna) 
alle informatie. Ter aanvulling alleen 
nog de datum van de (verplichte) 
studiedag. Deze staat gepland op 
zaterdag 15 oktober. 

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

NIEUW:AANBIEDING:

TIP:KOOPJE:

Western gitaar
‘Cort’ met element

  € 234,-

Keyboard statief
(grijs of zwart)

€ 26,95

Viool
‘Scarlatti’ 3/4

€ 85,-

Twee kasten vol 
mondharmonica’s!





Officiële Mededelingen
31 maart 2016

Vanaf 1 OktOber 2015 is de dienstVerlening 
bij de balie bOuwen & Vergunningen en 
balie bedrijVen gewijzigd

U kunt (in het raadhuis van Gemeente Amstelveen) tijdens de 
openingstijden zonder afspraak terecht voor:
-  het inzien van bouwtekeningen en bouwdossiers uit het 

archief;
-  algemene informatie over bouwprojecten en bestemmings-

plannen; 
-  dossiers die ter inzage liggen.
Voor vragen over vergunningvrij bouwen kunt u 24 uur per dag 
terecht op www.omgevingsloket.nl. Voor al uw overige vragen, 
zoals adres specifieke en specialistische vragen over onder an-
dere bouwen, bedrijven en bestemmingsplannen kunt u een 
afspraak maken via 020-5404911.

terinzageligging herinrichting burgeMeester 
kasteleinweg 

Op 29 maart 2016 hebben burgemeester en wethouders van 
Aalsmeer de herinrichting Burgemeester Kasteleinweg vrijge-
geven voor inspraak. Dit betekent dat iedereen met ingang 
van vrijdag 30 maart 2016 tot en met 27 april 2016 de herin-
richting Burgemeester Kasteleinweg kan inzien. Dit is tevens 
de reactietermijn. 

herinrichting burgemeester kasteleinweg 
(voormalige n201)
De verlegging van de provinciale weg N201 in Aalsmeer is 
één van de belangrijkste ruimtelijke ontwikkelingen van de 
afgelopen decennia. Na een discussie van bijna 40 jaar is in 
2006 uiteindelijk een start gemaakt met de realisatie van de 
nieuwe N201, op een nieuw tracé in de Oosteinderpoelpol-
der tussen de woonkern Aalsmeer en de woonkern Oosteinde 
in. Inmiddels is de nieuwe N201 in 2014 opgeleverd en in 
gebruik genomen, maar veel aanpassingen in Aalsmeer als ge-
volg van de verlegging van de N201 moeten nog gerealiseerd 
worden. Eén van die aanpassingen is de herinrichting van het 
oude tracé: de Burgemeester Kasteleinweg. Na een omvang-
rijke maatschappelijke en bestuurlijke discussie, heeft de ge-
meenteraad in 2013 het wensbeeld voor de herinrichting van 
Burgemeester Kasteleinweg vastgesteld. Dit wensbeeld was 
enerzijds gevisualiseerd in een schets van landschapsarchi-
tect Palmbout en anderzijds in een besluit die richting heeft 
gegeven aan het ontwerpproces. Bij het vaststellen van het 
wensbeeld is er op verzoek van de raad door het college een 
communicatieplan opgesteld. Dit plan is de basis voor het 
participatietraject dat sinds 2013 over de herinrichting van 
de Burgemeester Kasteleinweg is gevolgd en dat in 2016 tot 
een besluit over het ontwerp, de benodigde middelen en de 
realisatie moet leiden. De overige overheden betrokken bij dit 
project zijn naast de provincie Noord-Holland, de stadsregio 
Amsterdam, de gemeente Haarlemmermeer en de gemeente 
Uithoorn. Alle partijen hebben hun eisen en wensen voor de 
invulling van project inzichtelijk gemaakt en deze zijn ver-
taald in het ontwerp. Zoals in ieder project zijn er eisen en 
wensen van verschillende partijen die niet of niet volledig ver-
taald kunnen worden in de gekozen oplossing in het ontwerp. 
Het ontwerp is een afspiegeling van de oplossingen, waarvoor 
het meeste draagvlak is gebleken. De betrokken overheden 
hebben hun draagvlak voor het ontwerp uitgesproken en de 
provincie Noord-Holland heeft bestuurlijk aangegeven het 
ontwerp van de N196 in Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uit-
hoorn voor de geraamde kosten van in totaal e 29.1 miljoen 
te kunnen maken. De provincie Noord-Holland zal de uitvoe-
ring in de komende jaren op zich nemen.

De planning van de procedure is:
29 maart  besluitcollege over de inspraak
30 maart-27 april 2016 inspraakprocedure
24 mei behandeling college
14 juni  commissie Ruimte en Economie
30 juni behandeling gemeenteraad.

De planning van de behandeling in commissie en in de gemeen-
teraad is uiteraard de verantwoordelijkheid van het presidium. 
Na het besluit van de raad zal de samenwerkingsovereenkomst 
met de provincie Noord-Holland, de stadsregio Amsterdam, 
de gemeenten Haarlemmermeer en Uithoorn worden onderte-
kend.  De provincie Noord-Holland start de voorbereiding van 
de aanbesteding van het project. Deze neemt circa 9 maanden 
in beslag en het is de planning dat de aanbesteding van het 
project begin 2017 kan plaatsvinden. Op basis van deze plan-
ning is het de verwachting dat de aannemer medio 2017 kan 
starten met de werkzaamheden. De provincie onderzoekt de 
komende tijd welke voorbereidende werkzaamheden er reeds 
eerder uitgevoerd kunnen worden. Daarbij wordt gedacht aan 
het verleggen van kabels en leidingen en het aanbrengen van 
voorbelasting.

waar vind u informatie?
Het ontwerp van herinrichting kunt u vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer: www.aalsmeer.nl/detuinenva-
naalsmeer klik op deelplan Burgemeester Kasteleinweg en 
nogmaals op deelplan Burgemeester Kasteleinweg en vervol-
gens op besluitvorming Burgemeester Kasteleinweg. U kunt 
er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. Deze 
stukken liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage 
bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aalsmeer aan 
het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie zijn: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 20.00 
uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de balie 
Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 1 te 
Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De ope-
ningstijden van deze balie zijn: maandag tot en met woensdag 
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-
12.30 uur.

hoe kunt u reageren?
U kunt vanaf vrijdag 30 maart 2016 gedurende vier weken 
reageren (tot en met 27 april 2016). Een ieder kan schrif-
telijk of mondeling een reactie indienen op de herinrichting 
Burgemeester Kasteleinweg. Uw schriftelijke reactie kunt u 
indienen bij college van burgemeester en wethouders (post-
bus 253, 1430 AG, Aalsmeer) onder vermelding van “herinrich-
ting Burgemeester Kasteleinweg”. Een email sturen kan ook:  
info@aalsmeer.nl.

informatiemarkt
Op woensdag 13 april 2016 nodigen wij u uit voor een infor-
matiemarkt op het gemeentehuis in Aalsmeer. Deze bijeen-
komst zal plaatsvinden vanaf 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 
uur) tot ongeveer 22.00 uur. Op de informatiemarkt wordt een 
toelichting gegeven op de inhoud en doelstellingen van de 
herinrichting. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen en 
het indienen van een inspraakreactie.

Meer informatie?
Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie en/of 

een nadere toelichting op dit plan kunt u contact opnemen 
met de heer C. Riechelman (projectleider) van de afdeling 
Stedelijke Ontwikkeling, e-mail info@aalsmeer.nl, telefoon 
0297-387575.

wOensdag 6 april: referenduM OVer 
saMenwerkingsakkOOrd Oekraïne 

Op woensdag 6 april 2016 vindt een raadgevend referendum 
plaats. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In de associa-
tieovereenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken 
gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samen-
werking, vooral handel. Op uw stembiljet staat: bent u voor of 
tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst 
tussen de Europese Unie en Oekraïne? 

Het samenwerkingsakkoord met Oekraïne gaat pas in als alle 
EU-landen het akkoord officieel goedkeuren. De andere EU-
landen hebben dit al gedaan. In Nederland hebben de Tweede 
en Eerste Kamer het samenwerkingsakkoord al goedgekeurd. 
Bij het referendum kunt u laten weten of u het daarmee eens 
bent of niet. De Nederlandse regering neemt pas een definitief 
besluit na het referendum. 

U kunt de hele dag stemmen, de stembureaus zijn open van 
7.30 tot 21.00 uur. Voor meer informatie en een overzicht van 
de stembureaus, zie www.aalsmeer.nl/verkiezingen.

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 met de aanduiding “Land Onbe-
kend”. Uit een onderzoek is gebleken dat betrokkene(n) niet 
meer woonachtig is/zijn op het adres waar hij/zij in de Basis-
registratie Personen (BRP) van de gemeente Aalsmeer staat/
staan ingeschreven.

geslachtsnaam Voorletters geboorte- datum 
  datum voornemen

Dynowski J.J. 25-10-1972 22-03-2016

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

raadsVergadering dOnderdag 7 april 2016
Uitnodiging voor het bijwonen van de raadsvergadering op 
donderdag 7 april 2016, in de raadzaal van het gemeentehuis 
van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. De voorzitter van de raad, 
J.J. Nobel 

  raad

tijd agenda- Onderwerp
 punt

20.00 R-1 1. Opening door de voorzitter, 
   de heer J.J. Nobel
  2.  Vaststelling van de agenda 
  3. Vaststelling van het verslag van de 
   raadsvergadering van 10 maart 2016
  4. Ingekomen stukken

  haMerstukken

20.05 R-2 Evaluatie convenant Stichting Auro - 
  gemeenten Aalsmeer, Ronde Venen 
  en Uithoorn
 R-3 Verhoging subsidie Stichting 
  Vluchtelingenwerk Amstelland
 R-4 Aankoop loswal Herenweg Kudelstaart
 R-5 Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling 
  Amstelland-Meerlanden Overleg en 
  verklaring van geen bezwaar toetreding 
  gemeente De Ronde Venen
 R-6 Bekrachtigen Programma van Eisen 
  aanbesteding accountant
 R-7 Vaststelling bestemmingsplan Hornweg
 R-8 Vaststellen bestemmingsplan ‘1e 
  herziening Hornmeer-Fusieschool’
 R-9 Ontslag en benoeming lid Regioraad 
  Stadsregio Amsterdam
 R-10 Ontslag en benoeming lid 
  Werkgeverscommissie

  behandelstukken

 R-11 Herinrichting raadzaal Aalsmeer

  Vragenkwartier

  sluiting

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. Re-
ageren 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.
- Jac. P. Thijsselaan 1, 1431 JH (Z-2016/016925), het 

plaatsen van een woonunit achter het huis
- Schoolstraat 19, 1431 BG (Z-2016/017318), het plaatsen 

van een gevelpaneel aan de voor- en achterzijde
  van de woning
- Legmeerdijk 313, C 4014, 1431 GB (Z-2016/017316), het 

plaatsen van een sprinklertank met bijbehorende
  pompruimte langs de zuidwestgevel van het centrumge-

bouw

procedure afgebroken, buiten behandeling gesteld
- Lisdoddestraat 156, 1433 WH (Z-2015/059520), het afwij-

ken van het bestemmingsplan t.b.v.
  huisvesting arbeidsmigranten

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 nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

Openingstijden balie burgerzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tus-
sen 17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reis-
documenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor 
inschrijvingen vanuit het buitenland en planning ondertrouw 
en huwelijkdata dient altijd in persoon een afspraak te worden 
gemaakt. Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch be-
reikbaar van 08.30-17.00 uur.

Openingstijden balie bOuwen & Vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.

Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.

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

Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 0297-
387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen kunt u ook 
mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

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

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

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

inspreken in de cOMMissieVergadering 
OVer een geagendeerd Onderwerp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergade-
ringen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissie-
vergadering kan een burger het woord voeren over onderwer-
pen die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. 
In de commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 
minuten de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel 
een korte vragenronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de griffie via 
griffie@aalsmeer.nl of telefonisch via 0297-387585 / 0297-
387584. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de ver-
gadering.

OVerige lOketten en infOrMatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen, schuldhulpverlening, 
jeugdhulp): 
ma. di. do. vr. 08.30-12.00 uur
woensdag 13.00-16.30 uur

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

Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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

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

serVicepunt beheer en uitVOering 
prOVincie nOOrd-hOlland
Voor al uw klachten over provinciale wegen en bruggen: tel. 
0800-0200600 of mail naar: infobu@noord-holland.nl.

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

calaMiteitentelefOOn
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar via het hoofdnummer: 0297-381777.

Meer infO
Volg ons op Facebook en Twitter.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

VOOr Meer infOrMatie: 
www.aalsMeer.nl

procedure afgebroken, project is vergunningvrij
- Berkenlaan 5, 1431 JD (Z-2016/014136), het plaatsen van 

een hobbykasje

procedure afgebroken, door aanvrager ingetrokken
- Jac. P. Thijsselaan 1, 1431 JH (Z-2016/007542), het ver-

breden van een inrit

Meldingen ontvangen
- Uiterweg 228, 1431 AV (Z-2016/016885), het slopen van 

een koelcel en het demonteren en afvoeren van asbest 
panelen

Meldingen akkoord
- Anjerlaan 29, 1431 TS (Z-2016/015854), het verwijderen 

van asbesthoudende materialen uit mutatiewoning

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

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

terrasVergunning (aanVragen)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Punterstraat 8, 1431CT(Z-2016/016096), Bertram & Brood, 

ontvangen 16 maart 2016

ingetrOkken aanVragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag is ingetrokken:
- Gemeente Aalsmeer (Z-2016/012615), Werven deelnemers 

BankGiro Loterij, Nationale Postcode Loterij en Vrienden-
loterij in 2016, ingetrokken 2 maart 2016

ter inzage
t/m 31-03-16 De ontwerpomgevingsvergunning met bijbe-

horende stukken m.b.t. activiteiten bouwen 
en handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening op het adres Uiterweg 417c ws 2 ten 
behoeve van de bouw van een recreatiewo-
ning.

t/m 21-04-16 Ontwerpstructuurvisie Green Park Aalsmeer 
2016 (en bijbehorende stukken)

t/m 22-04-16 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Aalsmeer-
Dorp 2005, Helling 49 (uitgebreide procedu-
re) en een ontheffingsverzoek hogere grens-
waarden Wet geluidhinder (aanvraag voor om-
gevingsvergunning, de ontwerp-beschikking, 
de ruimtelijke onderbouwing, het ontwerp be-
sluit hogere grenswaarde en de overige daar-
op betrekking hebbende stukken)

t/m 28-04-16 Ontwerpbestemmingsplan ‘Zwarteweg’ met de 
bijbehorende stukken (op voormalige terrein 
van de kwekerij en aangrenzende terrein van 
de voormalige gemeentewerf aan de Zwarte-
weg 69 woningen ontwikkelen)

t/m 29-04-16 Wijzigingsplan “Schinkelpolder, derde wijzi-
ging” (bedrijfsgronden aan de Rietwijkeroord-
weg 33 te Aalsmeer)

t/m 06-05-16 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, 
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
bestemmingsplan Oosteinderweg e.o. 2005, 
herverkaveling Dorpshaven Noord deelgebied 
4.

 De aanvraag voor omgevingsvergunning, de 
ontwerpbeschikking omgevingsvergunning, 
de ruimtelijke onderbouwing en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken in afwij-
king van het bestemmingsplan Oosteinderweg 
e.o. 2005, herverkaveling Dorpshaven Noord 
deelgebieden 1 en 2, deelgebied 3 en deelge-
bied 4.

t/m 06-05-16 Ontwerp van het bestemmingsplan ‘Woonar-
ken-Uiterweg 180’ en het ontwerp van het be-
stemmingsplan ‘1e herziening bestemmings-
plan Woonarken’ met de bijbehorende stukken

wet algeMene bepalingen OMgeVingsrecht
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving. 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 heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handha-
ving, 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 ver-
gunningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuurs-
recht kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag 
van verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het ontwerp 
ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar 
voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veilig-
heid, Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.
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Exposities in de Boswinkel
Amstelland - Kom tussen 1 april en 
5 juli op de bovenverdieping van De 
Boswinkel de tentoonstelling ‘Ne-
derland, Waterland’ bekijken. Dui-
zenden jaren geleden ontstonden 
de meeste van de meren en rivieren. 
Dat was in de IJstijd, toen de wol-
harige mammoet nog door het land 
denderde. Hoe ziet er leven er nu uit 
op en rond het water? Maak kennis 
met de lepelaar, de roodkeelduiker 
en de grote zaagbek. Bij de tentoon-
stelling is een speurtocht. 

Vogelpoep
Van 1 april tot 31 mei zijn op de be-
gane grond van De Boswinkel fo-

to’s bekijken van vogelpoep. De fo-
to’s zijn gemaakt door Jan Ebbinge. 
De foto’s tonen vogelpoep op auto’s, 
omdat vogelpoep het beste afsteekt 
op de verschillende kleuren autoda-
ken. Bijna alle foto’s zijn gemaakt op 
de grote parkeerplaats bij de hoofd-
ingang van het Bos. Kom kijken en 
laat je fantasie de vrije loop. De fo-
to’s zijn te koop. 
De toegang tot De Boswinkel aan 
de Bosbaanweg 5 is gratis. Ope-
ningstijden zijn van dinsdag tot en 
met zondag tussen 10.00 en 17.00 
uur. Meer informatie via de websi-
te: www.amsterdamsebos.nl of bel 
020-5456100.

Lezing in Crash Museum 
over het houten wonder
Aalsmeerderbrug - Op zaterdag-
middag 2 april, aanvang 13.00 uur, 
zal de heer Hans Walrecht in het 
Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 een lezing geven over 
de De Havilland Mosquito, een En-
gelse tweemotorige bommenwer-
per. Het grotendeels van hout ge-
bouwde vliegtuig werd in de Tweede 
Wereldoorlog dan ook bekend on-
der de naam ‘ Het Houten Wonder’. 
Hans Walrecht zal alles vertellen 
over de Mosquito vanaf het eerste 
ontwerp in 1938 als bommenwerper 
door Geoffrey De Havilland. De pre-
sentatie, geïllustreerd met een aan-
tal fraaie foto’s en videofragmenten, 
laat de Mosquito in al zijn uitvoerin-
gen zien, van ontwerp tot restaura-
tie anno nu.
De Mosquito was het eerste ‘multi-
role combat aircraft’. Hoewel hij ont-
worpen werd als bommenwerper 
werd het toestel ook ingezet als fo-
toverkenner, jachtbommenwerper, 

nachtjager, padvinder en als wapen 
tegen de Duitse onderzeeboten. 
De relatief kleine Mosquito kon als 
bommenwerper soms een zwaar-
dere bommenlading vervoeren dan 
een aantal grote viermotorige bom-
menwerpers
Het Crash Luchtoorlog- en Ver-
zetsmuseum ’40-’45 is geopend 
van 11.00 tot 16.00 uur en is geves-
tigd in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460 in Aalsmeer-
derbrug (nabij Rijsenhout). De toe-
gang bedraagt 3,50 euro voor vol-
wassenen en 1,50 euro voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar. Donateurs van 
de stichting en veteranen hebben 
gratis toegang. Voor meer informatie 
over de collectie van het museum en 
het werk van de Stichting Crash ’40-
’45 kan gekeken worden op de web-
site www.crash40-45.nl. Ook kan 
contact opgenomen worden met het 
secretariaat via 0297-530667 of via 
secretaris@crash40-45.nl. 

Bekendmaking kleurplatenactie
Wethouder en wijkagent te 
gast bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Wekelijks zendt de lo-
kale omroep van Aalsmeer zeer in-
teressante programma’s uit, spe-
ciaal bedoeld voor de Aalsmeer-
der of Kudelstaarter. Zo is komende 
week in de talkshow ‘Door de Man-
gel’ chefkok en tevens restaurantei-
genaar Philippe Sargis op bezoek. In 
‘Aalsmeer Politiek’ komt deze week 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
langs om de politieke week door de 
nemen. 

‘Let’s Go’
Vrijdag is het 1 april en dan wor-
den de winnaars bekend gemaakt 
van de kleurplaten-actie en dat is 
geen grapje! Groep 5 van de Jozef-
school heeft de afgelopen maand 
zich creatief uitgeleefd op de Radio 
Aalsmeer kleurplaat. Vrijdag zijn al-
le leerlingen welkom in de studio bij 
‘Let’s Go’ en zullen de drie winnaars 
bekend worden gemaakt. Natuurlijk 
zijn er voor deze winnaars hele leu-
ke prijzen. Ook komt Devon langs 
om te vertellen over de nieuwe Kung 
Fu Panda film en de leuke middag 
die georganiseerd wordt op 10 april 
in Studio’s Aalsmeer. Natuurlijk is er 
ook lekker veel muziek en een hoop 
gezelligheid in de studio. 

Zeg het met bloemen!
Vrijdag tussen 21.00 en 23.00 uur 
is het weer tijd voor het gezelligste 
radiocafé van de regio. Deze week 
presenteert Ron samen met Kirsten 
en staat de Twitterhit in het teken 
van ‘Bloemen en Planten’. De re-
den hiervan is natuurlijk omdat het 
dit weekend weer ‘Kom in de Kas’ 
is. Eén van de deelnemende bedrij-
ven is GreenBalanz van Lennard van 
der Weijden. Lennard komt vertellen 
over Kom in de Kas en geeft als prijs 
deze week de mooie phalaenopsis 
orchidee weg. Dus weet jij een hit of 
een artiestennaam met ‘Bloemen of 
Planten’ in de titel? Geef dan jouw 
Twitterhit door via @vrij_avondca-
fé, via een bericht op de Facebook-
pagina ‘Vrijdagavondcafé’ of via een 
mail naar studio@radioaalsmeer.nl. 
Veder deze week ook het radiospel 
Soundmemory, interviews, Kirsten’s 
Vrijdagavond Mini Magazine, de 
Soulshow-classic en Ron’s top 40 
Hitarchief. 

Chefkok in ‘Door de Mangel’ 
Zoals iedere maandag, ontvangt 
‘Door de Mangel’ ook maan-
dag weer een Aalsmeerder of Ku-

delstaarter. Een uur lang wordt de 
gast in de talkshow de hemd van 
het lijf gevraagd door het presenta-
tie duo Myléne en Elbert. Op twee-
de Paasdag kon geluisterd worden 
naar een herhaling van de 100ste 
uitzending met Gerard Joling. De 
week daarvoor was de eigenaar 
van restaurant Oevers te gast. Ui-
teraard heeft Rob ook een nieuwe 
gast voor 121e uitzending van ‘Door 
de Mangel’ gevonden. Maandag 4 
april komt collega restauranthou-
der en chefkok Philippe Sargis om 
19.00 uur naar de studio. Sargis is 
sinds kort eigenaar van restaurant 
De Dorpshoek. Vragen voor Philip-
pe Sargis? Mail deze dan via stu-
dio@radioaalsmeer.nl of via Twitter: 
@DoordeMangel.

