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Elektromonteur 
gezocht

Ben jij onze nieuwe collega?

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

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:

GROOTS DOOR ONZE LAGE PRIJS!

o.a. knippen  19.75

Tel. 0297-321569

KNIP- EN KLEURSALON SENDYStingray

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

op geselecteerde modellen

t/m 9 aprilBROEKEnwEEK

o.a.

vanuffelenmode.nl

Van Cleeffkade 1, Aalsmeer. Tel. 0297-360950

 

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

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.

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

De Werkschuit zoekt met 
spoed nieuw onderkomen!
Aalsmeer - Het wordt steeds he-
ter onder de voeten van de vrijwil-
ligers van stichting De Werkschuit. 
Het creatieve centrum is na 29 jaar 
(!) de huur opgezegd in het ge-
bouw in de Baccarastraat vanwege 
verkoop aan een projectontwikke-
laar. In het pand gaan appartemen-
ten voor jongeren gerealiseerd wor-
den. De Werkschuit moet zich dus 
elders gaan vestigen. Maar waar, is 
al vijf jaar de vraag. Vrijwilligster van 
het eerste uur, Margot Tepas, maakt 
zich grote zorgen. Juli nadert en de-
ze maand is echt de uiterste vertrek-
datum. 
Er is regelmatig overleg met de ge-
meente en een aantal gebouwen en 
panden is bekeken, maar tot nu toe 
zonder resultaat. Te klein, geen ge-
heel eigen, afsluitbare ruimte of te 

duur. De Werkschuit is een stich-
ting en heeft geen groot budget be-
schikbaar. De tarieven van de cre-
atieve cursussen willen de vrijwilli-
gers niet verhogen. De Werkschuit 
moet laagdrempelig blijven en voor 
iedereen toegankelijk, is het mot-
to. Heel veel inwoners hebben hier 
op jonge leeftijd deelgenomen aan 
creatieve vorming of schilderen 
voor kinderen en nog steeds gaan 
veel jongens en meisjes hier weke-
lijks graag naar toe. Ieder cursusjaar 
mag ook een groot aantal (nieuwe) 
cursisten verwelkomd worden bij 
het gevarieerde, creatieve aanbod 
cursussen en workshops voor vol-
wassenen. 

Op de radio
Margot Tepas en haar ‘strijdmaatje’ 

Marion de Jong zijn gisteren weer 
bij de gemeente geweest voor over-
leg en vanavond, donderdag 30 
maart, zijn de dames te gast in het 
programma ‘Echt Esther’ op Radio 
Aalsmeer. Een oproep zal worden 
gedaan voor een goed toegankelij-
ke en betaalbare locatie met twee 
werklokalen en een opslagruimte. 
En snel, anders dreigt het creatieve 
centrum, dat sinds 1969 actief is in 
de gemeente, ophouden te bestaan 
en dat zou toch echt heel zonde zijn! 

Grote waarde
De gemeente laat in een reactie we-
ten De Werkschuit van grote waar-
de te vinden en zegt het dan ook be-
langrijk te vinden dat zij haar activi-
teiten voort kan zetten. De gemeen-
te verleent al jaren subsidie aan De 
Werkschuit en is de stichting zeer 
erkentelijk voor het goede werk dat 
zij doet. Daarom helpt de gemeen-
te De Werkschuit graag met het vin-
den van alternatieve huisvesting. De 
specifi eke voorwaarden voor huis-
vesting van De Werkschuit maken 
dit echter niet eenvoudig. Zij wil-
len bijvoorbeeld hun werkmateria-
len laten staan, waardoor de ruim-
te niet met anderen gedeeld kan 
worden. Dit is één van de redenen 
waarom de locatie aan de Zwarte-
weg niet acceptabel was. Sugges-
ties voor vrijstaande ruimtes zijn al-
tijd welkom. Dus, wie heeft de op-
lossing ofwel huisvesting voor De 
Werkschuit?