‘Top 10 van’ Erik van den Brun 
Na ‘Door de Mangel’ volgt wekelijks 
het programma ‘De Top 10 van’. De-
ze week tussen 20.00 en 21.00 uur 
de tien favoriete platen van wijk-
agent Erik van den Brun. Hij is wijk-
agent van Aalsmeer Centrum en 
bekend van zijn Twitter er Face-
bookactiviteiten, maar ook van zijn 
maandelijkse rubriek in het ‘Vrijdag-
avondcafé’ op Radio Aalsmeer. Be-
nieuwd welke muziek Erik graag wil 
laten horen? Luister dan maandag 
naar ‘De Top 10 van’.

Uitgelicht: ‘Radio Revue’
Op de woensdagavond kan iede-
re week van 19.00 tot 20.00 uur ge-
luisterd worden naar het program-
ma ‘Radio Revue’. Het programma 
wordt gemaakt door Lianda van der 
Schilden en Robert Arendsen. Dit 
duo belicht wekelijks vele aspecten 
van de popmuziek in diverse weke-
lijks terugkerende items. Zo dagen 
de presentatoren elkaar uit om el-
ke week een duik in de muziek- en 
entertainment-geschiedenis te ne-
men en hierbij passende muziek uit 
te zoeken. Verder staat elke week 
om 19.30 uur de Radio Revue Pop-
quiz klaar, een interactieve quiz over 
de muziekgeschiedenis van de da-
tum van uitzending waaraan de luis-
teraar vanuit huis deel kan nemen 
vanaf laptop, tablet of telefoon. De 
winnaar mag een verzoekplaat in-
dienen.
Radio Aalsmeer is te beluisteren via 
105.9 FM in de ether, 99.0 FM op de 
kabel en via de website www.radio-
aalsmeer.nl. Volg Radio Aalsmeer 
ook op Twitter en Facebook.

Videoclub presenteert 4 april:
Wereldfilms in Aalsmeer
Aalsmeer - Maandag 4 april ont-
vangt de Videoclub Aalsmeer een 
delegatie amateurfilmers die vo-
rig jaar het UNICA wereld filmfes-
tival 2015 in Sint Petersburg in Rus-
land hebben bezocht. Zij nemen 
een speciaal vervaardigde DVD mee 
waarop een selectie van topfilms 
gemaakt door amateurs van over de 
hele wereld. Onderdeel van dit festi-
val is de World One Movie Cup waar 
de Nederlandse inzending ‘Haat’ 
van José Bibian met het predikaat 
goud de eerste plaats behaalde voor 
de Franse inzending ‘Renault 4 Ever’. 
Drie andere Nederlandse inzendin-
gen voor deze UNICA editie hebben 
een erediploma behaald. De speel-
fims ‘Het witte huis’ van Videofil-
mers Velsen en ‘Baby blues’ van de 
videoclub LVSL uit Leiden kwamen 
helaas net een stem tekort voor een 
bronzen medaille. De zeven interna-
tionale juryleden gaven vier stem-
men voor brons en dat is te weinig. 
Het is gebruikelijk dat elk jaar één 
van de in Noord Holland gevestig-
de videoclubs als gastvereniging de 
organisatie ter hand neemt. Op de-
ze avond zullen een aantal van deze 
topfilms worden vertoond en door 

Kees Tervoort, internationaal jury-
lid en voorzitter van de NOVA, (Ne-
derlandse Organisatie voor Video 
Amateurs), van commentaar wor-
den voorzien. Dit is voor de bezoe-
kers een interessant gegeven, om-
dat vrijwel alle films zijn ondertiteld 
in het Engels en enige aanvullende 
informatie verhelderend werkt. 
Met de ervaring van voorgaande 
UNICA avonden waar veel ama-
teurfilmers uit Noord Holland op af 
kwamen zal het op 4 april druk wor-
den in de grote zaal van buurthuis 
Hornmeer. De avond wordt georga-
niseerd onder auspiciën van NH’63, 
de Federatie van Amateurfilmers in 
Noord Holland. 
Voor belangstellenden uit Aalsmeer 
en omgeving die deze avond willen 
meemaken zijn enkele plaatsen ge-
reserveerd. Men dient zich wel voor-
af telefonisch op te geven bij de se-
cretaris van de videoclub Aalsmeer 
Henk Zonneveld, tel. 0297-761768 
of voorzitter Gerard van Schie: tel. 
06-52421829. De avond begint om 
20.00 uur in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3, Zaal open 
vanaf 19.30 uur. De toegang is gra-
tis.

Dicht bij huis en toch zo ver weg
Favofilm Robbert-Jan van 
Duijn roept discussie op
Aalsmeer - Robbert -Jan van Duijn 
had op de stille Paaszaterdag voor 
een film uit 2007 gekozen die he-
laas de wreedheid van de actualiteit 
toonde. Tijdens het gesprek dat Ton 
Offerman vooraf aan de film had met 
Robbert-Jan van Duijn, werd de be-
langstelling voor politiek duidelijk. 
Jong, geestig, bekwaam, een open 
mind, het zijn kwaliteiten die de-
ze vertegenwoordiger van het CDA 
een aantrekkelijke politieke coalitie 
partner maken voor AB. Wat de film 
laat zien is de gekte om hoe dan ook 
het gelijk aan je zijde te willen heb-
ben of krijgen. Dat daarbij het mani-
puleren niet wordt geschuwd. Men-
sen zo tegen elkaar ophitsen dat 
vrienden vijanden worden. Dan zijn 
er degenen die alles op alles zetten 
en fanatiek aan het achtervolgen 
slaan, zij eisen gerechtigheid, soms 
met gevaar voor eigen leven, maar 
schuwen daarbij niet het avontuur, 
want ook dat lijkt verslavend. Soms 
lag het ‘lang leve de lol’ van de bei-
de hoofdrolspelers - een fotograaf 
en een journalist - er wel iets te dik 
bovenop. ‘Het was hel, niets gecom-
pliceerds aan. En ja…wij werken 
niet voor een reis magazine.’ Man-
nenpraat in het café. Daders die tel-
kens weer de mogelijkheid vinden 
en krijgen om de achtervolgers op 
het verkeerde been te zetten, soms 
letterlijk oog in oog staan met hun 
vijand maar toch weten te ontsnap-
pen. ‘Julie zoeken de vos, maar de 

vos zoekt jullie!’ Recent schreef een 
journalist in één van de kwaliteits-
kranten: ‘Hoe gruwelijk het allemaal 
is, het heeft ook iets amusants.’ Dat 
bestuurders van het schrikbewind 
nog steeds door een groot deel van 
de bevolking wordt gezien als hel-
den, en anderen niets liever dan 
koppen zien rollen. Dat dit allemaal 
afspeelt in een land dat een dag rij-
den van Nederland ligt. “Ik hou van 
Oost Europa, maar het is zo een an-
dere wereld.” Dat wilde Van Duijn 
met zijn gekozen film aantonen. De 
reacties van de kijkers waren nogal 
uiteenlopend. Was de een gechar-
meerd van het typische Amerikaan-
se spel, had dat voor de ander maar 
weinig met de werkelijkheid te ma-
ken. Hoewel deze film op waarheid 
berust. Het betekende dat zowel in 
de pauze als na afloop de discussie 
weer aardig op gang kwam. Het is 
en blijft altijd leuk om verrassende 
of voorspelbare commentaren aan 
te horen en daarover met elkaar in 
discussie te geraken. Dat is de char-
me van deze filmavonden. 
Volgende Favo film wordt uitge-
kozen door Tom de Vries (Fead-
ship) en is op zaterdag 16 april in 
de bovenzaal van De Oude Veiling 
in de Marktstraat. De film begint om 
20.30 uur. Wie zich graag laat ver-
rassen, van film en discussie houdt 
mag en kan deze avond niet te mis-
sen. 
Janna van Zon 

Op bezoek bij ambachtslieden
Amb8route dit weekend
Kudelstaart - Zaterdag 2 en zon-
dag 3 april kan een bezoek gebracht 
worden bij ambachtelijke plekjes in 
Kudelstaart en omgeving. Negen lo-
kale ambachtslieden stellen deze 
dagen hun deuren en werkplaatsen 
open voor publiek. Een kijkje in de 
keuken van de palingroker, de zeep-
maker, de kruidenolie maker, de te-
kenaar, de beeldhouwer, de kaas-
maker, de bloembollenkweker, de 
pottenbakker, de taartenbakker en 
meer. Van 10.00 tot 16.00 uur kun-
nen de verschillende werkplaat-
sen en ateliers bezocht worden. De 
Amb8route bestaat uit een fietsrou-
te langs alle deelnemers en voert 
door het dorp Kudelstaart, langs de 
Westeinderplassen en de Drecht via 
het Jaagpad aan de Amstel weer 
naar Kudelstaart. Zo kan de om-
geving per fiets ontdekt worden en 
worden bijzondere locaties bezocht.

Extra activiteiten
Deze editie zijn er naast de am-
bachtslieden ook gastambachten; 
een edelsmid, een chocolatier, een 
viltster, spinster en een heuse im-
ker! Deze gastambachten zijn on-
der gebracht bij een aantal van de 
ambachtslieden. Speciaal voor kin-
deren is er een speurspel waarmee 
een kinder high tea voor 2 personen 
te winnen is.
De route kan bij alle locaties ge-
start worden en voert langs negen 
ambachtelijk plekken met een fiets-
route van ongeveer 15 kilometer. 
De volgende ambachtelijke locaties 
doen mee aan de route: Visserijbe-
drijf Rekelhof, Pottenbakkerij ‘Patch 
of Heaven’, Atelier Ada Gons Goo-
sen, Atelier 13b, beeldeneiland/ ate-
lier Femke Kempkes, Zuivelboerderij 
Vrouwenakker, Bollenkwekerij Kos-

ter, Kruidenolie- en kruidenazijn-
makerij Home with Joy, Zeepatelier 
Uzepia en theetuin [H]eerlijk!
Er is een prachtige fietsroute uitge-
zet langs alle locaties van ongeveer 
15 kilometer. Deze routekaart is te 
koop bij alle locaties en bij restau-
rant Oevers in Kudelstaart voor 3,50 
euro. De routekaart bevat behalve 
de plattegrond en de contact ge-
gevens van de deelnemers informa-
tie over de omgeving en interessan-
te kortingsbonnen! De Amb8route 
is een initiatief van lokale ambach-
telijke ondernemers. Doel is men-
sen van dichtbij en veraf kennis te 
laten maken met de unieke lokale 
ambachten en de bijzondere natuur 
en infrastructuur van de polderge-
bieden in de regio. De fietsroute is 
ook buiten dit open weekend te ma-
ken, op de routekaart staan de ope-
ningstijden per locatie aangegeven. 
Uniek is dit weekend dat alle deel-
nemers aan de Amb8route hun deu-
ren tegelijk openstellen. Kijk voor 
meer informatie op www.amb8rou-
te.nl. Wees welkom!

Heerlijk jazz-avontuur met Pasen
Aalsmeer - Het was afgelopen zon-
dag 27 maart prima weer om heer-
lijk binnen te genieten van livemu-
ziek. Het waaide stevig, maar bin-
nen bij Nieuwe Meer was hier niets 
van te merken. Het Herman Nijkamp 
Kwartet verzorgde een Paasconcert 
Op een muzikaal jazz-avontuur trak-

teerden de vier muzikanten. Vier vir-
tuozen met elk een unieke sound. 
Een heerlijk concert in een sfeervol-
le locatie. Jazz op de Nieuwe Meer 
werd georganiseerd in samenwer-
king met KCA en cultureel café Bac-
chus. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Chez Brood: Openhartige 
kijk in leven van Herman
Aalsmeer - Wat een mooie en leu-
ke muziekvoorstelling: Chez Brood, 
over het leven van muzikant en kun-
stenaar Herman Brood, vrijdag 25 
maart in het Crown Theater. Ook 
grappig en confronterend, de laat-
ste weken van zijn leven. Herman 
was op, had dubbel geleefd volgens 
zijn vrouw Xandra, 108 jaar gewor-
den. Van kleine Brood, vertelt door 
zijn moeder, tot popster, levensge-
nieter en maker van kleurige kunst-
werken. Natuurlijk in de show diver-
se ‘knipogen’ naar sex. Herman was 
tot slot een rokkenjager. Hij werd 
prachtig vertolkt door de zanger en 
acteur Stefan Rokebrand, het loopje 
en de houding. Complimenten. Ook 
voor de man (Tibor Lukacs) die in 
de huid van Jules Deelder was ge-
kropen inclusief zijn bekende Rot-
terdamse accent. Hij was ook de 
man van de flauwe, maar heerlij-
ke grappen, ‘Goudvis: doe mij maar 
een joint, word ik haai’ en ‘alcohol-
vrij bier is als een bh aan de was-
lijn, het lekkerste is er uit’. Best lang 
is vast door menigeen gedacht dat 

Bart Chabot zichzelf speelde, maar 
Owen Schumacher bleek de caba-
retier uitstekend bestudeerd te heb-
ben. Xandra Brood werd goed ge-
speeld door Anne Lamsvelt, ook 
Bombita, en de rol van Herman’s 
moeder en Bombita prima door Ro-
sa Reuten. Ondanks het best trieste 
einde toch vrolijke gezichten na af-
loop. “Het was geweldig. Een open-
hartige kijk in het leven van Herman 
Brood.”
Na afloop trakteerde zanger en pia-
nist Jan Rot de aanwezigen op nog 
enkele anekdotes over Herman en 
zong een aantal van zijn liedjes in 
het Nederlands (door hem zelf ver-
taald) in de sfeervolle en volle Pia-
nobar bij Crown Theater Aalsmeer. 
De voorstelling is heel goed be-
zocht, een volle zaal met zelfs in het 
achterste (tweede) deel veel pu-
bliek. Chez Brood gaat verder Ne-
derland in. Een aanrader om deze 
muzikale voorstelling te gaan bij-
wonen!
J.K.
Foto: www.kicksfotos.nl

Bestelbus van 
aannemer weg

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 25 op zaterdag 26 maart is 
vanaf de Zwarteweg een bestelau-
to gestolen. De Mercedes Sprinter 
met kenteken 4-VLX-68 zat vol met 
allerlei gereedschappen, waaron-
der boor- en zaagmachines. De be-
stelbus is van aannemersbedrijf Vis-
been uit Badhoevedorp en dit staat 
ook groot vermeld op de Mercedes.

Vijftien boetes
Aalsmeer - Op vrijdag 25 maart 
heeft de politie tussen acht en 
twaalf uur in de ochtend een ver-
keerscontrole gehouden op de Bur-
gemeester Kastelijnweg. In totaal 
zijn vijftien bekeuringen uitgeschre-
ven. De meeste boetes waren voor 
te hoge snelheid. Ook werd vaak 
door het rode licht gereden. Tevens 
zijn proces-verbalen uitgeschreven 
voor het niet dragen van de gordel 
en niet handsfree bellen.
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Piano concert in Zorgcentrum Aelsmeer
De komende week is er een piano concert, van de leerlingen van 
Wilma Broere in Zorgcentrum Aelsmeer waarbij ook belangstellenden 
uit Aalsmeer en omgeving welkom zijn. Op zondag 17 april om 15.00 uur 
in de grote zaal bent u van harte welkom.

Creatieve middag in wijkpunt ‘Voor Elkaer’
Dinsdag 5 april is er van 14.30 - 16.30 uur een gezellige creatieve middag 
in wijkpunt ´Voor Elkaer´. Deze middag kunt u gratis mee doen met het 
afhaken van een portemonnee en een ketting maken van 
knijperklemmen. De materialen zijn aanwezig, mocht u uw werk willen 
meenemen dan vragen we een bijdrage van €5,- dit is incl. koffie en thee.
Voor meer informatie kunt u bellen met een van de gastvrouwen tel. 
0297- 820979. Nobelhof 1 in Kudelstaart.

Multi media in inloopcentrum Aalsmeer en Kudelstaart

Multi Media, we kunnen er bijna niet meer omheen. Bijna iedereen heeft 
tegenwoordig wel een mobiele telefoon, tablet of laptop in huis. 
Internet, e-mail en apps brengen vooral mogelijkheden met zich mee. 
Denk bijvoorbeeld aan contact met familie, vrienden, kennissen via 
Skype. Een middel om met elkaar te praten én elkaar te kunnen zien. Via 
Facebook kunt u bijvoorbeeld een uit het oog verloren kennis opzoeken. 
Daarnaast kunt u denk- en ontspanningsspelletjes leren downloaden en 

deze zelf of met anderen spelen. Heeft u vragen dan zullen de 
medewerkers en vrijwilligers u onder het genot van een kopje koffie 

helpen. U bent welkom op vrijdagochtend in 
Aalsmeer en woensdagochtend in 

Kudelstaart. Om 10.00 uur staat de 
koffie klaar!

Voor iedereen vanaf 55jr.
Weet u welkom, ook als u niet in 

het zorgcentrum woont.

Restaurant aan de Pontweg
8cht wordt Steiger 28
Aalsmeer - Colin Witjes is een jon-
ge ondernemer en horecaman in 
hart en nieren. Hij is sinds 1 maart 
de nieuwe bedrijfsleider en samen 
met zijn tante Ursula Ebbers, eige-
naar van Steiger 28, voorheen res-
taurant 8cht aan de Pontweg. Colin 
komt uit het mooie Giesbeek, heeft 
familie hier in de buurt wonen en 
belandde vorig jaar per toeval op 
het terras aan de Ringvaart. “Ik vond 
het meteen een leuke plek. Ik ben 
dus altijd werkzaam geweest in de 
horeca, heb vervolgens een aantal 
jaren in de bouw gewerkt, maar het 
begon toch weer te kriebelen. Aan-
gezien ik altijd een zeer goede klik 
met mijn tante heb en zij diverse ho-
recabedrijven heeft gehad hebben 
we het idee gevat om samen iets te 
beginnen. Haar dochter Julia gaat 
ons meehelpen in de keuken en de 
vertrouwde chef-kok blijft ons bij-
staan.” Bij binnenkomst is meteen 
opvallend dat de inrichting enigs-
zins is gewijzigd. De kleuren zijn 
aangepast, de bar is veranderd, de 
piano verplaatst, er staat een gro-
te wijnkast en de tafels zijn voorzien 
van linnen. Tevens zijn kunstobjec-
ten zijn toegevoegd, waarvan ‘Har-
ry de Ridder’ blikvanger is. Ook het 
buitenterras is aangepakt. En waar 
momenteel aan gewerkt wordt is 
een mooie loungeplek aan het wa-
ter. De steiger biedt plaats aan zo’n 
vijftien bootjes.

Proeverij 
Colin: “Je kunt bij ons terecht voor 
een kop koffie met huisgemaak-
te lekkernijen, een lekkere lunch, 
een wijntje met borrelhap op ons 
terras of een uitgebreid diner. Al-
les is mogelijk. Dieetwensen zijn 

bespreekbaar. En dat allemaal in 
een laagdrempelige sfeer. Ieder-
een is van harte welkom.” Ursu-
la vertelt iets over de bijzondere 
proeverij die Steiger 28 op de kaart 
heeft staan: “Dat is echt ons para-
depaardje. De proeverij bestaat uit 
een achttal voor-, hoofd- en nage-
rechten. Het is veel, maar zó lekker 
en divers, dat moet je proeven. Ie-
dere seizoen verandert de samen-
stelling. En dat voor maar 32 euro 
vijftig.” Op de menukaart staan ver-
der mooie gerechten; van carpaccio 
of huis-gemarineerde zalm voor-
af tot een mooie tournedos of ge-
bakken zeetong met limoen dillebo-
ter. De dessertkaart is ook zeer ge-
varieerd. Hier staat de klassieke Da-
me Blanche op maar ook een assor-
timent aan kazen op de plank. De 
openingstijden van Steiger 28 zijn 
van woensdag tot en met zondag 
vanaf 12.00 uur. De keuken sluit om 
21.00 uur. Kijk voor meer informatie 
en reserveringen op www.steiger28.
nl of bel 0297-324762. Pontweg 28 
te Aalsmeer.
Door Miranda Gommans 
 

“Luisteren naar wensen van klanten”

VooVers: Nieuwe verswinkel 
op Poldermeesterplein
Aalsmeer - “Toen de winkel leeg 
kwam te staan zijn we gaan kijken 
naar een juiste invulling en waar 
behoefte naar is hier op het plein. 
Aangezien er geen slager, kaas- en 
groenteboer is kwamen we al snel 
op dit idee.” Aan het woord is Jasper 
Engel. Hij vertelt verder: “Mijn ou-
ders hebben vijfentwintig jaar gele-
den bakkerij Vooges overgenomen 
en ik zit sinds drie jaar in de zaak. 
We hebben voor dit nieuwe con-
cept (wij noemen het een verswin-
kel, maar de hippe term is ‘blurring’) 
een nieuw team samengesteld; Bas-
tiaan is de vaste kok, Stefanie heeft 
veel verstand van de kazen en Lars 
doet van alles.” Tijdens het gesprek-
je met Jasper stroomt de winkel vol 
met gasten die graag plaatsnemen 
aan de uitnodigende koffietafel ach-
terin de winkel. Er wordt geluncht, 
maar er kan ook een kop koffie of 
thee, met iets lekkers uit de be-
lendende bakkerij worden besteld. 
Een mevrouw, die boven de winkels 
woont, is ontzettend blij dat er een 
koffiecorner c.q. lunchtent is bijge-
komen. “Daar was behoefte aan.” 
Verzucht ze. “Ik kom hier zeker re-
gelmatig een bakkie doen.” Andere 
dames zitten goedkeurend te knik-
ken als ze in een vers belegd brood-
je bijten. VooVers is begonnen met 
de try-out weken. “Omdat het, ook 
voor ons, compleet nieuw is gaan 
we kijken wat de hardlopers gaan 
zijn, de hoeveelheden moeten wor-
den, et cetera. Ons vlees komt bij 
kwaliteitsslagerij Eijk en Veld uit 
De Kwakel, groente kopen we zelf 
in bij de groothandel en kaas van 
Klasse Kaas de Groot.” VooVers ver-
koopt ook luxe noten, frisdranken 
van het merk Exota, maaltijden, sa-
lades en tapenades. Uiteraard alle-
maal vers bereid. Met ingang van 1 

april neemt de verswinkel ook soe-
pen op in het assortiment. Deze ko-
men bij Soep Aalsmeer vandaan, 
een nieuwe onderneming met dag-
verse en vegetarische soepen en 
waarvan iedere liter verkochte soep 
vijftig cent naar de Voedselbank in 
Aalsmeer gaat. 

Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen
De inrichting heeft familie Engel 
zelf bedacht. Jasper: “In het kader 
van duurzaamheid hebben we di-
verse spullen hergebruikt. Steiger-
hout bijvoorbeeld en de vloer. De 
leistenen achterwand waren bord-
jes die hier in de winkel lagen en 
de industriële lampen die komen 
dan weer uit de Visserstraat. Daar 
zijn we een grote bakkerij aan het 
bouwen. We zijn dus maatschappe-
lijk verantwoorde ondernemers!” 15 
april zal de feestelijke opening zijn. 
Er kan dan gratis geproefd worden 
van al het lekkers wat VooVers te 
bieden heeft. Tot die tijd kunt u tot 
11.00 uur koffie met een croissant 
bestellen voor een euro en wisse-
lende eenpersoonsmaaltijden voor 
maar 4 euro 95. Bestellingen van 
belegde broodjes is ook mogelijk. 
VooVers levert binnen twintig minu-
ten. De openingstijden zijn, behalve 
zondag, van 08.00 tot 19.00 uur. Kijk 
op www.voovers.nl of volg VooVers 
via Facebook voor meer acties en 
de dagmenu’s. Jasper tot slot: “We 
moeten nog even ons plekje zoeken 
en willen de klant zo goed mogelijk 
bedienen. De try-out weken zijn er 
echt voor om ons assortiment aan te 
vullen en te luisteren naar alle wen-
sen van onze klanten, zodat ze te-
rugkomen bij VooVers!” 

Door Miranda Gommans 

Open huis op 6 en 8 april
Week van Kindercoaching
Aalsmeer - Op maandag 4 april 
start de Week van Kindercoaching. 
Als ouder ziet u uw kind het liefst 
blij en vol zelfvertrouwen door het 
leven gaan. Toch kan het gebeu-
ren dat u of uw kind merkt dat het 
wat minder goed gaat. Dit kan het 
geval zijn in het gezin, op school of 
in de contacten met andere kinde-
ren. Uw kind gedraagt zich anders 
dan voorheen. Het is sneller boos, 
bang, verdrietig. Of het is heel stil-
letjes en trekt zich terug in zichzelf. 
Begeleiding van een kindercoach 
kan dan helpen. Dat kan zijn op het 
gebied van opvoeding, leren, ge-
drag, of op sociaal-emotioneel vlak. 
Met ouder en kind wordt er geke-
ken naar de hulpvraag en naar dat-
gene wat het kind wil leren. Dit tra-
ject levert een wezenlijke bijdrage 
aan de persoonlijke ontwikkeling en 
bewustwording, zodat het kind zich-
zelf leert kennen en kan gaan zoe-
ken naar eigen oplossingen. Kinder-
coaching is een relatief jong beroep 
dat meer en meer bekendheid krijgt 
en een waardevolle aanvulling bin-
nen de bestaande hulpverlening is. 

Deze vorm van hulpverlening wordt 
jaarlijks tijdens de Week van de Kin-
dercoaching extra in het zonnetje 
gezet. De Week van Kindercoaching 
is een terugkerend evenement, dat 
jaarlijks in de tweede week van april 
georganiseerd wordt. Wilt u meer 
weten over kindercoaching, wat een 
kindercoach doet en wat deze voor 
u en uw kind kan betekenen? Kijk 
op www.marjanneroodenburg-kin-
dercoach.nl. Op woensdag 6 april 
van 9.30 tot 15.00 uur en vrijdag 8 
april van 13.00 tot 17.30 uur houdt 
Marjanne Roodenburg open huis 
aan de Hornweg 7. Kom vrijblijvend 
kennismaken. Ouders en kinderen 
zijn van harte welkom! Info ook via 
06-10839435.

Behandelingen bij PACA
Bekkenfysiotherapie om 
klachten te verminderen
Aalsmeer - Het bekken is een inge-
wikkeld gebied. Naast spieren, ban-
den en gewrichten (het bewegings-
apparaat) bevinden zich in het bek-
ken ook organen zoals de blaas, de 
darmen en de baarmoeder. Orgaan-
klachten beïnvloeden de functie van 
het bewegingsapparaat. Ook kun-
nen problemen in het bewegings-
apparaat bijdragen aan het ont-
staan van orgaanklachten. Bekken-
fysiotherapie kan helpen om de-
ze klachten te verminderen. Fysio-
therapeuten Lida Hooijman en Elja 
van den Berg zijn gespecialiseerd in 
het behandelen van bekkenklach-
ten bij Paramedisch Adviescentrum 
Aalsmeer (PACA). Bekkenklachten 
komen zowel bij mannen als vrou-
wen voor. Veel voorkomende bek-
kenklachten zijn: plas- en ontlas-
tingsklachten, pijn in de onder-
buik, lage rug, bekken of bekken-
bodem; klachten door verzakkingen 
van blaas, baarmoeder of darmen; 
seksuele klachten, als de klachten 
samenhangen met de bekkenbo-
dem; lage rug- en bekkenklachten 
in de periode rond en na de zwan-
gerschap en bevalling; bekken-
klachten of preventie van klachten 
voor en na operaties in de onder-
buik en het bekken. Een goed func-
tionerende bekkenbodem vermin-

dert de kans op klachten. Hiervoor 
is het goed te weten waar de bek-
kenbodem zit en hoe je deze spie-
ren op een goede manier kunt ge-
bruiken. Om bewust te worden van 
de spieren geeft de bekkenfysiothe-
rapeut uitleg en oefeningen, soms 
met behulp van myofeedback appa-
ratuur. Naast de bekkenbodemspie-
ren kunnen ook andere spieren in 
de lage rug, buik en benen klachten 
geven. Elja en Lida: “Bij PACA wer-
ken we veel samen. Alle specialisa-
ties zijn aanwezig, we vormen een 
team en dat maakt ons sterker. Ook 
buiten de praktijk hebben we regel-
matig contact met andere zorgver-
leners voor een optimale behande-
ling.” Meer informatie is te vinden 
op: www.paca.nu 

Het bekken vormt het centrum van 
ons lichaam.

Afvallen in groepsverband
Streek - Afvallen in groepsverband 
bij Slimness Mijdrecht was weer een 
succes! Hier zijn de winnaars van 
de ochtend en avondgroep weer 
het levende bewijs van. Dianne uit 
Mijdrecht verloor maar liefst 15,5 ki-
lo en Nancy uit Mijdrecht 11,8 kilo 
tijdens de cursus van 10 weken. De 
meeste resultaten van de groepen 
met de voor en na foto staan op de 
website. De nieuwe cursussen star-
ten weer op 13 april, er zijn nog en-

kele plekjes zowel in de ochtend- 
als avondgroep. Opgeven kan op de 
open dag of via de website slimness.
nl ga naar afvallen in groepsverband 
en vul daar het formulier in of bel 
0297-765027. 
Zaterdag 9 april houdt Slimness op 
de Bozenhoven 19a van 10.00 tot 
14.00 uur open dag. Op deze dag 
is er volop informatie beschikbaar 
over de mogelijkheden om af te val-
len bij Slimness.

Van links naar rechts: Marion, Ariël, Ingrid (zittend), Elsa, Euphro, Truus en 
Brenda in de speciale babyhoek van Teddy’s.

Ingrid trots op nieuwe winkel
Teddy’s feestelijk geopend 
in de Ophelialaan
Aalsmeer - De verhuizing en ver-
bouwing heeft een aantal weken 
geduurd, maar op Goede Vrijdag 
was het zover; Teddy’s werd fees-
telijk geopend in de Ophelialaan. Er 
was een modeshow van de dans-
groep onder leiding van Tessa, Ari-
el en Elsa (respectievelijk van de 
sprookjes De kleine zeemeermin en 
Frozen) liepen in de winkel en daar-
buiten met ballonnen en cadeautjes, 
er stond een snoephuisje waar kin-
deren lekkers vanaf konden plukken 
en natuurlijk een aantal openings-
acties. Ook was Melissa aanwe-
zig van Gaaf bij Meliz, zij deed pro-
motie, entertainment en nam foto’s. 
Wat een gezellige hoekjes en vro-
lijke kleuren in het prachtige pand. 
Erg overzichtelijk. Eigenaresse In-
grid is trots op de nieuwe winkel die 
door de grotere oppervlakte en het 
bredere aanbod een regionale func-
tie hoopt te krijgen. Maar ze is ook 
trots op haar team: “Dat wil ik echt 
even benadrukken; ze hebben zo 
hard meegeholpen. Truus, Marion, 
Brenda en Euphro hebben de felici-
taties die ik in ontvangst nam op de 
opening net zo verdiend!” Over de 
collectie vertelt Ingrid het volgende: 
“We hebben een geheel eigen ba-
byafdeling met kleding vanaf ma-
tje 44 tot en met 68, babycadeaus, 
kraammanden en ballonnen. Maar 

die ballonnen kunnen ook gebruikt 
worden voor andere feestjes. Zelfs 
voor bruiloften. Wat mij betreft koop 
je elders een cadeau, wij pakken het 
mooi in, in zo’n luxe ballon voor 7 
euro 50. Je kunt het verder zo duur 
maken als je wilt.” De nieuwe trend 
voor dit seizoen is onder andere flu-
orescerende felle kleurtjes. Teddy’s 
hangt er vol mee. Verder is de Vin-
ginoshop nieuw. Hier hangt de jon-
gens- en meisjescollectie bij elkaar. 
“Het is de bedoeling dat we hier 
heel vaak een vernieuwende collec-
tie presenteren. Ook Funky XS heb-
ben we met de opening gelanceerd, 
het vrolijke merk met papegaaien en 
krokodillen, voor jongens en meis-
jes. En binnenkort komt de collectie 
van Be a Diva voor de tienermeis-
jes.” De openingstijden van Ted-
dy’s in de Ophelialaan 107 zijn vanaf 
09.00 uur, de eindtijd was altijd half 
6. Misschien is het in deze straat 
belangrijk om tot 18.00 uur open te 
zijn, maar dat gaat Ingrid en haar 
team nog even bekijken. Op de site 
en facebook is dit te volgen: www.
teddys.nl. In de Zijdstraat wordt er 
nog verkocht op woensdag, vrijdag 
en zaterdag tot 23 april met aan-
gepaste tijden, dus ook handig om 
eerst op de site te kijken. 

Door Miranda Gommans

Inspiratie opdoen voor school of thuis

Kinder- en jeugdboeken-
avond in Boekhuis
Aalsmeer - Dinsdag 12 april orga-
niseert Boekhuis Aalsmeer de jaar-
lijkse kinder- en jeugdboekenavond. 
Deze avond is hét moment om je te 
informeren over de mooiste nieuwe 
boeken en om inspiratie op te doen 
voor in de klas, op de groep of thuis. 
De boekwinkel organiseert deze 
avond samen met een aantal toon-
aangevende uitgeverijen op het ge-
bied van kinder- en jeugdboeken. 
Zij presenteren hun nieuwe uitga-
ven en er zijn medewerkers van de 
uitgeverijen aanwezig om bezoekers 
te informeren. De aanwezige uitge-
verijen zijn Lemniscaat, Kluitman, 
Unieboek/Het Spectrum en Clavis. 
Indien mogelijk zijn er ook één of 
twee kinderboekenschrijvers van de 

partij. Daarnaast kunnen bezoekers 
meedoen aan een boekenquiz, is er 
voor iedereen een leuke goodiebag 
en natuurlijk staan de medewerkers 
van het Boekhuis klaar om vragen te 
beantwoorden en advies te geven. 
Deze avond is in het bijzonder aan 
te raden voor mensen die veel met 
kinderboeken werken, zoals leer-
krachten in het basisonderwijs, ou-
ders die betrokken zijn bij het boe-
kenspaarplan en mensen die werk-
zaam zijn in de kinderopvang. 
Maar ook anderen zijn van har-
te welkom. De avond is van 19.30 
tot 21.30 uur met vrije inloop. Voor-
af aanmelden wordt op prijs ge-
steld: boekhuis@boekenhof.nl of 
bel 0297-324454.
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Snuffelmarkt in Haarlem
Streek - Een super snuffelmarkt met 
bijna 300 kramen wordt op zondag 3 
april gehouden in de Kennemerhal in 
Haarlem. De markt begint om 09.00 
uur en sluit om 16.30 uur. Bezoe-
kers kunnen komen snuffelen in al-
lerlei oude spullen, serviesgoed, keu-
kenspullen, boeken, sieraden, speel-
goed, curiosa, elektrische apparaten, 
kleine meubeltjes, enz. Wie weet ligt 

er wel iets bijzonders op u te wach-
ten en vindt u nu eindelijk het boek 
dat u al jaren zocht of een leuk schil-
derijtje. Ook voor verzamelaars is het 
altijd leuk snuffelen op zo’n gezellige 
markt. De entreeprijs is 3,50 euro voor 
volwassenen, kinderen onder geleide 
tot en met 12 jaar zijn gratis. Parkeren 
is gratis. De Kennemerhal is gelegen 
aan de IJsbaanlaan te Haarlem.

Hoe Schiphol verdween uit 
Aalsmeer in ‘Oud Nuus’
Aalsmeer - Schiphol viert dit jaar 
z’n 100ste verjaardag als vliegveld. 
In Oud Nuus wordt afgerekend met 
de scheepshel in het Haarlemmer-
meer. De oorsprong van de naam 
Schiphol ligt daar niet in het wa-
ter, maar verderop op het land: in 
Aalsmeer. De naam is vanuit de ge-
meente Aalsmeer, via Amstelveen 
verhuisd naar de gemeente Haar-
lemmermeer. Een historisch puntje 
op de i van Schiphol!

Op de kaart
Molenaar van de Stommeermo-
len Jan Hofstra gaat in op de hout-
zaagmolen aan het voormalige Dirk-
jes Zwet. Omdat die niet voorkomt 
op een kaart van Jan Jansz Dou uit 
1646, oppert hij dat die molen mo-
gelijk toen al door het Haarlem-
mermeer was verzwolgen. Hofstra 
gaat ook in op de Groeneweg die 
van Calslagen naar de Reizen liep 
en berekent aan de hand van Dou 
dat die tot wel 10 meter breed moet 
zijn geweest bij het kruispunt van de 
Rijshorn. 

Groen 
Door de vorige editie van Oud Nuus 
liep ‘water’ als een rode draad. In dit 
nieuwe nummer hebben sommige 
verhalen een groen randje. Zo gaat 
Dirk Jongkind in op gewasbescher-
ming in de bloementeelt van 1900 
tot 1940. Van nicotine en zeepspi-
ritus tot carbolineum en zwavel. 
Jongkind wijst er fijntjes op dat men 
een eeuw geleden het niet over mi-
lieu had, maar over ziektebestrij-
ding. Kees G. Eveleens herdenkt de 
halve eeuw geleden overleden bi-
oloog dr. J. Wasscher. In Aalsmeer 
heeft die zijn sporen achtergelaten 

als rijkstuinbouwconsulent, direc-
teur van de Rijks Middelbare Tuin-
bouwschool en directeur van het 
proefstation voor de bloemisterij. 
Eveleens vat de persoon achter de-
ze functies samen als: “een bioloog 
die best meeviel.”

Erfgoed
In Oud Nuus ook aandacht voor 
zaken uit het verleden. Henk van 
Leeuwen beschrijft hoe duizenden 
scherven van vroegere opgravingen 
in Calslagen vanuit het gemeen-
tehuis zijn gesorteerd en verhuisd 
naar Castricum, het archeologisch 
depot van de provincie. En Jacco 
van der Laarse vertelt over een hu-
welijkscadeau dat na 165 jaar terug-
kwam in de familie. Een aquarel met 
gekalligrafeerde letters waarop ook 
afbeeldingen van het Schoutenhuis 
en de dorpskerk.

En verder:
Cees Stieva heeft de transforma-
tie van de zingschool aan de Uiter-
weg tot het Koninklijk Toonkunst-
koor Aalsmeer geboekstaafd en be-
schrijft de eerste jaren van het koor. 
Karin Eveleens licht een tipje van 
de sluier van de jaarlijkse excur-
sie van Oud Aalsmeer op. Die gaat 
op zaterdag 28 mei naar Hellevoet-
sluis. Kosten: 52,50 euro per per-
soon voor een compleet dagje uit. 
Aanmelden: 0297-344444. De nieu-
we Oud Nuus is in de Aalsmeerse 
boekhandels verkrijgbaar en kost 
5 euro. Maar een lidmaatschap 
van Oud Aalsmeer (met vier gratis 
nummers per jaar) bedraagt slechts 
18,50 euro. Penningmeester Annig-
je Leighton-van Leeuwen is bereik-
baar via 0297-323553. 

Veiling en ‘muiterij’ bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 4 april houdt 
Postzegelvereniging Aalsmeer een 
grote veiling in het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat 6. Eerst kun-
nen de aanwezigen een liveverslag 
volgen van het spektakel ‘Muite-
rij op de Bounty’. In deze lezing zal 
Gerard Hoving het verhaal op post-
zegels laten zien van de legendari-
sche muiterij op de H.M.A.V. Bounty. 
Het is een van de weinige muiterijen 
die zonder bloedvergieten zijn verlo-
pen. Het begon allemaal rond 1780. 
Engelse plantagehouders in het Ca-
ribische gebied, vooral die uit Ja-
maica, vroegen aan de Britse rege-
ring om broodboomplanten uit Tahiti 
naar Jamaica te brengen. Dit diende 
als goedkoop voedsel voor de sla-
ven die op hun plantages werkten. 
Het verdere hoe en waarom kun-
nen belangstellenden maandag-

avond zien en horen. De avond be-
gint om 20.00 uur, maar de zaal is 
al om 19.15 uur open om te kijken 
wat er op deze avond aan postze-
gels, albums, dozen, zakjes en mun-
ten op de veiling wordt aangebo-
den. Op de site www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl is de veilinglijst 
te vinden en zijn veel afbeeldingen 
te zien van de diverse zegels, mun-
ten en stockboeken uit de ruim 300 
kavels. Verder zijn er nog circa 115 
stokboeken met zegels voor slechts 
5 cent om in te snuffelen. Ook zijn 
deze avond weer lootjes te koop 
voor een van de vele planten. En 
tot slot laat Cor van Meurs nog één 
keer zijn verzameling ‘Honden’ zien. 
Er is uiteraard koffie en een drankje 
verkrijgbaar in de zaal en er is vol-
op gratis parkeergelegenheid bij het 
Parochiehuis. 

Ga ook aan de slag via Aalsmeervoorelkaar.nl
“Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik 
iets voor iemand wilde betekenen”

Aalsmeer - Een ontmoeting met 
Carola en Britt, die elkaar via 
Aalsmeervoorelkaar.nl (voorheen 
Zorgvoorelkaar.com) hebben ge-
vonden. Carola komt uit Kudelstaart 
en kampt met chronische buikklach-
ten. Hierdoor moet ze heel bewust 
met haar energie omgaan. Maar dat 
heeft haar er niet van weerhouden 
om zichzelf nuttig te maken, zoals ze 
dat zelf zegt.

Cadeautje
Carola heeft als vrijwilligster onge-
veer een jaar mantelzorg gegeven 
aan een dame van 76, Hazel. Hazel 
heeft Alzheimer en Carola ging één 
keer in de week naar haar toe om 

samen leuke dingen te doen. “Een 
dagje dierentuin of een dagje Am-
sterdam, van alles deden we. En al-
tijd samen lunchen, want dat wil-
den ‘haar jongens’ (haar zoon en 
schoonzoon) graag”, vertelt Carola. 
”Dat was erg leuk. Niet alleen om de 
uitstapjes, maar Hazel was een hele 
leuke vrouw.” Carola heeft fijne ge-
sprekken met Hazel gehad. “Men-
sen met Alzheimer zijn echt niet 
gek”, zegt Carola. “Ik was voor haar 
misschien een cadeautje, maar zij 
was ook zeer zeker voor mij een ca-
deautje.”

Andersom
Carola realiseerde zich, dat het vrij-

willigerswerk ook andersom zou 
kunnen werken. Door haar lichame-
lijke klachten kan zij zelf de tuin niet 
bijhouden en ze besloot een adver-
tentie op Aalsmeervoorelkaar.nl te 
zetten voor hulp. En daar komt vrij-
williger Britt uit Hazerswoude ‘om de 
hoek kijken’. Britt is opgeleid tot ho-
venier, maar heeft daar verder nooit 
iets mee gedaan. Doordat ze op 
een gegeven moment overspannen 
raakte, ging ze nadenken over haar 
werk en over haar verdere wensen 
in het leven. Ze miste het hoveniers-
werk en op de een of andere manier 
wilde ze dat weer oppakken. 

Luister naar je hart
“Ik heb altijd het gevoel gehad dat 
ik iets voor iemand wilde beteke-
nen. Ouderen bezoeken of zo. Maar 
doordat ik fulltime werkte, beperkte 
het vrijwilligerswerk zich tot collecte 
lopen. Toen iemand tegen mij zei dat 
ik iets moest doen waar mijn hart 
ligt, groeide het idee om het helpen 
van mensen te combineren met mijn 
hobby, het hovenierswerk”, legt Britt 
uit. “Na wat zoeken kwam ik de ad-
vertentie van Carola tegen. Het voel-
de meteen goed!”

Spannend
Carola geeft aan dat het in eerste in-
stantie wel spannend was. “Je haalt 

toch een vreemde in huis, je moet 
het maar afwachten.” Maar toen 
Britt op haar advertentie reageerde, 
wist ze dat het goed zat. Eerst heb-
ben ze kennis gemaakt en daarna is 
Britt met de tuin begonnen. “In het 
begin kon je niet echt spreken van 
het uitoefenen van een hobby hoor, 
die tuin van mij was er erg aan toe. 
Ik schaamde me er wel een beetje 
voor!”, zegt Carola. Britt: “Het is nu 
een kwestie van bijhouden. Straks 
als het voorjaar begint, kan ik weer 
wat meer doen. Carola wilt nog wat 
nieuwe planten kopen en dan kun-
nen we ook kijken hoe we de tuin 
wat beter kunnen inrichten.” Carola 
is heel blij met de hulp van Britt. Ze 
gebruikt de achtertuin nu veel va-
ker. En voor Britt zorgt het vrijwilli-
gerswerk voor nieuwe impulsen in 
haar werk- en privéleven. Mooi om 
te zien dat beide dames hun kwali-
teiten gebruiken om anderen, maar 
ook zichzelf, blij te maken!

Website Aalsmeervoorelkaar.nl
Kun jij ook wel eens wat hulp ge-
bruiken? Of vind je het juist leuk om 
als vrijwilliger aan de slag te gaan? 
Ga dan naar www.aalsmeervoorel-
kaar.nl of bel 0297-347510 en meld 
je aan! Aalsmeervoorelkaar (voor-
heen Zorgvoorelkaar) is de online 
marktplaats voor vrijwillige hulp in 
Aalsmeer en Kudelstaart. De websi-
te is een initiatief van verschillende 
maatschappelijke organisaties en 
wordt in opdracht van de gemeen-
te uitgevoerd onder leiding van de 
Vrijwilligerscentrale Amstelland. Kijk 
voor het gehele interview van Na-
tasja Groeneveld op Aalsmeervoor-
elkaar.nl/ervaringen.