Sloop panden Rabobank gaat snel
Bomen en struiken weg 
bij Brandewijnsloot
Aalsmeer - Met de sloop van de 
panden van de Rabobank aan de 
Stationsweg is een aanvang ge-

maakt. Vorige week zijn rondom 
hekken geplaatst en daarna diver-
se obstakels weggehaald. Inmiddels 

is van beide bankgebouwen niet 
veel meer over. De slopershamer 
werkt razendsnel. Veel is er ook niet 
meer over van de bomen en strui-
ken langs de Brandewijnsloot op dit 
terrein waar de Lidl gaat bouwen. 
Een groot deel van het groen is 
door ijverige medewerkers van het 
sloopbedrijf gerooid. De gemeente 
is hiervan niet op de hoogte gesteld. 
En dit hoeft ook niet, zo blijkt uit na-
vraag. Een kapvergunning hoeft te-
genwoordig alleen aangevraagd te 
worden als het om beeldbepalende 
bomen of struiken gaat. In de om-
gevingsvergunning is opgenomen 
dat er een groenstrook van twee 
meter bij de waterkant moet blijven 
en deze zal ook vast wel weer ge-
realiseerd worden door de super-
marktketen. Deze bomen en strui-
ken zullen een stuk lager en min-
der ‘wild’ zijn, de Lidl wil natuurlijk 
ook vanaf de Brandewijnsloot goed 
zichtbaar zijn voor de waterrecrean-
ten en –toeristen. Blijft jammer dat 
nu reeds gekozen is te ‘roeren’ in dit 
mooie stukje natuur in het Centrum. 

Aanrijding door kapotte 
vrachtwagen in tunnel
Aalsmeer - In de Waterwolftunnel 
bij Aalsmeer, in het open gedeelte, 
heeft maandag 27 maart rond kwart 
voor twee in de middag een onge-
val plaatsgevonden. Twee auto’s zijn 
achterop een vrachtwagen gereden. 
De chauffeur zag rook uit zijn vracht-
wagen komen en was wat lang-
zamer gaan rijden. Plots kwam de 
vrachtwagen helemaal stil te staan. 
Oorzaak was een kapotte turbo. Er 
kwam hierbij nog veel meer rook vrij. 
De reden waarschijnlijk waardoor 

de bestuurders te laat de stilstaan-
de vrachtwagen opmerkten. Er leken 
in de eerste plaats gewonden te zijn. 
Drie ambulances kwamen ter plaat-
se, maar de medewerkers konden 
na behandeling ter plaatse weer met 
lege ambulances vertrekken. De au-
to’s en vrachtwagen moesten weg-
gesleept worden. Door de botsing is 
de Waterwolftunnel enige tijd afge-
sloten geweest richting Amstelveen. 
Foto: Davey Photography/
Davey Baas

Heeft u vragen over 
ondersteuning van minima?

Bel het Sociaal loket 
(0297) 38 75 75

Lees verderop in deze krant

Sociaal loket
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KERKDIENSTEN

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

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

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

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.

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

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

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, tel. 0297-
326734. Voor spoedgevallen buiten de 
openingstijden, tel. 0297-560627. 
www.dierenartsaalsmeer.nl

Dierenartsenpraktijk Westeinder
Hadleystraat 48 Aalsmeer en Herenweg 9C 
Kudelstaart, tel. 0297-324643; 
Nokweg 12 Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl

Ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 0297-346721, www.ranzijndierenarts.nl

HULPDIENST
Vita Amstelland
Parklaan 26a Aalsmeer, 
Maatschappelijk werk, tel. 0297-326670. 
Inloop spreeku: ma t/m do 08.30-09.30 u.
Tel spreeku: ma t/m vr 08.30-12.30 u.
Ouderenadvies, tel. 0297-344094.
Inloopspreekuur en tel. spreekuur: 
elke wo van 09.00-10.30 u. 
Financieel café Vita, elke 2e wo. v/d 
maand in De Oude Veiling, Marktstraat 19 
van 9.30-11.30 u en elke 3e di. v/d maand 
in Graaf Willemlaan 1, Kudelstaart van 
12.30-14.30 u.

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

Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
(VOA) van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 0297-321143 
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. 0297-344160
www.verloskundigenaalsmeer.nl

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

INFORMATIEF

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 15.00 uur
redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 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

130e jaargang

OPLAGE: 17.950

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT
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verkoopaalsmeer@meerbode.nl
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op aanvraag
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redactieaalsmeer@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie: 0297-341900
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Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e 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 voor brieven te weigeren 
dan wel te redigeren of in te korten. 
Houd maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Diabetes café in bibliotheek
Aalsmeer - Het programma van het 
Diabetes Café voor 2017 ligt bij alle 
eerste lijn gezondheidszorg praktij-
ken en gaan uitgevoerd worden op 
dinsdagavonden van 19.00 tot 21.00 
uur in de bibliotheek in de Markt-
straat.
Het doel van deze cafébijeenkom-
sten is om te informeren, te overleg-
gen, en uit te dagen met wat jezelf 
kunt doen om zo optimaal met dia-
betes om te gaan en er voluit mee te 
kunnen leven. En daardoor zo min 
mogelijk medicatie nodig te hebben 
en te voorkomen dat er complica-
ties ontstaan. Twee belangrijke pij-
lers van diabetes zelfmanagement 
zijn bewegen en leefstijl. Bij de eer-
ste twee bijeenkomsten in april en 
mei komen deze aan bod. In april 
wordt met name ingegaan op de 
zo succesvolle Diabetes Challenge, 
wandeltrainingen die in samenwer-
king met de Bas van der Goor Foun-
dation worden uitgevoerd en die in-
middels in heel Nederland plaats 