Verkeerssituatie rondom nieuw 
sportcomplex Beethovenlaan
De aanleiding om dit stukje in te stu-
ren is helaas geen leuke maar laat ik 
mijn kans grijpen om eerst het vol-
gende te zeggen; wat is het sport-
complex van FC Aalsmeer mooi ge-
worden! De inzet van het bestuur 
van FC Aalsmeer, de gemeente 
Aalsmeer en vooral de vele vrijwil-
ligers heeft ervoor gezorgd dat we 
een prachtige kantine met kleed-
kamers en dito speelvelden heb-
ben. Hulde aan iedereen die daar 
zijn/haar steentje aan bij heeft ge-
dragen! Na een geslaagd paastoer-
nooi van onze zoon bij FC Aalsmeer 
afgelopen zaterdag sloeg mijn goe-
de stemming na aankomst bij de 
auto direct om. Daar constateerde 
ik namelijk een behoorlijke scha-
de aan de zijkant. Daar was duide-
lijk een ander voertuig langs en te-
genaan gereden. De bestuurder van 
dat voertuig heeft helaas geen brief-
je met naam en telefoonnummer 
achter gelaten. Nu was ik zelf niet 
in de gelegenheid om die dag met 
de fiets naar het paastoernooi te ko-
men. Onze dochter had ook nog een 
sporttoernooi elders en dus moest 
er tussendoor heen en weer gepen-
deld worden om kinderen te halen 
en brengen en zelf zoveel mogelijk 
wedstrijden van een ieder te zien. 
De verkeerssituatie (lees parkeersi-
tuatie) is op zijn zachtst gezegd niet 
ideaal als je vanaf de Dreef de Beet-
hovenlaan richting het sportcom-
plex in rijdt. Rood aangelopen au-

tomobilisten die driftig op zoek zijn 
naar een parkeerplekje omdat de 
wedstrijd staat te beginnen is geen 
uitzondering op de zaterdagmorgen 
dus laat staan bij een druk bezocht 
paastoernooi. Om nog maar niet te 
spreken over de onveilige situatie 
voor degenen die wel met hun kin-
deren op de fiets komen. Als je de 
kruising Dreef/Beethovenlaan goed 
hebt weten te doorstaan dan moet 
je je route al slingerend tussen ma-
noeuvrerende auto’s afleggen tot 
je de veilige fietsenstalling van het 
complex hebt bereikt. Ook voor de 
bezoekers van de tennisbanen, fit-
ness, kinderboerderij, midgetgolf, 
hondentraining en wandelaars lijkt 
het mij een ergernis. Op de sites van 
gemeente Aalsmeer en FC Aalsmeer 
heb ik niets kunnen vinden over nog 
op handen zijnde plannen omtrent 
het parkeren rondom het sportcom-
plex. Maar als men in staat is om 
zo’n mooi complex met elkaar te re-
aliseren dan ben ik ervan overtuigd 
dat het met de verkeerssituatie ook 
nog wel goed gaat komen. Uiteraard 
stel ik mij beschikbaar om mee te 
denken indien dit gewenst is. En oh 
ja, als u degene bent die de scha-
de heeft veroorzaakt aan mijn auto 
of als u iets heeft gezien dan hoor ik 
dat heel graag! 

Ingrid van der Laarse
Hornweg 82
ingvdmeulen@hotmail.com

ingezonden

Knuffels op papier gezet!
Aalsmeer - Zes bewoners van Ons 
Tweede Thuis hebben afgelopen 
maandag met hun favoriete knuf-
fels een bezoek gebracht aan hun 
voormalige verblijf in de Roerdom-
plaan wat nu met hulp van de ge-
meente gehuurd wordt door kun-
stenaars Christa Logman en Sun-
ny Neeter. Als dank hebben Chris-
ta en Sunny deze (vrijwillige) knuf-
felmodeltekensessie georganiseerd 
voor een groepje bewoners van OTT. 
Knuffel Sam was van de week even 
zoek, misschien was model zitten 
nog even te spannend voor hem. 
Maar nog net op tijd is Sam terug 
gevonden en inmiddels ook vereeu-
wigd door zijn lieve baasje in een 
zelf gemaakt portret. Ook op mo-
menten, wanneer hun knuffel niet in 
zicht is, kwijt is of in de was, kunnen 
de makers nu met trots de knuffel-

warmte voelen via hun eigen werk-
je. En trots dat mogen ze zeker zijn 
op hun vrolijke en kleurrijke juweel-
tjes van tekeningen!

Met gastoptreden en verrassingsact
Presentatiemiddag Show- 
en Jachthoornkorps
Kudelstaart - Zondag 10 april zal 
het Show- en Jachthoornkorps uit 
Kudelstaart weer de jaarlijkse SJK-
middag organiseren. Deze middag 
is voor iedereen een kans om te 
zien hoe het korps jachthoornmu-
ziek speelt. Het korps bereidt zich al 
enige weken onder leiding van Ed-
dy Knoop voor op deze middag. Net 
zoals elk jaar worden er een aan-
tal nieuwe muziekstukken inge-
studeerd. In de winterperiode is de 
agenda van het Show- en Jacht-
hoornkorps rustig, waardoor zij zich 
goed kunnen concentreren op de 
voorbereiding van de SJK-middag. 
Elk jaar organiseert het Show- en 
Jachthoornkorps een gastoptreden, 
dit jaar zal dit verzorgd worden door 
het Wierings trompetterkorps uit 
Amsterdam. Het programma is ver-
deeld in drie delen, waarbij één deel 
verzorgd wordt door het Show- en 
Jachthoornkorps, het tweede deel 
verzorgd wordt door het Wierings 
trompetterkorps. Tot slot zullen de-
ze twee korpsen zich samenvoe-
gen tot één muzikale eenheid waar-
bij zij samen het derde deel van het 
programma muzikaal gehoor zul-
len geven. Net als ieder jaar zul-
len een aantal leden van het Show- 
en Jachthoornkorps uit hun com-
fort zone stappen door een verras-
send stuk in te studeren. In de voor-
gaande jaren is er muziek gemaakt 
waarbij iedereen een ander instru-
ment kreeg, waar het muziekstuk 
een Afrikaans tintje kreeg. Twee jaar 
geleden is er een muziekstuk ge-

maakt waarbij de muziekinstrumen-
ten vuilnisbakken waren. Voor dit 
jaar is er weer iets bedacht, alleen 
wordt deze invulling een verras-
sing voor het publiek. Deze muzika-
le middag is op zondag 10 april van-
af 14.00 uur in het Clubgebouw aan 
de Bilderdammerweg 116. De zaal is 
geopend vanaf 13.30 uur en de toe-
gang is gratis. 
Naast de SJK-middag loopt het 
Show- en Jachthoornkorps mee in 
grote optochten. Op 23 april neemt 
zij deel aan het Bollencorso en loopt 
de etappe van Hillegom naar Heem-
stede. Daarnaast is het Show- en 
Jachthoornkorps in maart langs 
verschillende basisscholen in Ku-
delstaart geweest in heeft daar aan 
de groepen 4 en 5 een muziekles 
verzorgd. Naar aanleiding hiervan 
kunnen kinderen zich aanmelden 
voor 8 weken muziekcursus, waar 
kinderen spelenderwijs in een aan-
tal weken de grondbeginselen van 
muziek wordt bijgebracht. Deze cur-
sus is gestart op 30 maart. Meer in-
formatie over deze cursus en op-
tredens is te vinden op www.show-
jachthoornkorps.com 

Vrijdag lezing over passie
Foto’s van Marinus van 
‘t Hof in ‘Voor Elkaer’
Kudelstaart - In het centrum van 
Kudelstaart is ‘Voor Elkaer’ geves-
tigd, waar een ieder die de 55 jaar 
is gepasseerd naar binnen kan ko-
men lopen. Voor een kopje koffie, 
een ontmoeting, een maaltijd of ge-
nieten van de kunst aan de wanden. 
Op vrijdag 1 april om 15.30 uur komt 
de heer Marinus van t’ Hof vertel-
len over zijn passie; de fotografie. 
Als kind droomde Van t’ Hof om fo-
tograaf te worden, helaas verloor 
hij op jeugdige leeftijd zijn vader en 
zag zich genoodzaakt om op 15 jari-
ge leeftijd samen met zijn tweeling-
broer de kwekerij van vader voort te 
zetten. Op 40 jarige leeftijd moest 

hij het bedrijf opgeven. Dan ga je nu 
een donkere kamer bouwen sprak 
zijn vrouw. 
En zo is het gekomen, een wens kan 
op vele manieren uitkomen. Inmid-
dels is Marinus al weer 25 jaar lid 
van de Aalsmeerse fotoclub en dat 
is in zijn werk terug te zien. 
Prachtige natuuropnamen, maar 
ook originele spontane composities 
die zijn foto’s uiterst gevarieerd ma-
ken. U mag altijd binnen komen lo-
pen in Voor Elkaer, maar leuker is 
het als u op 1 april met een kopje 
koffie of thee, Marinus over zijn fo-
tografie hoort vertellen.
Joke van Klink

Film met inhoud 
bij Zin-Inn

Aalsmeer - Lekker avondje naar 
een film met inhoud? Kom dan 
naar de Film-Inn! De Zin-Inn van de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
heeft op dinsdag 5 april weer een 
filmavond. De Zin-Inn toont een 
aantal keer per jaar filmhuisfilms, 
met mogelijkheid tot discussie ach-
teraf bieden. Voor informatie over de 
titel of inhoud van de film de filma-
genda kan een mail gestuurd wor-
den naar filminn@dgaalsmeer.nl. 
De vrijwillige bijdrage is 5 euro per 
persoon, inclusief koffie of thee. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur, aan-
vang van de film is 20.00 uur. Adres 
is Zijdstraat 55.
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Aalsmeer lonkt naar Millennium en Fairtrade Gemeente

“Fairtrade is geen ver van 
mijn bed show” 
Aalsmeer - De Gemeente Aalsmeer 
heeft veel sympathie voor de actie: 
Word een Millennium en of Fair-
trade gemeente! - Een actie die In-
ternationaal gevoerd wordt - In on-
der meer België, Groot Brittannië en 
vele Afrikaanse landen is het succes 
groot. Inmiddels heeft ook Aalsmeer 
de wens uitgesproken een Millenni-
um en Fairtrade Gemeente te willen 
worden en zich aan te sluiten bij de 
65 andere Nederlandse Gemeentes 
die de borden Fairtrade Gemeente al 
bij de stads- en dorpsgrenzen heb-
ben mogen plaatsen. Voordat deze 
borden in Aalsmeer kunnen worden 
aangebracht moeten er nog enkele 
hobbels genomen worden, maar het 
vertrouwen van wethouder Job Kluis 

in het slagen daarvan is zo groot dat 
men er van uit kan gaan dat in de 
maand oktober - wanneer de week 
van de Fairtrade landelijk wordt ge-
vierd - de vlag uit kan en de borden 
geplaatst. De stuwende kracht ach-
ter dit geheel is Betty Kooij - naast 
haar immense taak voor de Stich-
ting Ontwikkelings-Samenwerking 
Aalsmeer (OSA) maakt zij zich, sa-
men met enkele mensen van de 
werkgroep en het bestuur van OSA, 
nu sterk voor de realisering van de 
Millennium en Fairtrade Gemeen-
te. Zij stuurde de gegevens naar het 
College en de raad, sprak met alle 
raadsleden en de politieke partijen. 
Tenslotte was het AB die het voor-
touw nam, met steun van PACT, VVD 

en CDA. Betty richtte een werkgroep 
op en hoopt voor de komende tijd 
op meer betrokkenen, want zo ver-
telt ze: “Fairtrade is geen ver van 
mijn bed show. Het kopen van Fair-
trade - eerlijke producten - betekent 
wezenlijke hulp bieden aan degenen 
die recht hebben op een beter be-
staan. Fairtrade is een middel om bij 
te dragen aan eerlijke handel tussen 
rijke en arme landen.”
Wat betreft het ‘verdienen’ van het 
predikaat Millennium of Fairtrade 
gemeente moet aan een aantal ei-
sen worden voldaan. De eisen zijn 
afhankelijk van het aantal inwoners. 
De Gemeente wil graag een actieve 
rol spelen bij haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het bedrijfs-
leven, scholen, sportclubs, scouting 
muziekverenigingen en de inwoners 
moeten actiever betrokken worden 
bij het bevorderen van eerlijke han-
del. Zij kunnen een cruciale rol spe-
len. Op het Gemeentehuis wordt al 
Fairtrade koffie geschonken, even-
als in de Doopsgezinde Kerk, de 
Rooms Katholieke parochie St.Jan 
Geboorte te Kudelstaart en op de 
P.C.Basisschool De Hoeksteen. Bij-
na alle grootwinkelbedrijven verko-
pen reeds Fairtrade producten, zo-
als koffie, thee, suiker, chocola, ba-
nanen en gelukkig wordt de vraag 
hier naar ook steeds groter.

Fabeltje
Een veel gestelde vraag is: Maar zijn 
deze producten niet veel duurder? 
Die angst blijkt onnodig. “Dat be-
rust op een fabeltje, misschien kan 
het soms een paar centen schelen 
maar er zijn ook artikelen die zelfs 
goedkoper zijn. Dat komt omdat de 
supermarkten de verschillen zelf op-
vangen. Naast de Fairtrade produc-
ten worden toch ook vaak andere 

artikelen meegenomen”, aldus Henk 
Zandvliet - ooit een Aalsmeerder - 
nu wonend in De Bilt een gemeente 
met ruim 40.000 inwoners. Al vroeg 
raakte hij betrokken bij de mistoe-
standen in de wereld. “Een oudere 
neef van ons was missionaris in Tan-
zania. Zijn verhalen maakten op mij 
veel indruk en zo kwam ik in 1970 bij 
de Wereldwinkel Aalsmeer terecht. 
Ik ben sindsdien altijd bezig ge-
weest met ontwikkelingssamenwer-
king.” Betty heeft, naast haar gigan-
tische eigen ervaring, veel aan zijn 
expertise. 45 Jaar geleden hebben 
zij elkaar leren kennen bij de We-
reldwinkel in Aalsmeer. Inmiddels 
geeft Zandvliet in tal van gemeenten 
presentaties en adviezen. “Vanaf de 
start in 2008 is er al ongelooflijk veel 
bereikt. Alle grote steden zijn Fair-
trade Gemeente, binnenkort volgt 
Nijmegen en dan, naar verwachting, 
ook Aalsmeer”, wordt er met enige 
trots verteld. Er moet veel worden 
gepraat en hard gewerkt worden 
om het belang van eerlijke handel, 
eerlijke lonen aan te tonen. Maar de 
positieve percentages van het con-
sumenten gedrag stijgen gestaag. 

Millennium Gemeente
Gezien de betrokkenheid van de 
Gemeente met de al jaren verleen-
de subsidie aan de projectenaan-
vragers via de Stichting OSA - voor 
iedere inwoner 1 euro - wordt ruim-
schoots de kwalificatie Millenni-
um Gemeente gehaald. OSA onder-
steunt naast de vele kleine projec-
ten via scholen, kerken, particulie-
ren ook de Fairtrade werkgroep fi-
nancieel met de geplande activi-
teiten. OSA beoordeelt en contro-
leert de aanvragen voor subsidie. 
Zo worden de kosten van ambtena-
ren bespaard en kan het geld be-
steed worden aan projecten. Wie 
nieuwsgierig is geworden en meer 
wil weten van de komende activitei-
ten krijgt hiervoor maandagavond 4 
april alle kansen. Elders in de krant 
leest u hier meer over. Ook bestaat 
er een mogelijkheid de nieuwsbrief 
te ontvangen. Het mailadres voor 
aanvraag is: jbkooij@kabelfoon.nl of 
bel 0297-321509.
Janna van Zon

Masterclass After Capitalism 
in Centrum Zonnewijzer
Aalsmeer - In de Masterclass Af-
ter Capitalism zullen basisprinci-
pes aangereikt worden, noodzake-
lijk voor een gezond functionerende 
samenleving op aarde. Handvaten 
voor een toekomst, ver voorbij de 
beperkingen van communisme en 
kapitalisme. Completer dan de cir-
culaire-, groene- en deeleconomie. 
Deze basisprincipes, de allesomvat-
tende en meer dan ooit relevante 
”Progressieve Utilisatie Theorie” van 
filosoof P.Sakar is een blauwdruk 
voor de toekomst. De theorie vraagt 
nog volop om input en uitwerking, 
passend bij de lokale mogelijkheden 
en behoeftes op dat moment. In de 
workshop van de middag: “Strategi-
sche toekomstplanning” kun je per 
interesse/werkveld deze visie uit-
werken. De masterclass wordt ge-
geven door mensen, die hun hele 
leven al toegewijd zijn aan de huidi-
ge wereldwijde transitie. Waaronder 
een econoom en activist monnik, de 
schrijver van het boek After Capita-
lism. Georganiseerd door Coöpera-
tief Nederland, een non-profit bur-
gerinitiatief. Er worden deelnemers 
gezocht die meer willen weten, hoe 
een verbeterde toekomst kunnen 
gecreëerd kan worden. Het mooie 
is, dat alle werkelijk vernieuwende 
initiatieven, basisprincipes van de-
ze theorie in zich dragen! Reden ge-

noeg om de totale blauwdruk van 
deze basisprincipes te leren kennen 
en herkennen! De Masterclass After 
Capitalism geeft een aanzet, en zal 
bijdragen aan je voorstelling, doel-
gerichtheid en effectiviteit, bij het 
meehelpen creëren van een welva-
rende wereld die werkt voor ieder-
een! Waar het vanzelfsprekend is 
dat ieder talent benut kan worden, 
gericht op optimale ontwikkeling en 
vooruitgang voor ieder wezen. Sa-
menwerking in plaats van winnaars, 
die altijd vele verliezers achter zich 
laten. Waar ethische leiders zijn en 
het beste uit de bevolking boven-
komt, ten bate van iedereen. Kracht 
van deze masterclass is: vertrouwen 
in de toekomst! Je ontwerpt geza-
menlijk, met behulp van deze theo-
rie, de toekomst voor jouw interes-
se- en werkveld. Iedereen weet na-
melijk héél goed hoe de samenle-
ving behoort te zijn. Mensgericht, 
dus ook met verantwoording voor 
de aarde en tegelijkertijd progres-
sief van aard. De Masterclass Af-
ter Capitalism is op zaterdag 9 april 
in Centrum Zonnewijzer in de Lin-
naeuslaan 2b van 10.00 tot 16.00 
uur. De infomarkt, die eveneens 
gehouden wordt, heeft nog ruim-
te voor stands. Kijk voor meer infor-
matie en opgave op www.aftercapi-
talism.nl.

Voor kinderen en hun grootouders
Kleurworkshop ‘Naar de 
maan’ in Boekhuis
Aalsmeer - Naar de maan - Het 
langste kleurboek ter wereld
Kleurboeken zijn er in alle soorten 
en maten, maar het langste kleur-
boek ter wereld, dat is nog niet eer-
der vertoond. Sinds de recente op-
bloei van de kleurboekenmarkt 
is ook het plezier in samen kleu-
ren weer toegenomen. Het nieuwe 
kleurboek ‘Naar de maan’ van Uit-
geverij Thoth leent zich hier bij uit-
stek voor. 
Grootouders en kleinkinderen creë-
ren samen iets moois en tijdens het 
inkleuren bespreek je wat je mee-
neemt naar de maan en dat verstop 
je in de tekening. In dit buitenspo-
rige kleurboek, in uitgeklapte vorm 
wel 4,5 meter lang, begin je te kleu-
ren met beide benen op de grond. 
Via onder meer een ruimtestation, 
een vliegende olifant en acrobati-
sche schapen, raak je in steeds ho-

gere sferen. En voor je het weet zit 
je op de maan! Het eindresultaat is 
een meterslang kunstwerk, waar-
aan je urenlang kleurplezier hebt 
beleefd.
Boekhuis Aalsmeer en kunstdocen-
te Annefie van Itterzon organise-
ren zaterdag 16 april van 14.00 tot 
16.00 uur een kleurworkshop aan de 
hand van dit nieuwe boek. De mid-
dag is bedoeld voor kinderen van 6 
tot 12 jaar en hun grootouders. In de 
workshop leer je hoe je maanlicht 
uitspaart en met goudstiften ster-
ren aanbrengt. Schuif samen aan en 
leer van en ontdek elkaars creativi-
teit. Je beleeft een gezellige middag 
en je steekt er ook nog iets van op.
Kosten workshop: 10 euro per per-
soon inclusief sterrenmix-thee en 
een maanzaadcracker! Opgeven 
kan bij het Boekhuis via boekhuis@
boekenhof.nl of 0297-324454.

Laatste week voor bijdragen
Veiling Kudelstaart voor 
Kudelstaart krijgt vorm
Kudelstaart - Dis is de laatste week 
waarin Kudelstaarters kunnen bij-
dragen aan de veiling voor de lo-
kale gemeenschap. Iedereen heeft 
thuis een formulier gekregen waar-
op ingevuld kan worden wat men 
wil bijdragen. Dat kan een geldbe-
drag zijn, een mooi product of een 
geinige (en toch handige) dienst. 
Tot donderdag 5 april kunnen re-
acties gedropt worden in de spe-
ciale bussen in het Winkelcentrum 
Kudelstaart. Vanaf die datum wordt 
begonnen met het vormgeven van 
de veiling. 
Op de huis-aan-huis verspreide 
bonnen konden Kudelstaarters in-
vullen wat ze doneren aan de vei-
ling. Ervaring leert tevens dat lo-
kaal aangeboden diensten het 
dan erg goed doen. Maar natuur-
lijk mag een bijdrage in contanten 
ook. Dat kan op bankrekening NL-
13RABO0300107927 van Veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart.
Inmiddels zijn al de nodige goede-
ren en diensten binnen. Volgen-
de week start het maken van ka-
vels voor de zestiende editie van de 
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. 
Die vindt plaats in het Dorpshuis op 
zaterdagavond 7 mei en begint om 

20.00 uur. De toegang tot deze ge-
zellige dorpsontmoeting is gratis.
Met nog een maand te gaan voor de 
veiling wordt begonnen met het vor-
men van kavels die door de veiling-
meesters bij opbod worden geveild. 
Er is voor elk wat wils: van speel-
goed voor kinderen tot een sloep-
vaart voor vier personen. De afge-
lopen jaren lag het aantal kavels 
steeds rond de 300. Grote trekkers 
zijn de fraaie boeketten die op de-
ze avond voor Moederdag gretig af-
trek vinden.
Tijdens de vorige vijftien edities van 
de veiling die door de stichting Ku-
delstaart voor Kudelstaart werden 
georganiseerd, werd zo’n 270.000 
euro bijeengebracht. Uit de inkom-
sten van vorig jaar zijn inmiddels al 
zestien Kudelstaartse clubs, vereni-
gingen en stichtingen blij gemaakt. 
Vandaar ook de naam van de vei-
ling: Kudelstaart voor Kudelstaart.
Ook dit jaar kan het lokale vereni-
gingsleven weer profiteren van de 
opbrengsten uit de veiling. Aanvra-
gen voor financiële ondersteuning 
van goed onderbouwde projecten 
kunnen tot 30 april worden inge-
diend via een formulier op de web-
site www.veilingkudelstaart.nl

Orchideeën, cactussen, pioenen
Kom in de Kas dit weekend
Aalsmeer - Komend weekend, za-
terdag 2 en zondag 3 april, vindt 
het jaarlijkse evenement Kom in de 
Kas weer plaats. Beide dagen is pu-
bliek tussen 10.00 en 16.00 uur wel-
kom bij een zestal bedrijven aan 
de Mijnsherenweg in Kudelstaart. 
Scholten Orchideeën, Ubink, Zuur-
bier & Co, Bunnik Vriesea’s, Pietania 
en Green Balanz zetten hun deu-
ren open en presenteren tevens di-
verse extra activiteiten. Er wordt ijs 
verkocht, er zijn gratis poffertjes, er 
worden demonstraties palingroken 
en gewasbescherming gegeven, 
voor kinderen komt er een clown, 

staat een springkussen klaar en 
jongens en meisjes kunnen deelne-
men aan een speurtocht en zelf een 
plantje oppotten. Muziek is er ook 
deze dagen, van Opera Familia en 
shantykoor De Brulboeien. De Kom 
in de Kas-dagen worden opgeluis-
terd met enkele antieke auto’s van 
het merk Citroen. 
Bezoekers worden aangeraden te 
parkeren (gratis) op het terrein van 
FloraHolland aan de Legmeerdijk. 
Tussen de veiling en de Mijnsheren-
weg rijden de gehele dag (gratis) 
lijnbussen. Kijk voor meer informa-
tie op www.komindekasaalsmeer.nl.