vinden. In mei is er lezing van de di-
etiste over leefstijl en voeding. In ju-
ni wordt vooral over type 1 diabetes 
gepraat. De Juvenile Diabetes Re-
search Foundation, die Wereldwijd 
veel uitgeeft aan onderzoek naar de 
genezing van type 1 Diabetes, komt 
dit toelichten. Het motto van JDRF 
is: Van type 1 naar type géén dia-
betes. Er zijn een vijftal onderzoek 
strategieën die allen worden toege-
licht en wat daarbij de inmiddels be-
haalde resultaten zijn. Veel van dit 
onderzoek is uiteindelijk ook van 
belang voor type 2 diabetes.
De bibliotheek, in het gebouw van 
de Oude Veiling, aan de Marktstraat 
19a is ook rolstoel toegankelijk. De 
toegang is gratis, inclusief de thee 
of koffie. Dus mensen met diabe-
tes en familie uit Aalsmeer en Ku-
delstaart, kom naar het diabetesca-
fé. Voor vragen en opgave: Carry 
Kaan, tel. 06-50994919 of Jan Bol, 
DVN coördinator via janbol.cz@
kpnplanet.nl.

Koffie in de Spil
Kudelstaart - Op woensdag 5 
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.

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Woensdag 5 april 
staat om tien uur in het Lichtba-
ken de koffie en de thee weer klaar. 
Neem breiwerk, haken, patchwork 
of andere hobby mee. Ook zonder 
dat, welkom hoor. Heb je leuke pa-
tronen of iets gemaakt? Neem het 
mee! Naast handwerken is het zeker 
fijn nieuwe mensen te ontmoeten 
en te spreken. Daarom iedereen uit 
Rijsenhout is hartelijk welkom! Voor 
meer inlichtingen: Adrie van Limpt, 
tel. 0297-320799, bij Gre Tuinstra tel. 
0297-331545 of Elsa Sluijs tel. 0297-
320323.

Rode Kruis Aalsmeer Kudelstaart
Vrijwilligers gezocht voor 
rolstoelfietsseizoen
Aalsmeer - Het is lente en dat be-
tekent dat er weer gefietst kan wor-
den. Aalsmeer en omgeving heeft 
zoveel te bieden en met de fiets 
bereik je net plaatsen waar je wat 
minder vaak komt. Voor het rol-
stoelfietsen wordt gebruikt ge-
maakt van duofietsen en rolstoel-
fietsen. De fietsen zijn eigendom 
van Aalsmeerse zorgcentra. Voor 
Rozenholm start het seizoen goed. 
Er is een mooie nieuwe fiets aange-
schaft. Momenteel zijn er twaalf vrij-
willigers die al heel wat inwoners op 
een mooie fietstocht hebben mogen 
begeleiden. Een tocht gaat veelal 
over 10 kilometer en duurt ongeveer 
1 uur. Er wordt alleen bij goed weer 

gefietst. Als het weer het toelaat ho-
pen de vrijwilligers en de gebruikers 
door te kunnen fietsen tot half ok-
tober. Het Rode Kruis Aalsmeer en 
Kudelstaart zoekt nog vrijwilligers 
die regelmatig een uurtje willen fiet-
sen met een (elektrische) rolstoel/
duofiets. De vrijwilligers mogen zelf 
aangeven welke dagen zij tijd heb-
ben. Er wordt maandelijks een sche-
ma gemaakt. De vrijwilligers van het 
Rode Kruis fietsen voor de zorg-
centra in de gemeente Aalsmeer in 
de maanden april tot oktober. Voor 
meer informatie kan gebeld of ge-
maild worden met coördinator Ge-
rard de Vries via 0297-322205 of ge-
rardireen@caiway.nl. 

Oost-Inn: Inloop 
en ontmoeting

Aalsmeer - Woensdag 5 april van 
9.30 tot 11.30 uur is er inloop en 
ontmoeting, gezellig even bijpraten 
onder het genot van een kopje kof-
fie of thee. Kom gerust eens langs! 
Alle belangstellenden zijn welkom 
in de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina-Amalialaan 66. Voor in-
lichtingen: 0297-325636 of 0297-
321636 of kijk op de website ooster-
kerk-aalsmeer.nl.