Mantelzorg en vakantie
Aalsmeer - Stel u bent mantelzor-
ger en u wilt er een paar dagen tus-
senuit of u wilt wat langer op vakan-
tie. Maar u weet niet wie er dan bij 
u thuis bij degene kan blijven voor 
wie u zorgt. Misschien gaat u daar-
om niet, terwijl het best even fijn kan 
zijn om de accu op te laden. Daar 
is een oplossing voor! Mantelzorg 
& Meer werkt samen met de orga-
nisatie Handen in Huis. Deze richt 
zich op de 24-uurs vervanging van 
de vaste mantelzorgers van dege-
nen die thuis blijven en zorg nodig 
hebben, door de inzet van deskun-
dige vrijwilligers. Zo kan de mantel-
zorger met een gerust hart op va-
kantie gaan. Het is ook mogelijk om 

deze zorg in te zetten als de vaste 
mantelzorger voor een planbare op-
name naar het ziekenhuis moet. 
De periode van de vervanging is mi-
nimaal twee nachten en maximaal 
twee weken. Deze dienst wordt be-
taald vanuit de aanvullende ziekte-
kostenverzekering van degene die 
zorg krijgt. Alleen de reiskosten 
van de vrijwilliger bij de kennisma-
king zijn voor rekening van de cliënt. 
Mantelzorg & Meer verzorgt de in-
take bij u thuis voor Handen in Huis. 
Wilt u meer weten over de mogelijk-
heden en of het voor u iets kan zijn? 
Neem dan contact op met Mantel-
zorg & Meer via 020-3335353 of via 
e-mail info@mantelzorgenmeer.nl.

Stuk trottoir weg en weer terug...
‘Vers’ groen op bedrijven-
terrein Hornmeer
Aalsmeer - De beplanting op be-
drijventerrein Hornmeer krijgt een 
flinke opknapbeurt. De werkzaam-
heden worden sinds half januari 
uitgevoerd. Eerst zijn heel veel ou-
de struiken weggehaald en deze 
worden nu vervangen voor nieuwe 
exemplaren. In de Lakenbleker- en 
de Visserstraat kan het ‘verse’ groen 
al bewonderd worden. In de Visser-
straat is verder een brede parkeer-
strook aangelegd. Op deze locatie 
werd reeds geparkeerd. De beetje 
illegale plek is nu officieel parkeer-
terrein. De trottoirs in de Lakenble-
kerstraat gaan herbestraat worden. 
Oprooien van overbodige trottoirs 
aan de Turfsteker-, Teelman- en Vis-
serstraat behoort ook tot de werk-
zaamheden, zo gaf de aannemer 

aan. Verbazing alom toen de stoep 
aan de kant van PACA in de Laken-
blekerstraat ook werd weggehaald. 
Hoe kunnen inwoners nu lopend de 
Nieuwe Meerbode, de nieuwe scoo-
terzaak en de KAV bereiken? De 
kruising oversteken en maar verder 
over de weg? Gelukkig is voor het 
beplanten van de zwarte grond in-
gezien dat dit stuk trottoir niet over-
bodig is. Het komt terug. 
Gelukkig maar, want er rijden gro-
te vrachtwagens en er wordt ste-
vig doorgereden. Overigens gaan 
de Visser-, Turfsteker- en Teel-
manstraat met bebording en belij-
ning op een later tijdstip ingericht 
worden tot 30 kilometer zones. De 
Lakenblekerstraat blijft een 50 kilo-
meter weg.  

Dieselolie-verontreiniging 
in sloot bij Molenvliet
Aalsmeer - Op dinsdag 29 maart 
is in de ochtend een zware veront-
reiniging geconstateerd in het wa-
ter van de Molenvliet nabij de Stom-
meermolen. De politie, brandweer 
en het Hoogheemraadschap zijn ter 
plaatse gegaan. Er werden vogels 
aangetroffen die besmeerd waren 
met olie. In de hele buurt rond de 
molen en in de molen zelf hing een 
penetrante brandstoflucht. De oor-
zaak werd gevonden in een vracht-
wagen die op het terrein van de vei-
ling honderden liters diesel had ge-
lekt. De diesel was de sloot inge-
stroomd. In de ochtend is de mo-
len gaan malen en heeft het ver-
ontreinigde water naar zich toe ge-
pompt. Het Hoogheemraadschap 
heeft manschappen ingezet om 
de sloot te reinigen en het veront-
reinigde deel is ingedamd. Ook de 
sloot bij de bussluis bij de Hornweg 
is ingedamd. Over drie dagen volgt 
een controle. Er zijn door de poli-

tieheli foto’s gemaakt. De politie is 
op zoek gegaan naar de veroorza-
ker. Een chauffeur van een trans-
portbedrijf blijkt zijn tank lek gere-
den te hebben. Het transportbedrijf 
heeft alle medewerking toegezegd. 

Meerkoeten vangen
Zeker negen meerkoeten zijn be-
smeurd geraakt met olie. De die-
renambulance Ronde Venen Am-
stelland is ingezet om de eenden 
te vangen. De medewerkers van de 
dierenambulance kregen hulp bij 
het vangen van vrijwilligster Chan-
tal, die ook bij restaurant Oh in de 
Ophelialaan werkt. De inwoonster 
wist enkele collega’s over te ha-
len om ook de handen uit de mou-
wen te steken. Op Facebook is een 
kort filmpje te zien hoe het groep-
je met vangnetten op weg gaat. De 
Meerkoeten zijn gevangen en naar 
de Vogelopvang gebracht voor een 
schoonmaakbeurt. 

Opzettelijke vervuiling 
stiekem hartstikke leuk
Aalsmeer - Een bijzonder grappig 
en best pikant bericht van de Pra-
menrace afgelopen woensdag op 
Facebook. Na het Westeinder Cor-
vee op de Westeinderplassen ont-
ving het SPIE-bestuur via N.K. een 
apart ‘stukje’ zwerfvuil. Een fles met  
inhoud. 
Er zat een briefje in met een lieve 
bekentenis. “Overduidelijk opzette-
lijke vervuiling”, aldus SPIE. “Maar 
stiekem vinden we het hartstik-
ke leuk!” Uiteraard maakt het brief-

je in de fles ook nieuwsgierig. SPIE 
doet een oproep en vraagt wie de 
flessenpost heeft verzonden en er 
iets meer over kan vertellen. Zou de 
vrouw (of man) zich melden? Mis-
schien, wordt vervolgt...

Weer schoonmaakactie
Overigens kan alvast in de agenda 
genoteerd worden dat de schoon-
maakactie op de Poel volgend jaar 
weer een vervolg krijgt. NL doet is 
in 2017 op 10 en 11 maart.
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Gertjan van der Hoeven: “Ik 
heb een onwijs leuke baan”

Aalsmeer - In deze rubriek wordt 
maandelijks een Aalsmeerder of 
Kudelstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar inte-
ressante leven. Vorige maand was 
de beurt aan drogist Piet van der 
Zwaard. Nu vindt het gesprek plaats 
in het gemeentehuis bij wethouder 
Gertjan van der Hoeven op zijn kan-
toor met uitzicht over het Raadhuis-
plein. 

Wie ben je?
Gertjan zegt dat hij graag een aantal 
privédingen voor zichzelf wil hou-
den en begint enigszins aarzelend: 
“Ik ben geboren in 1972, dus voor 
de snelle rekenaar; ik word dit jaar 
vierenveertig. Ik ben geboren in Til-
burg en ik ben sindsdien vaak ver-
huisd. Dat kwam, omdat mijn vader 
beroepsmilitair was en regelmatig 
werd overgeplaatst. Het werd Lim-
burg, Brabant, Utrecht. Het groot-
ste deel van mijn jeugd, vanaf mijn 
vijftiende ongeveer, heb ik in Zeist 
gewoond, daar heb ik mijn Athene-
um afgemaakt en vervolgens ben ik 
gaan studeren in Utrecht. Ik ben af-
gestudeerd als fysisch geograaf. Dat 
is een heel brede studie, maar ik 
heb me met name verdiept in de on-
dergrond van Nederland. Hoe wer-
ken de riviersystemen, de kustsy-
stemen, grondwater, etcetera. Daar 
heb ik veel onderzoek naar gedaan. 
Een echt Hollandse studie. Vervol-
gens ben ik bij Grontmij gaan wer-
ken en deed veel met milieu. Grond-
watersanering met name. Daarna 
ben ik projectmanager geworden bij 

APPM in Hoofddorp en ben betrok-
ken geweest bij de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen, woningbouw-
locaties, glastuinbouwgebieden en 
grote infrastructuurprojecten.”

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Ik ben voor de liefde naar Aalsmeer 
gekomen. Mijn huidige partner 
woonde hier al. We kennen elkaar 
twintig jaar. In 1998 zijn we ge-
trouwd en we hebben twee school-
gaande kinderen.” Heb je ook huis-
dieren? “Uhh, ja”, zegt Gertjan la-
chend, “we hebben een konijn.” Van 
der Hoeven woont met zijn gezin in 
een woonark en heeft zich vanaf 
het eerste moment thuis gevoeld in 
Aalsmeer. “Ik heb het hier erg naar 
mijn zin. In de begintijd ben ik bij-
voorbeeld meteen in het bestuur 
van Bacchus gegaan en heb daar 
ook achter de bar gestaan. Dan 
bouw je wel een sociaal leven op. Ja, 
ik ben vrij snel ingeburgerd. En nu 
met mijn werk heb ik natuurlijk een 
nóg groter netwerk opgebouwd. Als 
ik een stukje door Aalsmeer fiets, 
merk ik dat ik echt heel veel men-
sen ken.” 

Heb je werk? 
Zo ja, wat doe je?
“Ik ben sinds 2010 wethouder. Hier-
voor werkte ik veel voor gemeen-
ten. Ik had ook al politieke erva-
ring. Ik was in 2010 lijsttrekker van 
AB (Aalsmeerse Belangen) en heb 
daarvoor drie jaar in de raad ge-
zeten. Mijn portefeuille is jeugd en 
jeugdzorg, onderwijs, kunst en cul-

 De Schijnwerper op...

tuur, sport, ruimtelijke ordening, 
vergunningverlening en handha-
ving. En voor de rest doe ik nog een 
aantal projecten, zoals de heront-
wikkeling in Hornmeer. Het is een 
drukke, gevarieerde en afwisselen-
de baan. Het ene moment ben je 
bezig met vergunningsvraagstuk-
ken en het andere moment sta je 
met de ambstketen om met de kin-
derburgemeester te praten. Echt 
een onwijs leuke baan.”

Wat zijn je hobby’s?
“Ik heb absoluut hobby’s. Mijn gro-
te passie is muziek en dan voor-
al Pink Floyd. Ik speel geen instru-
ment, maar ik luister graag. Ik ben 
over de hele wereld naar concerten 
geweest. Ik moet toegeven, het gaat 
best ver. Ik volg die band zolang ik 
me kan heugen. Zeker vanaf mijn 
veertiende. Het is nooit meer over-
gegaan. Naar concerten gaan is zo 
leuk. De sfeer er omheen. Heerlijk. 
Daarnaast fiets ik graag en wan-
del regelmatig met mijn geliefde. En 
wat ik als laatste fijn vind is zoveel 
mogelijk vrije tijd doorbrengen met 
vrienden, familie en mijn gezin.”  

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Wat ik leuk vind is dat het een 
dorp is. Het heeft echt de kwalitei-
ten van een dorpsgemeenschap. De 
voorzieningen zijn hier prima, goe-
de sportfaciliteiten en een rijk ver-
enigingsleven. Er wordt naar el-
kaar omgekeken. Ik vind het een 
heel sociale gemeente. Maar je zit 
ook vlakbij de stad. Ik fiets daar re-
gelmatig naartoe. De hele regio 
is best mooi. Je zit precies op het 
scharnierpunt van de grote stad en 
het groene hart. Het beste van al-
les. Dat spreekt me erg aan. Ik vind 
het ook leuk dat het een dorp is 
met veel vrijwilligers. Als je iets wil 
kun je hier heel snel je plekje vin-
den. Aalsmeerders zijn zeer doene-
rig en ondernemend. Daar moeten 
we trots en zuinig op zijn.” 

En wat zou je willen veranderen 
in het dorp?
“Doordat ze ondernemend zijn 
wordt er soms niet al te nauw naar 
de regels gekeken en dat heeft ge-

leid tot nogal wat illegaliteit en 
daarmee ongelijkheid. Er is al wat 
veranderd in de laatste zes jaar met 
handhaving. En dat heeft mijns in-
ziens niets te maken met de fusie 
met Amstelveen. De evenementen 
worden steeds groter, maar daar-
door worden de risico’s dat ook. En 
regels gelden nu eenmaal voor ie-
dereen. Ook de landelijke regelge-
ving is aangescherpt. Neem nu zo’n 
verschrikkelijke gebeurtenis met 
het monstertruck evenement. Het 
zal je gebeuren. En wie wordt daar-
op aangesproken? Precies, de ge-
meente, de burgemeester, díe heeft 
de vergunning verleend. Er wordt 
nu wat kritischer gekeken. En ik 
snap dat dat lastig is, maar laten we 
ons gezonde verstand met z’n al-
len wel blijven gebruiken en de boel 
zo veilig mogelijk proberen te hou-
den.” Wat Gertjan tevens zou willen 
en Aalsmeer zou toewensen is een 
HAVO/VWO school. “Dat is goed 
voor de kinderen.” Als laatste wil hij 
graag dat het groenonderhoud en 
de investering in openbare ruimten 
wordt voortgezet, maar de gemeen-
te is daarmee al op de goede weg. 

Wil je een leuke (of minder leuke) 
ervaring met de lezer delen?
“Ik heb zoveel ervaringen in mijn le-
ven. Er zijn mij veel dierbare men-
sen ontvallen waar ik droevig van 
word, maar daar staan gelukkig zo-
veel mooie momenten tegenover. 
Ik houd dat verder liever voor me-
zelf.” Gertjan van der Hoeven is mo-
menteel druk met het bezoeken van 
tien basisscholen om de kinderen 
op te roepen zich kandidaat te stel-
len als kinderburgemeester. Kinde-
ren kunnen zich tot 12 april aanmel-
den voor de verkiezingen. De ge-
meente Aalsmeer wil met het in-
stellen van de functie van kinder-
burgemeester de betrokkenheid 
van het Aalsmeerse college bij kin-
deren versterken en aan de ande-
re kant kinderen meer betrekken bij 
beleid dat over kinderen gaat. Door 
het instellen van de functie van kin-
derburgemeester verwacht de ge-
meente dat kinderen een sterke-
re band krijgen met de gemeen-
te en de Aalsmeerse samenleving. 
Tot slot zegt de wethouder hierover: 
“We zijn op zoek naar een waardige 
opvolger van onze eerste kinderbur-
gemeester Vince Boom, omdat zijn 
éénjarige benoeming in juni afloopt. 
Vince heeft het zo goed gedaan. En 
het is een ontzettend leuke klus om 
al die gemotiveerde kinderen van 
groepen zes en zeven langs te gaan 
om te vertellen over het burgemees-
terschap. Dit doe ik als locoburge-
meester. Weer een leuk aspect van 
mijn gevarieerde baan.”

Door Miranda Gommans
 

(Huis)vrouwenvereniging 
Rijsenhout nog altijd actief
Rijsenhout - Vier van de zeven be-
stuursleden staat gebogen over de 
tafel bij voorzitter, mevrouw van der 
Heij, thuis in haar knusse woonka-
mer. Op de tafel ligt een ruime ver-
zameling fotoalbums, plakboeken 
en overige documenten van vijf-
tig jaar Vrouwenvereniging Rijsen-
hout. Bij een kop koffie en een plak 
cake vertellen de dames van Gun-
nik, Eikelenboom, Hoogeboom en 
van der Heij honderduit over hun 
vereniging die toch echt begon als 
Nederlandse vereniging voor Huis-
vrouwen in 1966. Vooral de voor-
zitter weet zich alles nog goed te 
herinneren: “De vrouw van huis-
arts Smit is dat destijds begonnen 
samen met vier andere dames. In 
april 1972 ben ik voorzitter gewor-
den. Dat ben ik nu dus vierenveer-
tig jaar. Met veertig jaar ontving ik 
daar officieel zelfs een lintje voor. 
Bijzonder toch?” In het begin waren 
er jaarlijks rond de negentig leden. 

Mevrouw van der Heij pakt de jaar-
boeken erbij. “Dat hield ik vroeger 
allemaal bij. Ik maakte ook versla-
gen. Dat was voor de NVVH. Later 
hebben we een eigen aftakking ge-
maakt. Vrouwenvereniging Rijsen-
hout. Momenteel zijn er zevenenvijf-
tig leden en we doen allemaal leu-
ke dingen.” De overige dames ge-
ven bijval: “In totaal organiseren we 
acht avonden per jaar en één excur-
sie-dag in mei.” Wat doen jullie zoal? 
“Creatieve avondjes zoals kerstkaar-
ten maken, sieraden of bloemstuk-
jes, maar er worden ook lezingen 
gegeven. Zo is Baantjer bij ons ge-
weest en nog meer schrijvers, maar 
ook Majoor Bosshardt, de ambulan-
cedienst en een mijnwerker. Dat zijn 
allemaal interessante gasten ge-
weest die een volle zaal in de Reede 
trokken. Ook is er wel eens een Ba-
linese dansdemonstratie en een in-
teractieve modeshow geweest.” De 
reisjes regelt mevrouw Eikelenboom 

V.l.n.r. Mevrouw Hoogeboom, van Gunnik, Eikelenboom en rechts vooraan voorzitter mevrouw van der Heij.

Alle vrouwen zijn welkom
Rond Pasen, Sinterkaas en Kerst 
worden er altijd avonden voor de 
leden georganiseerd met mooi en-
tertainment. Een lidmaatschap kost 
slechts vijftien euro per jaar. Soms 
moet er iets bijbetaald worden. 
Vriendinnen, dochters, zussen en 
moeders (die niet lid zijn) kunnen 
altijd mee mits ze een x-bedrag be-
talen. Er worden oorkondes tevoor-
schijn getoverd en ook wordt er met 
trots een afschrift van een schen-
king getoond die ze ontvingen van 
het Meerlandenfonds. Ook komen 
tientallen foto’s voorbij van de nog 
jonge (bestuurs)leden. Het is een 
gezellig onderonsje in de Rijsen-
houtse rijtjeswoning. Op de vraag of 
er nog leden gezocht worden zeg-
gen de dames dat dat zeker fijn zou 
zijn. “Het is zó leuk bij ons! Het jong-
ste lid is zestig jaar en voor iedere 
leeftijd is het leuk. We zijn dankbaar 
met elkaar. Nee, mannen zijn niet 
welkom. Het is niet voor niets de 
Vrouwenvereniging. We doen leu-
ke vrouwendingen. En we organi-
seren van alles met en voor elkaar. 
Alle gezindten zijn welkom. Ook le-
den uit Aalsmeer, Nieuw Vennep en 
Hoofddorp.” Voorzitter van der He-
ij benadrukt nog even dat ze allang 
gestopt was als haar bestuursleden 
en mede-organisatrices haar niet 
zouden bijstaan. Waarop de overi-
ge dames in koor roepen: “Wij kun-
nen ook niet zonder jou!” Vrouwen-
vereniging Rijsenhout is overduide-
lijk een bijzondere en gezellige club. 
Op 6 april wordt officieel het vijftig-
jarig jubileum gevierd met leden en 
oud-leden. Ook dat zal ongetwijfeld 
een mooie avond worden. 
Door Miranda Gommans 
 

Palmpasen op Jozefschool
Aalsmeer - De kinderen van de Jo-
zefschool hebben weer hun jaarlijk-
se activiteit voor Palmpasen gehou-
den. De kinderen van de groepen 
één tot en met vijf maakten samen 
een mooie versierde palmpaasstok. 
De stok, in de vorm van een kruis, 
werd versierd met een palmtak-
je, een haantje, kleurrijk crêpepa-
pier en behangen met allemaal lek-
kernijen, zoals paaseitjes, koekjes, 
snoepjes en een gezond stukje fruit. 
De optocht liep langs de Karmel-

kerk naar vier bestemmingen. Dit 
jaar verrasten de leerlingen bewo-
ners van de stichting Ons Tweede 
Thuis aan de Hortensialaan, de non-
nen in het klooster naast de Karmel-
kerk en de ouderen van ‘t Klooster-
hof en van zorgcentrum Aelsmeer. 
Overal waren ze hartelijk welkom. 
De kinderen zongen vrolijk een aan-
tal palmpasenliedjes. Daarna wer-
den de palmpasenstokken uitge-
deeld en deze zijn dankbaar in ont-
vangst genomen.

Kinderen trots op Paasknutsel
Aalsmeer - Gezellig druk was het 
afgelopen zaterdag 26 maart bij het 
paasknutselen in het Centrum. Tus-
sen 12.00 en 16.00 uur werd jongens 
en meisjes de mogelijkheid gebo-
den om in de gezellig ingerichte 
leegstaande winkel in de Zijdstraat 
iets moois te maken voor hun va-
ders, moeders of grootouders. On-

der leiding van een groep vrijwilli-
gers van Meliz ontstonden prachti-
ge kunstwerken. Natuurlijk waren 
de kinderen trots op het resultaat en 
terecht. De paasknutsel siert vast nu 
nog de huiskamers of keukens op. 
Het knutselen werd georganiseerd 
door Meer Aalsmeer Winkeldorp.
Foto: www.kicksfotos.nl

Pasen op kinderboerderij
Aalsmeer - Het stormde maandag 
tweede Paasdag, maar dit weerhield 
bezoekers er niet van om naar de 
kinderboerderij te komen voor di-
verse activiteiten. Het evenement 
‘Lucht’ stond op het programma en 
hier paste de wind eigenlijk best bij. 
Er was eierbingo, ringgooien, er kon 
geknutseld worden en de Paashaas 

kwam op bezoek. Op Boerenvreugd 
zijn diverse jonge dieren geboren 
en natuurlijk was het aaien van de 
geitjes en de lammetjes favoriet. De 
kinderboerderij heeft ook een geva-
rieerde speeltuin en hier werd even-
eens met veel plezier gebruik van 
gemaakt. 
Foto: www.kicksfotos.nl

‘Kom in de Kas avontuur’
Basischolen Kudelstaart 
op ontdekking in de kas
Kudelstaart - Vandaag, donder-
dag 31 maart gaan 125 leerlingen 
van de basisscholen uit Kudelstaart 
op ontdekkingstocht in de Neder-
landse jungle. In de kas van Bunnik 
Vriesea’s aan de Mijnsherenweg 26 
spelen zij het Kom in de Kas Avon-
turenspel en maken met elkaar een 
puzzel van wel 450 centimeter breed 
en 100 centimeter hoog. De hoofd-
rolspeler is Bamboo Bill, een echte 
avonturier die tussen de dieren in 
Ouwehands Dierenpark woont, en 
bekend is van zijn programma Ou-
wehands Jungleclub. Op 31 maart 
trekt Bamboo Bill er op uit met de 
grote Beestenbus en komt dan te-
recht in de Nederlandse jungle. 
Bamboo Bill speelt met de kinde-
ren het Kom-in-de-Kas-Avonturen-
spel en verricht de landelijke kick-
off van Kom in de Kas, het grootste 

publieksevenement van de Neder-
landse glastuinbouw. In het week-
end van 2 en 3 april openen zo’n 200 
bedrijven in heel Nederland de kas-
deuren voor het grote publiek. Voor-
afgaand aan het Avonturenspel krij-
gen de leerlingen een rondleiding 
door de kas. 

Kom in de Kas dit weekend
Komend weekend, zaterdag 2 en 
zondag 3 april, vindt het jaarlijk-
se evenement Kom in de Kas weer 
plaats. Beide dagen is publiek tus-
sen 10.00 en 16.00 uur welkom bij 
een zestal bedrijven aan de Mijns-
herenweg in Kudelstaart. Scholten 
Orchideeën, Ubink, Zuurbier & Co, 
Bunnik Vriesea’s, Pietania en Green 
Balanz zetten hun deuren open en 
presenteren tevens diverse extra ac-
tiviteiten. 

Bijeenkomst werkgroep 
Fair Trade Gemeente

Aalsmeer - De werkgroep FairTrade 
Gemeente Aalsmeer is van plan om 
maandagavond 4 april om 20.00 uur 
bij elkaar te komen. De lokatie is de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer 
(de eerste FairTrade kerk in Aalsmeer) 
in de Zijdstraat 55. Gesproken gaat 
worden over de plannen voor de ko-
mende maanden tot aan het bereiken 

van de titel in de gemeente Aalsmeer. 
In de nieuwsbrief van maart staat ge-
noeg informatie wat uitgewerkt zou 
kunnen worden. Dit wil de werkgroep 
graag doen met zoveel mogelijk men-
sen uit diverse geledingen, zoals het 
bedrijfsleven, maatschappelijke orga-
nisaties, kerken, scholen, sportvereni-
gingen, enz. in de gemeente. Iedereen 

altijd. Ze vertelt: “We maken regel-
matig fietsreizen, maar ook bezoe-
ken we fabrieken en we zijn naar de 
huishoudbeurs geweest natuurlijk.” 
Ze is momenteel druk met de voor-
bereidingen voor de aankomende 
mei-excursie.

is daarom welkom om mee te den-
ken en te werken in de werkgroep. De 
beslissing in de Raad of de gemeen-
te Aalsmeer een FairTrade Gemeente 
wordt is 26 mei (was eerst 7 april). Meer 
informatie is te vinden op de websi-
te: www.fairtradegemeenten.nl en op 
te vragen bij Betty Kooij via e-mail:  
jbkooij@kabelfoon.nl.
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Marry wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart- Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van 13.30 tot 16.30 uur. De 
groep hoopt graag meer jokeraars 
te mogen verwelkomen. Kom eens 
kijken of meekaarten. Op donder-
dag 24 maart is het klaverjassen ge-
wonnen door Marry Akse met 5288 
punten, gevolgd door Henk van Wi-
chen met 5220 punten en Jan We-
ij met 4928 punten. Bij het jokeren 
behaalde Gerrit van der Geest met 
49 punten de hoogste eer, op twee 
Bets Teunen met 67 punten en op 
drie Gerard de Wit met 109 punten. 
Voor inlichtingen: Mevrouw R. Pot-
huizen, telefoon: 0297–340776.

Voorjaarskien bij 
SVK

Kudelstaart - Donderdagavond 7 
april organiseert de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart een kienavond. 
Veertig fantastische prijzen die in 
het teken staan van het naderende 
voorjaar liggen te wachten op een 
nieuwe eigenaar. Wie het snelst zijn 
kienblaadje vol heeft mag als eerste 
een keuze maken uit de vijf prijzen 
die in elke ronde te winnen zijn. Na 
vier ronden komt er een pauze om 
even te genieten van een kopje kof-
fie of een drankje. Als de acht ron-
den gespeeld zijn komt de knaller 
van deze avond, een superprijs met 
een waarde van ongeveer 125 eu-
ro. Laat U verrassen en neem een of 
meerdere prijzen mee naar huis. Ie-
dereen is welkom een neem ook de 
buurvrouw, vriend, vriendin of een 
familielid mee. De kienavond is in 
het Dorpshuis aan de Kudelstaart-
seweg en begint om 20.30 uur. 

Winst Van Brakels 
bij Sjoelclub 

Rijsenhout - De Van Brakels heb-
ben toegeslagen tijdens de sjoel-
avond op 24 maart. In de hoofdklas-
se eindigde Thomas van Brakel op 
de eerste plaats en wist Lineke van 
Brakel plaats twee te veroveren. Op 
drie is Rien Ravensbergen geëin-
digd. In klasse A wist Hans Schijf te 
winnen, voor Elisa Arendse en Leo 
van Faassen. In de B klasse was 
Wim Romijn de sterkste, op twee Els 
van der Linden en drie Jan Joore. In 
klasse C met grote voorsprong op 
één: Marjo Siim. De tweede plaats 
was voor Ans Borawitz en de der-
de voor Femmy Korte. De volgende 
competitie avond is op donderdag 7 
april in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat vanaf 19.30 uur.

ZABO ronde 15 
in De Bloemhof

Aalsmeer - De vijftiende speel-
ronde van de ZABO zaalvoetbal-
competitie vindt zaterdag 2 april 
plaats in sporthal de Bloemhof aan 
de Hornweg. Het programma be-
gint om 18.35 uur met de wedstrijd 
Amsec Piller tegen LEMO. Vervol-
gens treedt EZ Flower om 19.20 uur 
aan tegen Koning Nieuwendijk. Om 
20.05 uur is de aftrap bij FC Mad-
revo tegen Kids Aktief. Om 20.50 
uur Atlas Lions tegen Café Sport-
zicht en om 21.35 uur is er als af-
sluiter Sportcafé de Midi’s tegen 
IBH Aalsmeer.

Huidige stand: De uitslagen van de 
veertiende speelronde vorige week 
zaterdag in de Proosdijsporthal wa-
ren als volgt: Café Sportzicht tegen 
Kids Aktief 2-6. Atlas Lions tegen 
Koning Nieuwendijk 8-1. FC Madre-
vo tegen IBH Aalsmeer 0-5 Amsec 
Piller tegen Sportcafé de Midi’s 1-3 
en EZ Flower tegen LEMO 5-6. De 
ranglijst ziet er momenteel als volgt 
uit: Sportcafé de Midi’s 14-42, Atlas 
Lions 14-36, Kids Aktief 14-27, IBH 
Aalsmeer 14-22, EZ Flower 14-19, 
LEMO 14-18, Amsec Piller 14-18, 
Café Sportzicht 14-10, FC Madrevo 
14-7, Koning Nieuwendijk 14-6. 

Fietstocht PCOB 
en ANBO-leden

Aalsmeer - Op dinsdag 5 april 
vindt de eerste fietstocht van dit 
jaar van de PCOB en (oud) ANBO 
leden plaats. De start is, zoals altijd, 
om 13.30 uur bij het Parochiehuis 
aan de Gerberastraat. De tocht gaat 
richting Nieuwveen, waar een kof-
fiestop gehouden wordt. Via Lange-
raar of Vrouwenakker fietst de groep 
naar Nieuwveen, de route hangt af 
van de wind. De tocht is ongeveer 
26 kilometer lang. Het is de tijd van 
de weidevogels en ontluikende na-
tuur. Een goed moment om na de 
winter de rand van het Groene Hart 
te verkennen. Vrienden of bekenden 
die ook mee willen fietsen? Stuur 
dan even een berichtje naar Jaap 
van Tol via 06-51073648 of jaap.lie-
kevtol@caiway.nl of naar Jan Wes-
terhof via 06-22350307 of jan@wes-
terhof50.nl. 

Ben van Dam 1e 
bij het darten

Aalsmeer - De dartavond in het 
Middelpunt verliep nogal wisse-
lend wat betreft de scores van me-
nig spelers. Bij velen liepen de dub-
bels niet echt. Ondanks dat hij geen 
dubbele uitgooi had, wist Ben van 
Dam toch eerste te worden. De 
tweede plaats was voor Sebasti-
aan Dolk, die een goede strijd le-
verde tegen Kees de Lange, die der-
de werd. Er is iedere dinsdagavond 
darten in ’t Middelpunt in de Wil-
helminastraat 55 De competitie be-
gint om 20.00 uur, de zaal is vanaf 
19.30 uur open. Iedereen vanaf 16 
jaar is welkom. De kosten zijn 2,50 
euro per keer. 

Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 4 april or-
ganiseert Allen Weerbaar een kaart-
avond in het Middelpunt in de Wil-
helminastraat. Aanvang is 20.00 uur. 
De zaal gaat vanaf 19.30 uur open 
voor inschrijving en koffie of thee.
Het kaarten op 21 maart is gewon-
nen door Piet Schuit met 5643 pun-
ten, gevolgd door Nico Bekkers met 
5450, Jan Alderden met 5222, Wijn-
tje Heijink met 5205 en Hein van 
Bemmelen met 5122 punten. De 
poedelprijs was voor Frans Braat 
met 3553 punten. Bij het jokeren is 
de eerste prijs behaald door Lilian 
Klaassen en onderaan eindigde Jo-
pie de Vries.

Fiets mee met 
de OVAK

Aalsmeer - Donderdagmiddag 7 
april gaan de Pedaalridders weer 
van start met de middagtochten. De 
fietstochten zijn iedere eerste don-
derdagmiddag van de maand. De 
groep vertrekt om 13.30 uur vanaf 
het parkeerterrein bij het zwembad 
aan de Dreef. De fietstocht gaat dit 
keer richting Nieuwveen. De rou-
te kan individueel of met de groep 
gefietst worden. Lidmaatschap van 
de OVAK is bij deelnamen verplicht.

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen 
is van harte welkom bij klaverjas-
club De Geluksvogels op de woens-
dagavond in het Dorpshuis te Ku-
delstaart vanaf 20.00 uur. Op 23 
maart is het klaverjassen gewon-
nend door Joke Buijs met 5752 pun-
ten, Ben Blom werd tweede met 
5701 punten en Ria v/d Laan der-
de met 4919 punten. De poedelprijs 
was deze week voor Ben Bon met 
3823 punten. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 1 april 
is er weer koppelkaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Ieder-
een is van harte welkom. Voor wie 
geen kaartpartner heeft wordt een 
maatje gezocht. Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur voor in-
schrijving, koffie en thee. Het kla-
verjassen op 25 maart is gewonnen 
door Coen Vis met 5210 punten, op 
twee Ans Doeswijk met 4936 pun-
ten en op drie Nel Piller met 4889 
punten. De poedelprijs was voor 
Corry Durieux met 3613 punten.

Voetbalwedstrijd
FCA tegen NFC
Aalsmeer - Komende zondag 3 
april speelt FC Aalsmeer de zeer 
belangrijke voetbalwedstrijd tegen 
NFC. Deze ploeg staat op de tweede 
plaats. Als FC Aalsmeer wint dan ko-
men de Aalsmeerders ook in de kop-
groep. Een wedstrijd dus, die iede-
re Aalsmeerders eigenlijk zou moe-
ten zien. Aanvang 14.00 uur. Sport-
park Hornmeer, Beethovenlaan.

Atletiek voor jeugd
Steven derde bij Vierkamp
Aalsmeer - Op maandag 28 maart, 
tweede Paasdag, vond in Purme-
rend bij AV NEA Volharding de eer-
ste baanwedstrijd van het seizoen 
2016 plaats. Steven Waasdorp was 
afgereisd naar Purmerend om deel 
te nemen aan de vierkamp. Nieuwe 
onderdelen voor hem, omdat hij nu 
B pupil is. Hoogspringen en kogel-
stoten maken nu ook onderdeel uit 
van de vierkamp en dit zijn nu niet 
de makkelijkste onderdelen. Bij de 
40 meter sprint liep Steven direct 
een persoonlijk record van 7.44 se-
conde. Tijdens het hoogspringen 
wakkerde de wind aan tot wind-
kracht 7, wat het springen bemoei-
lijkte, toch sprong Steven heel mooi 
een persoonlijk record van 0.95 me-
ter. Kogelstoten is naast hoogsprin-
gen wellicht het moeilijkst. Zijn bes-
te stoot met de 2 kilo kogel beland-
de helaas naast de bak en was on-
geldig, daardoor bleef hij steken 
op 3.90 meter. Tijdens de afsluiten-
de 1000 meter liep hij ondanks heel 
veel tegenwind in een mooie tijd. 
Alles bij elkaar leverde dit Steven 

de derde plaats in het eindklasse-
ment op in een veld van 20 jongens 
B pupillen. Een mooi begin van het 
baanseizoen. Volgende week staat 
Steven aan de start van een Meer-
kamp in Alphen a/d Rijn samen met 
een grote groep AVA pupillen en ju-
nioren.

Steven Waasdorp derde tijdens de 
Vierkamp in Purmerend.

Goud, zilver en brons voor 
judoka’s op jeugdtoernooien
Aalsmeer - Afgelopen week hebben 
twee grote, gerenommeerde jeugd-
toernooien in Noord-Holland plaats-
gevonden. Daar wisten de judoka’s 
van judoschool Ron van Raaphorst 
zich uitstekend staande te houden. 
Zowel op het meidentoernooi in Alk-
maar als op het toernooi van judo-
club Krommenie wisten alle uitge-
zonden judoka een prijs te beha-

len. De een deed dat met mooi tech-
nisch judo, de ander weer op zui-
ver mentale kracht en uithoudings-
vermogen. Eerste plaatsen zijn be-
haald door Samantha Schaak, Bram 
Klijn en Luuk Valkering. Op twee zijn 
Mandy Vuijk en Kor Kolk geëindigd. 
En brons is uitgereikt aan Jahmil van 
Windt , Klaas van der Meer, Chris-
taan Baraya en Rosa Piet. 

Gelijkspel voor Oradi MB1
Aalsmeer - Voor de wedstrijd staat 
de Oradi/Omnia MB1 6e plek met 2 
punten, leeftijdcategorie 14 tot 16 
jaar.De grote koploper van dit sei-
zoen is Atalante MB1 met 23 pun-
ten. Zaterdag 26 maart in Hoofd-
dorp Arnolduspark 3 heeft Oradi/
Omnia MB1 het opgenomen tegen 
VCH MB2 uit Hoofddorp. Op het 
moment staan de VCH 4e in de pool 
met 9 punten, het belooft een spa-
nende wedstrijd te woorden. Kwart 
voor één en Oradi/Omnia MB 1 is 
aan het opwarmen voor de wed-
strijd tegen VCH. Kwart over één: De 
wedstrijd gaat beginnen de teams 
wensen elkaar een goede wedstrijd 
en geven elkaar een hand. De eerste 
bal wordt al geserveerd door Oradi.
De teams boksen erg tegen elkaar 
op zo wordt de eerste set gewon-
nen door VCH met 25-13. De twee-

de set begint. Nu heeft VCH de ser-
vice. Ook deze set gaat het erg gelijk 
op maar VCH laat zich van hun ster-
ke kant zien. En ze winnen met 25-
16. En alweer de derde set gaat van 
start deze is heel belangrijk. Als Ora-
di deze verliest kunnen ze er geen 
gelijkspel meer uit halen. De service 
is weer bij Oradi. Oradi begint heel 
goed en heeft gelijk een grote voor-
sprong te pakken, maar VCH word 
weer wakker en begint langzaam 
terug te komen. Maar Oradi houdt 
stand en pakt de set met 22-25. Tot 
slot de vierde set. Deze moest Oradi 
winnen! Je merkte dat de spanning 
opbouwde. De scores gingen heen 
en weer, dan stond VCH voor en dan 
Oradi. Op het laatste moment nam 
Oradi de voorsprong en won de set 
met 23-25! Oradi en VCH gaven el-
kaar een hand en complimenteerde 

Sportief toernooi voor pupillen
Vrolijk Pasen bij RKDES
Kudelstaart - Paaszaterdag werd 
traditiegetrouw het paastoernooi 
voor de E- en F-pupillen georgani-
seerd bij en door RKDES. Om kwart 
over 9 werd het ochtendprogramma 
gestart door de voorzitter van het 
Jeugdbestuur, Gerard Zuidgeest, 
van RKDES. Ieder team van RKDES 
had een eigen poule. Iedere poule 
bestond vervolgens weer uit in to-
taal vier teams. Dit betekent dat in 
totaal 68 jeugdteams aanwezig wa-
ren op deze mooie zaterdag in het 
paasweekend! 
In de ochtend stonden de wedstrij-
den op het programma voor de pou-
les van RKDES F2 tot en met F9. In 
de middag voetbalden de jeugd van 
RKDES F1 en de E1 tot en met de 
E8. Het was prima weer om te voet-

ballen en er werd met veel plezier 
en passie gespeeld. Zowel het och-
tend- als middagprogramma werd 
afgesloten met een prijsuitreiking. 
Tijdens deze prijsuitreiking werd 
met een moment stilte, gevolgd door 
een oorverdovend applaus, voetbal-
held Johan Cruijff, herdacht. Na dit 
indrukwekkende moment mochten 
de kinderen hun prijs in ontvangst 
nemen. Iedereen ging met een me-
daille naar huis en ieder team met 
een beker. 
Van RKDES mochten de F1, de E6 
en de E7 de beker voor de eer-
ste plaats in ontvangst nemen, een 
knappe prestatie! Met dank aan de 
inzet van vele vrijwilligers kijkt RK-
DES weer terug op een gezellig en 
sportief toernooi!

Logistiek, toerisme en hotels
Infomarkt ontwikkelingen 
Green Park Aalsmeer
Aalsmeer - Vanavond, donder-
dag 31 maart, wordt een specia-
le informatiebijeenkomst gehou-
den voor bewoners en gebruikers 
in en rondom Green Park Aalsmeer 
over de nieuwe ontwikkelingen in 
dit (bedrijfs)gebied in The Beach 
aan de Oosteinderweg vanaf 20.00 
uur. Voor inwoners wordt hierover 
op woensdag 6 april een informa-
tiemarkt gehouden in het gemeen-
tehuis. Voor Green Park Aalsmeer is 
in 2011 een structuurvisie vastge-
steld en deze visie wil de gemeen-
te nu herzien en aanpassen aan de 
wensen en behoeftes van nu. 
Tijdens de informatiemarkt wordt 
een toelichting gegeven op de in-
houd en doelstellingen van de 
structuurvisie. Onder andere wordt 
nadere informatie gegeven over de 
ontwikkelingen specifiek tussen de 
Hornweg, Machineweg, N201 en 
Aalsmeerderweg. Er is ruimte om 
vragen te stellen en mondelinge re-
acties te geven. De structuurvisie 
voor Green Park Aalsmeer is in 2011 
vastgesteld vanuit de doelstelling 
om het gebied, vanwege de nabij-
heid van de bloemenveiling, tot ont-
wikkeling te brengen als een bedrij-
venterrein voor hoofdzakelijk aan 
sierteelt gerelateerde- en lokale be-
drijven. 

“De economische omstandigheden 
van de afgelopen jaren en de ont-
wikkelingen in de sierteeltsector 
hebben geleid tot een andere eco-
nomische ruimtevraag. Vanuit ande-
re bedrijfssectoren is de vraag naar 
ruimte toegenomen“, zo stelt het 
college. Gedacht kan worden aan 
logistiek (parkeren), food, toerisme 
(Floriworld) en hotels (migranten). 
“De wijzigingen in de marktvraag 
leiden ook tot een andere ruimtebe-
hoefte en een andere inrichting van 
de gronden. Daarbij moet gedacht 
worden aan onder andere de ge-
wenste omvang van de bouwkavels 
en de eventuele mogelijkheid van 
bedrijfswoningen. Het doel is om de 
structuurvisie Green Park Aalsmeer 
2011 te herzien, zodat het gebied 
zich op een goede manier kan ‘ver-
kopen’ aan de juiste doelgroepen 
in het bedrijvensegment“, aldus het 
college verder. 
De informatiemarkt op woensdag 6 
april is van 20.00 tot ongeveer 21.30 
uur, inloop vanaf 19.45 uur. Het ont-
werpplan ligt overigens tot en met 
21 april ter inzage. Reageren kan 
tot deze datum zowel mondeling als 
schriftelijk. Na afloop van de perio-
de worden alle reacties gebundeld 
en in een nota van inspraak gepre-
senteerd aan de gemeenteraad. 

Nepmails? Trap 
er toch niet in!

Aalsmeer - Regelmatig worden ze 
verstuurd en ontvangen. Mails, zo-
genaamd van een bank. De ene 
keer gaat het om een nieuwe pas, 
de andere keer om het nog moe-
ten betalen van kosten. In alle ge-
vallen betreft het in ieder geval op-
lichting, een poging om toegang tot 
uw/jouw rekening te krijgen. Op de 
televisie worden vrij vaak de spot-
jes getoond om mensen hier op te 
wijzen. Geef nooit uw pincode, stuur 
nooit een bankpas op en mails, die 
niet vertrouwd worden kunnen be-
ter direct in de prullenbak gedepo-
neerd worden. Doe zoals wordt ge-
waarschuwd: Bel bij twijfel uw/jouw 
bank. 

Overigens wordt niet alleen via 
mails van zogenaamd een bank ge-
probeerd geld los te krijgen. Factu-

ren met onderaan hele kleine letters 
dat het slechts een opdracht be-
treft of, nog vrij nieuw, een bericht 
dat er schade is gereden en dit ge-
filmd is. Of dit maar even met geld 
geregeld kan worden. Ook nog vrij 
‘vers’ is de mail van de politie met 
een bekeuring dat er te hard is ge-
reden. Boetes worden nooit per mail 
gestuurd, altijd per post! Op woens-
dag 23 maart ontving de redactie 
weer eens een ‘bank’-mail. Dit keer 
eentje vol met fouten. Daar stinkt u/
jij toch niet in?! De letterlijke tekst 
(inclusief taalfouten): “Beste klant, 
Je toegang is geweirgerd inverband 
met securty redenen. Uw kunt geen 
toegang krijgen tot uw account ge-
durende weigerring. Om uw blok-
ade te ontheffen kijk uw account 
door op de volgende link te klik-
ken. Dit bericht heeft te maken met 
securty redenen. Met vriendelijke 
Groet, ICS Bank.”
Ook deze mail ontvangen? Niet echt 
geloofwaardig, toch? Klik deze maar 
‘gewoon’ de prullenbak in!

Fietsen gestolen
Aalsmeer - In de nacht van maan-
dag 21 op dinsdag 22 maart is van-
af de Oosteinderweg, rond nummer 
200, een fiets gestolen. Het betreft 
een Gazelle damesfiets met trom-
melremmen. Het serienummer ein-
digt op 270. Op woensdag 23 maart 
is tussen kwart voor negen en tien 

uur in de avond een zwarte he-
renfiets gestolen vanaf het Polder-
meesterplein. Het serienummer van 
de Cortina transport eindigt op 180. 
Op vrijdag 25 maart is nog een fiets 
gestolen vanaf het Poldermeester-
plein. Een dief is er vandoor gegaan 
met een blauwe damesfiets van het 
merk Batavus tussen kwart over tien 
en half elf in de ochtend. Het serie-
nummer van de fiets eindigt op 006.

Gloxiniastraat en 1e J.C. Mensinglaan

Project vernieuwing riool 
en waterleiding voltooid
Aalsmeer - Op 24 maart heeft wet-
houder Ad Verburg machinaal het 
laatste stukje bestrating gelegd bij 
de hoek Gloxiniastraat en 1ste J.C. 
Mensinglaan. Daarmee is het pro-
ject Gloxiniastraat en 1e J.C. Men-
singlaan tussen Hortensialaan en 
Stommeerweg officieel afgerond. 
De beide straten zijn als 30 kilome-
ter zone ingericht. Wethouder Ver-
burg: “Het ziet er allemaal fris en 
mooi uit. Dit project is integraal 
aangepakt. Riolering en waterlei-
ding zijn vernieuwd. Daarna is de 
openbare buitenruimte opnieuw in-
gericht. Zowel de inrichting van de 
straat als de riolering en waterlei-
ding zijn weer toekomstbestendig 
gemaakt. Het rioolstelsel is geschei-
den aangelegd. Door de afkoppe-
ling van het regenwater, dat gelijk 
weer de vijver in gaat, is het systeem 
veel duurzamer geworden. Dit scho-
ne water hoeft dan namelijk niet ge-
zuiverd te worden. Dit project past 

in de doelstelling van het college 
om de buitenruimte te verbeteren.” 
Mevrouw van der Berg, bewoon-
ster van Gloxiniastraat nummer 1: 
“We zijn tevreden over hoe gemeen-
te en de aannemer de werkzaam-
heden uitvoerden. We hadden ook 
overleg over hoe ze dingen zouden 
doen. We vinden het eindresultaat 
mooi geworden.” Andere bewoners 
gaven aan dat ze blij zijn dat de gro-
te bomen weg zijn. Hierdoor is het 
veel lichter geworden. Ook het don-
kere asfalt is vervangen door mooie 
gebakken rode straatklinkers. Om-
wonenden waren uitgenodigd om 
bij het officiële moment aanwezig 
te zijn. De aannemer Boogaard In-
fra BV deelde een kleine versnape-
ring uit als dank voor de goede me-
dewerking van de omwonenden. De 
gemeente en de werknemers van de 
aannemer kregen voor de uitvoering 
van de werkzaamheden en de nieu-
we inrichting een compliment. 

elkaar. Het was een leuke en span-
nende wedstrijd.
Bram van der Schilden
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FIQAS kan als vereniging ongelofelijk trots zijn!

Jac. Stammes toernooi was 
weer een mooie happening
Aalsmeer - Het zeventiende Jac. 
Stammes toernooi dat met Pasen is 
verspeeld met maar liefst 72 deel-
nemende jeugdhandbalteams om 
de Jac. Stammes Cup zit er weer 
op! Wat was het weer een fantasti-
sche happening en wat kan FIQAS 
Aalsmeer als vereniging ongelofe-
lijk trots zijn! Op prachtige wedstrij-
den, op een heerlijke handbalambi-
ance, op de inzet van zoveel vrijwil-
ligers, op een memorabele Europa-
cup wedstrijd op de zaterdagavond 
met een indrukwekkende 1 minuut 
stilte, op de bomvolle tribune met 
luidruchtige en sportieve aanmoedi-
gingen, op bloedstollend spannen-
de finalewedstrijden waarbij drie 
wedstrijden door strafworpen be-
slist moesten worden en waarbij de 
heren en dames A-jeugd van FIQAS 
Aalsmeer kampioen werden!

De zaterdag stond in het teken van 
de poulewedstrijden en er werd op 
het scherpst van de snede gestre-
den met als doel zich te classifice-
ren voor de winnaarspoules. Het 
programma voor de A, B, C en D-

jeugd in De Bloemhof, De Proosdij-
hal, De Bankrashal en de Emergo-
hal verliep op rolletjes. Bij de heren 
hadden zich 24 teams ingeschreven, 
bij de dames maar liefst 36 en dan 
was er ook nog een poule van 12 
teams van 11- en 12-jarigen waar-
bij met gemengde teams werd ge-
speeld. Bij de dames C-jeugd was 
het verloop ongekend spannend; 
met 4 poules van 4 teams kwam 
alleen nummer 1 van een poule in 
de finalepoule, dus er stond ‘heul 
veul’ op het spel en er werd dan ook 
bloedfanatiek gespeeld. Voor één 
speelster van Handbalschool Twen-
te was het echt sneu; zij liep een ge-
broken onderarm op door een on-
gelukkige val. Gelukkig was zij la-
ter weer van de partij, mét een gip-
sen arm. Op de zaterdagavond was 
er dan ook nog eens de Europacup 
wedstrijd van de heren, die in de 
kwartfinale van de Challenge Cup 
tegen Fyllingen Bergen uit Noor-
wegen de returnwedstrijd moesten 
spelen en wonnen! Voordat de wed-
strijd begon, was er nog een heel 
bijzonder moment; een indrukwek-

kende 1 minuut stilte om de slacht-
offers van de aanslagen in Brussel 
te gedenken. En het was werkelijk 
muisstil, je kon een speld horen val-
len. Waardig en respectvol. 
In de rust uur werd er een meeting 
voor alle coaches gehouden; een 
mooie gelegenheid om wetenswaar-
digheden te delen, vragen te beant-
woorden, instructies uit te delen en 
betrokkenen op hun verantwoor-
delijkheden te wijzen. Na de wed-
strijd moest snel de zaal ontruimd 
worden en konden de damesteams 
zich gaan opmaken voor de nacht. 
Met behulp van de vaste ploeg vrij-
willigers (hulde) werden alle stoe-
len, reclameborden en tribunes op-
geruimd en werd de zaal schoonge-
veegd. Daarna werd er onder leiding 
van de vereniging’s DJ’s Kees Mark-
man en Marcel Wilkes, een spette-
rend feest in De Bloemhof gevierd 
en steeg de temperatuur in de kan-
tine letterlijk en figuurlijk tot grote 
hoogtes! Rond middernacht gingen 
de lichten aan en werd de polonaise 
ingezet; de dames richting hal 1 en 
de heren richting hal 2…

Stevig aan de bak
De zondag was de dag van de win-
naarspoules, middenpoules, ver-
liezerspoules en finalewedstrijden. 
Om 6.45 uur (Zomertijd! En dus voor 
sommigen een heel kort nachtje) 
ging het licht in beide hallen aan 
en moest men stevig aan de bak 
met ‘stoffer en blik’. Om 8.00 uur 
werd de vloer geheel volgens plan-
ning door de dienstdoende sport-
halbeheerder geboend en werden 
de reclameborden weer neergezet, 
de tribunes in hal 2 weer geïnstal-
leerd, want om 9.00 uur begon de 
eerste wedstrijdronde. De 30 teams 
die hadden overnacht, genoten van 
hun paasontbijt om daarna te ver-
trekken naar één van de accommo-
daties. Bij veel teams waren de ver-
wachtingen hooggespannen en in 
drie winnaarspoules speelde een 
jeugdteam van FIQAS Aalsmeer. 
Zou het mogelijk zijn om de finale 
te halen? 
Door de resultaten op de zaterdag 
waren de wedstrijden nu meer ge-
lijkwaardig, werd er scherper ge-
speeld en moest het scheidsrech-
tercorps alle zeilen bijzetten om 
de wedstrijden in goede banen 
te leiden. Uiteindelijk wisten twee 
Aalsmeerse teams zich te plaatsen 
voor een finale; de heren A- en de 
dames A-jeugd! Maar ook Quintus 
deed weer goede zaken; met maar 
liefst 4 teams was de groen-witte 
brigade uit het Westland hofleve-
rancier! 

Finalewedstrijden
De finales begonnen stipt om 18.00 
uur en zijn een belevenis op zich. 
De lichten in de zaal worden ge-
doofd en alle spelers worden let-
terlijk in de spotlights gezet als zij 
‘oplopen’ onder een eigen gekozen 
muziekje. Daar kun je als jeugdspe-
ler natuurlijk best zenuwachtig door 
worden, of je wordt geïnspireerd om 
een topprestatie neer te zetten! De 
of het spits werd afgebeten bij de 
D-jeugd tussen Quintus en Hand-
balschool Twente 1, net als vo-
rig jaar. Het leek in eerste instantie 
op een debacle voor Quintus uit te 
draaien, maar toch kwamen zij goed 
terug. Met nog 1 minuut te spelen 
was het zelfs 8-8, maar uiteindelijk 
was dit jaar Handbalschool Twente 
net iets sterker; eindstand 8-9. Bij 
de dames C werden de degens ge-
kruist tussen Zeeburg en Quintus. 
Dat Zeeburg zich had geplaatst was 
in hun eigen ogen een wonder; zij 
kwamen van heel ver en op doel-
saldo wisten zij zich ten koste van 
V&L te plaatsen voor de finale. Daar 

zijn nog heel van telefoontjes naar 
de wedstrijdleiding gegaan, maar 
het wedstrijdreglement was klip en 
klaar. In de finale overigens, bleek 
Quintus duidelijk sterker; eindstand 
8-14. Bij de heren C stonden Hel-
las en DWS tegenover elkaar. Hel-
las speelde met een zeer offensieve 
verdediging waar DWS aanvanke-
lijk geen raad mee wist, maar Hel-
las vond keer op keer een uitste-
kende keeper van DWS tegenover 
zich. De keeper was schier onpas-
seerbaar en wilde dat weten ook! 
Tot groot genoegen van de aanwe-
zige supporters inclusief de nodige 
Obbessen balde hij na iedere red-
ding zijn vuist. Wat een beleving! 
Eindstand 11-8 voor DWS. Bij de 
dames B waren het de Quintus en 
Handbalschool Twente die in de fi-
nale stonden. De teams waren zeer 
aan elkaar gewaagd, zozeer zelfs, 
dat na de reguliere speeltijd een ge-
lijke stand op de borden stond 10-
10. Dat betekende vijf strafworpen 
nemen! Quintus begon slecht, de 
eerste mis, maar ook Twente begon 
op een gegeven moment te missen, 
nèt eentje meer dan Quintus en dus 
wonnen ‘de groen-witten’ na straf-
worpen. Ook de finale van de heren 
B tussen Handbalschool Brabant en 
Hercules was bloedstollend span-
nend. Een zeer gelijkwaardige par-
tij met doelpunten om en om en net 
als bij de dames B-jeugd was er een 
gelijke stand van 10-10 op de bor-
den na de reguliere speeltijd. Dus 
wederom strafworpen nemen; het 
publiek en de tijdwaarnemers ge-
noten! Met twee missers van bei-
de teams was er na vijf strafworpen 
nog geen winnaar en dus moesten 
er ‘om en om’ strafworpen worden 
genomen. Brabant maakte de eer-
ste; Hercules gooide mis en dus 
mocht Brabant zich kampioen noe-
men! 

Dames en Heren A
De finale bij de dames A ging tus-
sen FIQAS Aalsmeer en Quintus 
en het werd een spannend potje! 
Er werden over en weer niet alleen 
veel kansen gemist, maar ook de 
keepers wisten zich te onderschei-
den met vele stops. Met uitstekend 
keeperswerk werd zelfs een pingel 
gestopt door de tweede keepster 
van Aalsmeer en ondanks de ve-
le tijdstraffen scoorde Aalsmeer het 
winnende doelpunt; eindstand 7-6. 
Weer kampioen, net als in 2015. Het 
dak ging er weer af in De Bloemhof!
De finale bij de heren A werd een ti-
tanenstrijd tussen FIQAS Aalsmeer 
en Olympia ’89. Ook nu waren de 

tegenstanders zeer aan elkaar ge-
waagd en stond er na afloop voor 
de derde keer een gelijke stand 
op de borden 11-11. Het publiek 
zat op het puntje van de stoel! Zou 
het lukken om zowel met de dames 
als de heren kampioen te worden? 
Roy knalde de eerste raak, Sven de 
tweede, Lars de derde en Koen de 
vierde. Olympia had de eerste ge-
mist, dus mocht Gijs de beslissende 
vijfde strafworp nemen. De zaal sid-
derde, zou het lukken? Het was raak 
en dus was ook de heren A-jeugd 
kampioen! Een prachtige afsluiting 
van de finalewedstrijden om de Jac. 
Stammes Cup 2016!

Flitsende prijsuitreiking 
En dan denk je er te zijn. Nou, ver-
geet het maar. De prijsuitreiking 
moet dan nog worden gehouden, 
maar met de snelheid van het licht 
geschiedde dit binnen vijf minuten 
na het laatste eindsignaal. De tafel 
met de fraaie prijzen stond op de 
‘middenstip’ gereed waarbij voor-
zitter Mike en vice-voorzitter Mari-
us waren verzocht de ‘slotceremo-
nie’ aan elkaar te praten en de no-
dige ‘bedankjes’ aan deze en ge-
ne uit te spreken. Werkelijk prach-
tige boeketten werden overhandigd 
aan sleutelvrijwilligers en ook werd 
het organisatie comité (Margôt en 
Menno) in het licht en de bloeme-
tjes gezet. Geheel in traditie was de 
burgemeester van Aalsmeer uitge-
nodigd om de daadwerkelijke prijs-
uitreiking voor rekening te nemen 
en dus was het voor de handbal-
vereniging een bijzondere eer om 
het woord te geven aan zijn vervan-
ger, loco-burgemeester Ad Verburg. 
Met de nodige flair en zichtbaar 
plezier reikte hij de prijzen uit in 
de verschillende categorieën. Voor 
de winnaars van de oudste jeugd 
stond de Kees Jan Koster wissel-
bokaal klaar, die werd overhandigd 
door zoon Patrick en Jeffrey Boom-
houwer. Op deze wijze werd het Jac. 
Stammes toernooi op een memora-
bele manier afgesloten. En geheel in 
traditie was het daarna roeien! Er is 
weer genoten. Door alle 800 deel-
nemers uit Nederland, in vereni-
gings- of handbalschool verband, 
ouders, familie en kennissen van 
de deelnemers of gewone sportlief-
hebbers! De coaches, de sponsors 
(van groot tot iets minder groot: al-
lemaal heel hartelijk bedankt!) en 
uiteraard hartelijk dank aan de me-
dewerkers en alle betrokken vrijwil-
ligers die allemaal hun steentje heb-
ben bijgedragen!
Foto’s: www.kicksfotos.nl

Challenge Cup: Winst op Noorwegen

FIQAS Aalsmeer maakt 
reclame voor handbal
Aalsmeer - De mannen van FIQAS 
Aalsmeer stonden zaterdagavond in 
de returnwedstrijd van de kwartfina-
le Challenge Cup thuis in de Bloem-
hof tegenover het Noorse Fyllingen 
Bergen. Een week eerder was de uit-
wedstrijd verloren (21-30), dus dat 
het lastig zou worden om de halve 
finale te halen, stond wel vast. Maar 
een tot de nok toe gevulde en su-
per sfeervolle Bloemhof, waar ook 
veel deelnemers aan het Jac Stam-
mes jeugdhandbaltoernooi van de 
wedstrijd genoten, kreeg een werve-
lende partij voorgeschoteld, waarin 
FIQAS Aalsmeer vooral in de twee-
de helft fantastisch speelde! Bei-
de partijen moesten misschien wel 
even wennen aan de ambiance: een 
week eerder was namelijk gespeeld 
in een sfeerloze hal. Hoe anders was 
het deze avond. Toch leek de wed-
strijd in eerste instantie dezelfde 
kant op te gaan als een week eer-
der: de Noren namen het initiatief en 
kwamen al snel op voorsprong: via 
1-3 naar 5-8. Opnieuw konden de 
opbouw-spelers van Fyllingen regel-
matig scoren. Maar dat kon Remco 
van Dam ook en hij maakte er 6-8 
van. Even later was het alweer 6-9 
en een schot van Tim Bottinga be-
landde op de paal. In de tegenaan-
val schoot de Noorse ploeg wel raak 
en zo werd de marge weer vier: 6-10 
en even later 8-12. In de slotfase van 
de eerste helft zorgden Frank Lüb-
bert (strafworp) en Wai Wong eerst 
nog voor 10-13, maar via een onge-
lukkige rebound en een afgestrafte 
afspeelfout gevolgd door een break 
bepaalde Fyllingen de ruststand op 
10-15. Opnieuw een verschil van vijf 

punten halverwege. Op de volle tri-
bunes begon het publiek dan ook te 
vrezen voor een even grote neder-
laag als in Noorwegen, maar niets 
was minder waar. Eerst vergroot-
ten de Noren nog één keer het ver-
schil (10-16), daarna schakelde FI-
QAS Aalsmeer over op een ande-
re dekkingsvorm: er werd zeer of-
fensief verdedigd, met twee voor-
uitgeschoven spelers (Robin Boom-
houwer en Nils Dekker) die het spel 
van de Noren moesten ontrege-
len. Dat lukte, en hoe! Keer op keer 
kon hun aanval worden afgeslagen 
of werd de bal onderschept en kon-
den de Aalsmeerders in de snelle te-
genaanval. Zo werd de achterstand 
langzaam maar zeker verkleind: 12-
17 (Lars van Wijk), 13-17 (Nils Dek-
ker) en 15-18 (Tim Bottinga) binnen 
acht minuten. Het noodzaakte de 
Noorse coach tot een time out. Het 
hielp weinig, want FIQAS Aalsmeer 
denderde door: Lars ging sterk door 
en maakte de 16-18, Frank lobde de 
volgende strafworp over de Noorse 
keeper heen en het publiek ging he-
lemaal op de banken bij de 18-18 via 
een verwoestend schot uit de twee-
de lijn van – opnieuw – Lars van Wijk. 
Nils Dekker zorgde voor nog meer 
feestvreugde door zijn ploeg voor het 
eerst aan de leiding te brengen: 19-
18. Nog één keer kwam Fyllingen op 
gelijke hoogte (19-19), daarna was 
er steeds een voorsprong voor FI-
QAS Aalsmeer. Tim Bottinga maakte 
een schijnbeweging en passeerde de 
Noorse verdediging en tot twee keer 
toe kon een bal worden onderschept 
en gingen Nils Dekker en Robin 
Boomhouwer in de break: 22-20. Er 

zat nog meer in en alles lukte. Vanuit 
de hoek scoorde Boomhouwer 25-
22 en na opnieuw een onderschep-
ping maakte Dustin Ligthart er 26-22 
van en even later zelfs 27-22. 

Opgeheven hoofd
Er waren toen echter nog maar 
vier minuten te spelen. Waren dat 
er veertien geweest, dan was een 
stunt misschien mogelijk geweest. 
Nu was de tijd te kort om de ach-
terstand van elf doelpunten nog 
goed te maken. Maar de uitein-
delijke 28-24 overwinning smaak-
te wel heel erg lekker. FIQAS 
Aalsmeer mag dan uitgeschakeld 
zijn in het Challenge Cup toernooi, 
de mannen doen dat met opgehe-
ven hoofd, zijn verder gekomen dan 
ooit én gaan ongetwijfeld met een 
zeer goed gevoel richting de slotfa-
se van de competitie! Want, wat een 
uitstekende tweede helft hebben de 
mannen neergezet; het was volop 
genieten voor het publiek en pure 
reclame voor het handbal. 

Zaterdag thuis tegen Tachos
Na de twee gewonnen wedstrijden 
van het afgelopen weekend tegen 
Fyllingen Bergen en E&O, komen de 
mannen van FIQAS Aalsmeer aan-
staande zaterdag 2 april alweer in 

actie. In de nacompetitie moeten ze 
het opnemen tegen Red-Rag/Ta-
chos. De wedstrijd in de Bloemhof 
begint om 19.15 uur. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Programma 
handbal

Zaterdag 2 april, veld
10.00 uur: FIQAS D4 – KDO
10.00 uur: FIQAS E4 – KDO
10.50 uur: FIQAS D2 - KDO
Zaterdag 2 april , zaal
19.15 uur: FIQAS heren 1 – Tachos

Wedstrijdzeilen Drakenklasse
Harde wind treft zeilers 
tijdens Grand Prix
Aalsmeer - Met Pasen werd tradi-
tiegetrouw het wedstrijdzeilseizoen 
door de Drakenklasse geopend. De 
Draak is een kieljacht en het ontwerp 
van de Noor Johan Anker uit 1929 
kan veel wind hebben. De Draak is 
licht ondertuigd, maar komt met zijn 
ranke scheepsvorm vooral aan de 
wind tot snelheid en scherp zeilen. 
Dat kwam goed uit tijdens de Paas-
dagen; zaterdag en zondag stond 
er continu een straffe wind uit zuid 
tot zuid-westelijke richtingen, waar-
bij de plotseling verder toenemende 
wind in de laatste race een afgekor-
te baan noodzakelijk maakte. Toen 
was het veld mede door de hoge 
golfslag, kenmerkend voor de Gro-
te Poel van de Westeinder Plassen, 
al aardig gedecimeerd; veel stuurlie-
den hadden de wal al opgezocht ook 
om averij te voorkomen. De storm op 
tweede Paasdag maakte uiteindelijk 
verdere races onmogelijk. Er wa-
ren deelnemers uit Nederland, Bel-

gië, Duitsland en Estland en zij kre-
gen aan het Aalsmeerse team van 
Jan Bakker (W.V. Aalsmeer) een ge-
duchte tegenstander. Bakker had 
met zijn zoons de Draak goed on-
der controle, kon ook voor de wind 
met de spinakker nog goed uitlo-
pen en zette een gedecideerde serie 
neer van twee 2de en vier 1ste plaat-
sen. Met een totaal van slechts 6.0 
punten bleef hij met zijn D422 ‘Elep-
hant’ Ivo Kok (KNZRV uit Muiden) 
royaal voor. Kok scoorde met zijn 
D275 ‘Bluesette’ 18.0 punten. Der-
de werd Ronald Pfeiffer met de D1; 
de Aalsmeerder Andre du Pon pakte 
met de D424 de vierde totaalplaats. 
In het weekend van 9 en 10 april zei-
len de Draken verder; dan wordt ook 
de prestigieuze wisselbeker verzeild, 
die door de Aalsmeerse Draken-
zeiler Cor Groot, een legende in de 
klasse, al in 1939 werd gewonnen.

Door Theo van Mierlo

Kaartmiddag bij 
de OVAK

Aalsmeer - De volgende kaartmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
6 april vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. De 
soos op 23 maart is gewonnen door 
Piet Straathof met 5542 punten, ge-
volgd door Tom Verlaan met 5460, 
Jan van der Drift met 5179 en Griet 
Maarsen me 5140 punten.



Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Tiny, Nico en Bertus winnen 
OVAK tennistoernooi
Aalsmeer - Op dinsdag 22 maart 
vond bij Racket Sport weer het jaar-
lijkse einde winterseizoen tennis-
toernooi van ouderenvereniging 
OVAK plaats. Door dertig deelne-
mers is in steeds wisselende com-
binaties gestreden om de prijzen. 
Bij de dames is de hoogste score 
behaald door Tiny Aronson met 14 
punten. Thea Roeleveld en Jacqueli-
ne Huis delen de tweede plaats met 
elk gedeeld 12 punten. Bij de heren 
zijn Nico Kuipers en Bertus Roele-
veld gedeeld eerste geworden met 
13 punten. Liefst drie heren zijn op 
een gedeelde tweede plaats geëin-
digd. Dick van Dam, Sjak Poley en 
Hans Tromp deden niet voor elkaar 
onder. Alle deelnemers hebben een 
prijs(je) gekregen. De troostprijs, of 
liever aanmoedigingsprijs, is uitge-

reikt aan de dames Marcusse en 
Redegeld. Bij de heren waren er vier 
deelnemers met een beperkte score. 
Na loting ontvingen de heren Boer-
lage en Pouw de aanmoedigings-
prijs. Om 12.15 uur werden de prij-
zen uitgereikt door OVAK voorzitter 
Iman Mosselman. Zoals gewoonlijk 
verzorgde Ally Maarse de muziek. 
Namens OVAK werd beheerder Ton 
van der Vlis bedankt met een fles 
wijn voor de altijd aangename sa-
menwerking en zijn begrip en niet te 
vergeten, voor de aangeboden bor-
relhapjes! Huub Zandvliet en Klaas 
Maarsen kregen complimenten voor 
de goede organisatie en Arie van 
Leeuwen voor zijn hulp in de afgelo-
pen tijd. Hopelijk kan een ieder vol-
gend jaar weer deelnemen in goede 
gezondheid.

Handboogsport populair
Paaswedstrijd bij Target
Aalsmeer - Donderdag 24 maart 
werd bij Handboogvereniging Tar-
get de jaarlijkse Paaswedstrijd ver-
schoten. Zoals bijna elk jaar had 
wedstrijdleider Peter Bouwmees-
ter al zijn creatieve vaardigheden in 
de strijd geworpen om zijn op Pasen 
gerichte blazoenen te maken. De 
dessins waren uiteraard paasgere-
lateerd met de bekende kuikentjes, 
eitjes en paashazen in alle maten en 
kleuren. Hoe kleiner de afbeelding, 
des te hoger de punten. Deze wed-
strijd valt in de categorie ‘funwed-
strijd’ waarvan er elk jaar enkele ge-
organiseerd worden; dit soort wed-

strijden mag ook door leden worden 
georganiseerd. Bij deze wedstrijden 
komen de leden die gewend zijn of 
op dinsdagavond of op donderdag-
avond te schieten samen, wat een 
gezellige drukte teweegbrengt. Wie 
er wint is niet belangrijk, het gezellig 
samenzijn voert de boventoon. Aan 
het aantal nieuwe leden en de in-
schrijvingen voor de beginnerscur-
sussen is te merken dat de hand-
boogsport populair is. Ook van an-
dere verenigingen komen berichten 
dat er momenteel grote interesse is. 
Kijk voor meer informatie op: www.
hbvtarget.nl.

Afslag op hole 1: de Hazenheuvel in 
het Amsterdamse Bos.

Rotary in actie tegen herseninfarct
Tijdelijke 18 holes golfbaan 
in het Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Op dinsdag 5 juli is 
het Amsterdamse Bos omgetoverd 
in een heuse 18 holes golfbaan. 
De leden van de serviceclub Ro-
tary Aalsmeer-Uithoorn organise-
ren, in samenwerking met het Am-
sterdamse Bos, voor de zesde keer 
het Amsterdamse Bos Golf toer-
nooi. Bedrijven in gemeenten rond-
om het bos worden uitgenodigd 
mee te doen. Aalsmeerders steunen 
daarmee een goed doel: het verla-
gen van lichamelijke handicaps als 
gevolg van een herseninfarct. De 

laatste twee toernooien (2014 en 
2015) leverden samen een bedrag 
van 83.000 euro op. Dat bedrag kon 
via de AMC Foundation worden be-
steed aan onderzoek naar de beste 
behandelmethode van een hersen-
infarct. Wereldwijd baarde dat we-
tenschappelijk onderzoek nogal op-
zien. De opbrengst van het toernooi 
op 5 juli gaat naar diepgaand ver-
volgonderzoek door een promoven-
dus, verbonden aan het AMC. 
Het Amsterdamse Bos Golf heeft 
een reputatie opgebouwd van een 
gezellige combinatie van een spor-
tief toernooi vol culinaire verrassin-
gen onderweg. En terwijl de golfers 
onderweg zijn, wordt bij het club-
huis van cricketvereniging VRA voor 
niet-golfers een golfclinic gehou-
den, gevolgd door een golf gimmick.
Beide evenementen worden sa-
men afgesloten met een exquise di-
ner dat de tongen letterlijk in bewe-
ging zal brengen. De dag zal wor-
den afgesloten met een veiling van 
aantrekkelijke diensten en prachti-
ge producten. Waarna een cheque 
overhandigd zal worden aan pro-
fessor Charles Majoie van het AMC.
Bedrijven of individuele golfers kun-
nen zich vanaf heden opgeven voor 
het toernooi of de clinic via de web-
site www.amsterdamsebosgolf.nl.

Zaterdag 2 april:
F.C.AALSMEER
Scherpenzeel 1 - F.C.A. 1 14.30 u 
Odin’59 3 - F.C.A. 2 12.00 u
Kon.HFC 3 - F.C.A. 4 15.15 u
F.C.A. 5 – Sloterdijk 2 14.30 u
F.C.A. 7 – BSM 3 14.30 u
F.C.A. 45+1 – DCG 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR1 – DVVA VR3  14.30 u 
Junioren
NVC A1 - F.C.A. A1 16.00 u
Velsen A3 - F.C.A. A2 14.30 u 
F.C.A. B1 – Waterwijk B2 12.00 u
F.C.A. B2 – UNO B1 14.30 u
Velserbroek B2 - F.C.A. B4 11.15 u 
F.C.A. C1 – Laren’99 C1 12.00 u
Overbos C2 - F.C.A. C2 8.45 u 
F.C.A. C3 – CSW C3 12.00 u
DOB C1.G - F.C.A. C4 14.00 u
Hoofddorp C11 - F.C.A. C5 11.30 u 
Pupillen
AFC D3 - F.C.A. D1 12.30 u
Wijk aan Zee D1-F.C.A. D2 10.00 u
FCA D3 – Legm.vogels D2 10.15 u
Fortius D3 - F.C.A. D4 10.00 u
FCA D5 – Vogelenzang D1 12.00 u
F.C.A. D6 – DSS D13 10.15 u
F.C.A. D7 – Legm.vogels D8 10.15 u
Nieuwwest E2 - F.C.A. E2 10.00 u
BSM E1 - F.C.A. E3 10.00 u
F.C.A. E4 – Argon E4 10.15 u
Amstelveen E3 - F.C.A E5 10.00 u
F.C.A. E6 – ZO-United E4 8.45 u
F.C.A. E7 – CSW E5 8.45 u
Legm.vogels E8 - F.C.A. E8 11.30 u
F.C.A. E9 – VVC E9 8.45 u
AFC F4 - F.C.A. F1 10.30 u
F.C.A. F2 – NieuwSloten F1  8.45 u
F.C.A. F3 – FC.A’dam F1  8.45 u
F.C.A. F4 – Arsenal F7 10.15 u
Buitenveldert F6 - F.C.A. F5 13.35 u
B’daal F11 - F.C.A. F6G  8.30 u
F.C.A. F7G – Overbos F6 10.15 u
F.C.A. F8 – Kennemers F4 8.45 u
KDO F3 - F.C.A. F9 9.00 u
F.C.A. F10 – DCG F10  8.45 u
F.C.A. F11 – ZO-United F5 10.15 u
Buitenveldert F12M - F.C.A. F12M 
14.30 u
DSS F16 - F.C.A. F14  8.30 u
Meisjes
Purmerend MA1-FCA MA1 14.30 u
JVC MB2 - F.C.A. MB1 14.45 u
F.C.A. MB2 – KDO MB1 12.00 u
Zuidvogels MD1-FCA MD1  9.30 u
Diemen MD1 - FCA MD2 14.30 u
F.C.A. ME1 - Overbos ME1 8.45 u
FCA ME2 – Hoofddorp ME2 8.45 u

R.K.D.E.S.
CSW D1 - R.K.D.E.S. D1 10.15 u
RKDES D2 – Hoofddorp D6 11.00 u
R.K.D.E.S. D3 – HFC D11 11.00 u
Wijk aan Zee D3–RKDES D4 11.30 u 
Argon E3 - R.K.D.E.S. E2 8.45 u
RKDES E3–Legm.vogels E3 11.00 u
R.K.D.E.S. E4 – CSW E3  9.30 u
Roda’23 E9 - R.K.D.E.S. E5 9.00 u

Argon E7 - R.K.D.E.S. E6 8.45 u
R.K.D.E.S. E7 – VVC E11 9.30 u
Roda’23 E12 - RKDES E8 11.00 u
Waterwijk F2 - RKDES F1 10.00 u
NFC F2 - R.K.D.E.S. F2 9.30 u
UNO F3 - R.K.D.E.S. F3 8.30 u
De Meer F3 - R.K.D.E.S. F4 9.00 u
R.K.D.E.S. F5 – NFC F3 11.00 u
HBC F10 - R.K.D.E.S. F6  9.50 u
R.K.D.E.S. F7 – Kon.HFC F15 9.30 u
R.K.D.E.S. F8 – Abcoude F10  9.30 u
R.K.D.E.S. F9 – Ouderkerk F9 9.30 u
Vrouwen
Wartburgia V5-RKDES V1 16.15 u
Meisjes
RKDES B1–Ouderkerk B1 13.00 u
RKDES C1 – Gazellen C2 11.00 u
Buitenveldert D4 - DES D1 16.45 u
NFC D1 - R.K.D.E.S. D2 10.30 u
Amstelveen E1 - RKDES E1  9.00 u 

S.C.W.
S.C.W.1 – Vlug en Vaardig1 14.30 u
Zwanenburg 2 - S.C.W. 3 14.30 u
Hillegom 4 - S.C.W. 4 15.00 u
S.C.W 45+1 – M’berg 45+1 14.30 u
S.C.W. 35+1 – Roda 35 +1 14.30 u
Junioren
Hillegom A1 - S.C.W A1 15.00 u
DEM B5 - S.C.W. B1 15.15 u
VVC C2 - S.C.W. C1 9.30 u
S.C.W. C2 – Schoten C2 10.15 u
Pupillen
S.C.W. D1 – Hoofddorp D5 8.45 u
TABA D5 - S.C.W. D2 12.45 u
Roda’23 E6 - S.C.W. E2 11.00 u
Diemen F4 - S.C.W. F1 10.15 u
S.C.W. F2 – UNO F6  8.45 u
Vrouwen
BOL VR1 - S.C.W. VR1 14.30 u
Meisjes
SCW B1 – Hoofddorp B1 11.30 u
VVC MC2 - S.C.W. MC1 12.00 u
S.C.W. E1 – Legm.vogels E1  8.45 u

Zondag 3 april:
F.C.AALSMEER 
F.C.A. 1 – NFC 1 14.00 u
RKDES 5 - F.C.A. 2 12.00 u
F.C.A. 3 – Arsenal 4 11.30 u
Overbos 3 - F.C.A. 4 13.00 u
Nautilus 2 - F.C.A. 5 10.30 u
Pancratius 6 - F.C.A. 6 11.00 u
F.C.A. 7 – Legm.vogels 5 11.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 – Swift 1 14.00 u
Ankara Spor 2 - RKDES2 14.00 u
EDO 3 - R.K.D.E.S 3 12.00 u
R.K.D.E.S. 5 – FCA 2 12.00 u
Overbos 5 - R.K.D.E.S. 6 13.00 u
Junioren
R.K.D.E.S. A2 – Hillegom A3 12.00 u
R.K.D.E.S. B1 – Roda’23 B2 10.00 u
R.K.D.E.S. B2 – AS’80 B5 10.00 u
DSS C2 - R.K.D.E.S. C1  9.15 u
Overbos C2 - R.K.D.E.S. C2  9.45 u
R.K.D.E.S C3 – Overbos C3 12.00 u
R.K.D.E.S. C4 – AS’80 C8 12.00 u

Wedstrijden veldvoetbal

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Bak en Ronald koppel-
koningen bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week zaterdag 
was het weer tijd voor het jaarlijks 
Paas Koppel toernooi bij de dart-
club Poel’s Eye. De opkomst was 
met 30 koppels, oftewel 60 deelne-
mers, uitstekend. Na de poules gin-
gen 16 koppels naar de winnaarron-
de, waarvan er na de eerste knock 
out ronde acht koppels over bleven. 
Rob met Kilian Broeren, Danny Zorn 
met William Hunitetu, Alex met Se-
nad en Danny de Hartog met Rene 
Kruit bereikten allen knap de kwart-
finales, maar helaas was dit voor 
hen het eindstation. In de halve fi-
nales won het koppel Martin Bax 
met John Guldemond van Corne 
de Jong met Dons. Vorig jaar won-
nen Martin en John de verliezerron-
de, nu bereikten zij dus knap de fi-
nale op het hoogste niveau. De an-
dere halve finale was een herhaling 
van de finale van vorig jaar. Ook de 
uitslag was hetzelfde. Jeroen van 
den Helder met Huib Gootjes verlo-
ren van Bak met Ronald Baars. Vo-
rig jaar wonnen Bak met Ronald de 
finale, ook nu gingen zij furieus van 
start. De eerste twee legs werden 
met een keurig gemiddelde van 80 
punten per beurt (drie pijlen) beslo-
ten. De derde leg kwamen Martin 
en John echter op stoom. Zij von-
den maar liefst zes keer de triples 
en ook de dubbel werd snel gevon-
den (de tweede poging). In de vier-
de leg ging het echter op dat vlak 
niet goed, beide koppels misten 
zes dubbels. In plaats dat Martin 
en John gelijk maakten vergrootten 
Bak en Ronald hun voorsprong (3– 
1). Martin en John gaven zich echter 
nog lang niet gewonnen, de vijfde 
leg werd met uitstekend spel (zes 
triples en een gemiddelde van 75 
punten per beurt) binnengehaald. 
Bak en Ronald wisten dit zelfde ge-
middelde echter in de zesde leg te 
herhalen, waardoor zij de wedstrijd 
definitief in hun voordeel beslisten. 
Afgezien van de vierde leg raakten 
beide koppels hun dubbels goed, 
vijf van de elf pogingen gingen raak 
(45%). Bak en Ronald werden dus 

voor de tweede keer op rij de Kop-
pel Koningen, en Bak zelfs voor de 
vijfde keer ooit.
In de verliezerronde bereikten Arie 
van Hanswijk met Sander de Weerdt, 
en Rene van Veen met Ron Voorn, 
knap de halve finales. De finale 
ging echter tussen Ilona van Emden 
met Peter van de Laarse tegen Len-
ny Vork met Luc van de Meer. Vorig 
jaar bleven Lenny en Luc in de hal-
ve finale steken, nu wonnen zij ui-
termate knap, en enigszins verras-
send, de finale. William had, net als 
vorig jaar, de hoogste uitgooi van 
de avond. Dit was mede mogelijk 
gemaakt door Danny, die 127 voor 
hem had weggezet. Danny won zo-
doende de prijs voor de beste weg-
zetter. Danny gooide ook nog eens 
raak bij het spel de Triple Pot, wat 
hem een leuk geld bedrag oplever-
de. De volgende speelavond is vol-
gende week vrijdag 8 april. Iedereen 
staat er dan weer alleen voor. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een open deuren beleid, lidmaat-
schap of van te voren opgeven is 
niet nodig, Dartliefhebbers zijn van 
harte welkom in het Dorpshuis. Op 
www.poelseye.nl is meer informatie 
over de dartclub te lezen. 

Koppel Koningen Bak (links) en Ro-
nald.

Paashaas voor Marc en Kevin
Duikers Thamen op zoek 
naar ‘paaseieren’
Aalsmeer - Tien duikers en nog 
een aantal belangstellenden heb-
ben afgelopen weekend ‘paasei-
eren’ gezocht onder water. Het is 
van te voren niet in te schatten of 
je met weinig of met veel paaseitjes 
gaat winnen. Kleuren en letters zijn 
bepalend voor de te winnen pun-
ten. Uiteindelijk bleken Marc en Ke-
vin de meeste punten te hebben en 
gingen huiswaarts met een mooie 
paashaas. Alle ballen/eitjes waren 
overigens teruggevonden. Veel le-
ven was er nog niet te bekennen in 
de plas van het Haarlemmermeer-
se bos, wat baars, een rivierkreeft-
je en een snoek plus veel grondels. 
Duikteam Thamen, opgericht op 1 
oktober 1975, is een actieve vereni-
ging die naast het wekelijks duiken 
op dinsdagavond en zondagoch-
tend, ook nog diverse andere acti-
viteiten organiseert en assisteert bij 
activiteiten in zwembad de waterle-

lie. Duikteam Thamen geeft oplei-
dingen aan iedereen vanaf 14 jaar. 
Iedere donderdagavond wordt trai-
ning gegeven in zwembad De Wa-
terlelie aan de Dreef van 21.30 tot 
22.30 uur. Kijk voor meer informatie 
en foto’s op www.thamen-diving.nl

Fiets- en conditietrainingen
VZOD start zomerseizoen
Kudelstaart - Het schaatsseizoen 
2015-2016 is voorbij. Veel leden van 
STG VZOD hebben prima gepres-
teerd, nationaal en internationaal, 
vele persoonlijke records zijn ver-
beterd en 47 jeugdleden hebben de 
eerste beginselen van het schaatsen 
geleerd. Maar ook in de zomerperio-
de zijn de leden van de Kudelstaart-
se schaatsvereniging actief. De eer-
ste toertocht, de Joop Zoetemelk 
Classic, is inmiddels al door negen 
actieve fietsers verreden: een tocht 
van 100 kilometer door het Zuid-
Hollandse landschap. Op paasza-
terdag is een bijeenkomst georga-
niseerd voor (jeugd)leden, die voor 
het eerste seizoen willen deelne-
men aan de fietstrainingen. Op de-
ze middag werd veel uitleg gegeven 
over de racefiets, de kleding en ac-
cessoires en de regels waar de fiet-
sers zich in het verkeer aan moe-
ten houden. Het laatste uurtje werd 

aandacht besteed aan de praktische 
uitvoeringen op de skeelerbaan: in- 
en uitklikken van de pedalen, ge-
controleerd stoppen en een ‘bijna 
surplace’ maken en het maken van 
kleine bochtjes om de pionnen. Een 
zeer leerzame middag voor de star-
tende fietsers. Vanavond, donder-
dagavond 31 maart, gaan de fiets-
trainingen van start. Om 19.00 uur 
verzamelt de groep op de parkeer-
plaats bij het Jachthoorncorps aan 
de Bilderdammerweg. Ben je een 
startende fietser en heb je zin om 
mee te fietsen? Je ben van har-
te welkom. Ook op maandagavond 
verzamelen leden op dezelfde tijd 
en plaats voor de training. VZOD 
gaat dit jaar weer voor veel veilige 
kilometers! In de loop van het voor-
jaar gaan ook de conditietrainingen 
en de skeelertrainingen weer van 
start. Kijk voor meer informatie op 
www.stgvzod.nl

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 3 verslaat 
ongeslagen Heemstede
Aalsmeer - Bloemenlust 1 speel-
de uit tegen Heemskerk 3 en Jo-
han Berk begon met een neder-
laag, waar hij thuis nog tegen de-
zelfde speler wist te winnen. Maar 
vervolgens wonnen Bart spaarga-
ren en Ed Couwenberg al hun en-
kelspelen en samen ook het dub-
belspel. Johan won wel zijn tweede 
partij, maar moest zijn laatste wed-
strijd toch weer inleveren, wat resul-
teerde in een 2-8 uitzege.
Bloemenlust 2 speelde thuis tegen 
AMVJ 5. Danny Knol speelde heel 
goed en won al zijn enkelspel partij-
en. Zijn dubbel met Peter Velleman 
werd in een heel spannende wed-
strijd verloren in de vijfde game met 
9-11. Dirk Biesheuvel wist een partij 
nipt te winnen met 12-10 in de vijf-
de game. Helaas verloor Horst Kras-
sen verloor al zijn partijen. Einduit-
slag: 4-6.
Bloemenlust 3 ontving in de Bloem-
hof de ongeslagen koploper GSV 
Heemstede 1. Een team dat met een 
straatlengte voorsprong de rang-
lijst aanvoerde met 49 punten uit 
50 gespeelde partijen, slechts één 
dubbelspel werd tot dan toe verlo-
ren. Toch was middenmoter Bloe-
menlust niet onder de indruk en één 
voor één werden de bezoekers vak-
kundig van hun ongeslagen status 
afgeholpen. Ton de Hollander ging 
van start met een zwaar bevoch-

ten zege in vijf games (12-10, 3-11, 
13-11, 7-11, 11-6), waarna Philip-
pe Monnier zijn voorbeeld volgde 
door de 2-0 op het bord te bren-
gen. Heemstede was wakker en ge-
waarschuwd en met overwinningen 
op Irene Gerritsma en op het duo 
Irene en Philippe in het dubbelspel 
brachten ze de stand op 2-2. Philip-
pe won ook knap zijn tweede par-
tij, maar door een nederlaag van Ton 
werd de stand toch weer gelijkge-
trokken; 3-3. Door twee uitstekende 
overwinningen van Irene en omdat 
Philippe met zijn derde zege van de 
avond ook de laatste tegenstander 
van zijn 100% score afhaalde, liep 
Bloemenlust 3 verrassend uit naar 
een 6-3 voorsprong. Het kon de pret 
niet drukken dat Ton in zijn laatste 
partij niet kon voorkomen dat het 
uiteindelijk nog 6-4 werd. 

W.A. Verlaan voetbaltoernooi
FC Aalsmeer ME2 kampioen
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
vond het 27e W.A. Verlaan voetbal-
toernooi plaats bij Sportvereniging 
KDO in De Kwakel. De dames van 
FC Aalsmeer ME2 waren ingedeeld 
in Poule 7 en moesten strijden te-
gen KDO ME1, Roda ME1 en CSW 
ME3. Ondanks de zon waaide er 
een harde wind waardoor voetbal-
len toch geen eenvoudige opgave 

was. Maar de dames trotseerden de 
wind met de nodige voorspoed. Alle 
wedstrijden werden met een aantal 
doelpunten bekrachtigd en gewon-
nen. Onder leiding van trainer Den-
nis van der Burgt, die de dames met 
passie coacht, mochten de dames 
van ME2 de beker in ontvangst ne-
men. Op naar nog meer mooie voet-
balmomenten!
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