Baan7 met Marino Kroon
Aalsmeerderbrug - Zondag 2 april 
is er om 19.00 uur Baan7 in de Le-
vend Evangelie Gemeente, een 
avond voor en door jongeren. Het 
is zeker niet saai. Tijdens de avond 
speelt er een goede band, er wor-
den eigentijdse liederen gezongen, 
en je kunt luisteren naar een te gek-
ke preek met als thema ‘Forgiven-
ess’. Daarnaast is Baan7 ook een 
geweldige plek om vrienden te ont-
moeten. Spreker deze avond is Ma-
rino Kroon, die deel uitmaakt van het 
voorbereidingsteam van Baan7. Hij 

is enthousiast om deze avond voor 
de honderden jongeren te spreken 
over het thema ‘Forgiveness’. Want, 
wat houdt vergeving in en waarom 
zou je überhaupt vergeven? 
Laat je uitdagen en kom naar Baan7 
om er meer over te horen. Ieder-
een tussen 12 en 20 jaar is van har-
te welkom. Baan7 wordt elke eerste 
zondag van de maand gehouden in 
de Levend Evangelie Gemeente aan 
de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug. 
Meer info vind je op facebook.com/
baan7.

Jaren 50 in Inloopcentrum
Aalsmeer - Kleurenfilm was kost-
baar in de jaren vijftig. Het werd al-
leen gebruikt door degene die flink 
wilden uitpakken. De oudste kleu-
renbeelden dateren uit 1902 waar 
een paar kinderen aan een ta-
fel te zien zijn. In 1905 werden de 
films ingekleurd en vanaf 1915 ont-
stond het eerste echte kleurenfilm-
systeem. Pas na 1950 kwamen een-
strook kleurenfilms op de markt, die 
in een gewone camera konden wor-

den gebruikt. Op vrijdag 31 maart 
is er een montage van 45 uur aan 
kleurenfilm te zien. Vanaf 14.30 uur 
staat de koffie klaar voor alle seni-
oren bij het Inloopcentrum in ge-
bouw Irene in de Kanaalstraat 12. 
Vanaf 12.30 uur is er de mogelijk-
heid om te lunchen. De lunch be-
staat uit soep en een broodmaaltijd 
en kost 3 euro. Voor meer informatie 
is het Inloopcentrum te bereiken via 
06-22468574. 

Zondag 10u. Samenkomst, spre-
ker Martijn Piet. Babyoppas en 
aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Dovenvertolking en ver-
taling in het Engels. Om 19u. 
Baan7 jongerendienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Zondag 
10u. Dienst met ds. J. Weij en 
16.30u. Zangdienst met ds. K van 
As uit Oostzaan.

RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Zondag 9.30u. Eucharistievie-
ring met m.m.v. klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Krzysztof. 
Woensdag 5 april 9.30u. Eucha-
ristieviering en 17.30u. Kruisweg.

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. Zondag 

Geen dienst. 
Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouwstraat. 

Zondag 10u. Dienst, ds. P. Ver-
hoef. Ook 10u. Tienerdienst.

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

Zondag 10u. Dienst.
RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 

Zondag 9.30u. Dienst o.l.v. Paro-
chianen met gelegenheidskoor

Evangelisatiekring Aalsmeer
- Bijbelstudieavonden in wijk-

steunpunt Seringenhorst in de 
Parklaan 27 op dinsdag 4 april 
met Hoite Slagter, Hoogtepunten 
uit het boek Job.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden in gebouw 

Heliomare, Zwarteweg 98. Bij-
eenkomst op maandag 3 april 
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
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Zondag 
10u. Dienst met dhr. Wim de 
Knijff.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. 
 Zondag 10u. Dienst. Spreker: 

Steve van Deventer. Babyoppas 
en kinderwerk aanwezig. 

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Zondag 

10u. en 16.30u. Diensten met ds. 
M. Hogenbirk. Oppasdienst kin-
deren 0-3 jaar en zondagsschool 
voor jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Zondag 10u. Dienst 

met ds. Liesbet Geijlvoet. Collec-
te: Adamas Inloophuis. Oppas op 
aanvraag: 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. 
T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 

Zondag 10u. Dienst met ds. 
W.H.B. ten Voorde uit Alme-
re. Organist: J. Groenedaal. Om 
18.30u. Zangdienst met ds. B. 
Weegink uit Katwijk. 

 - Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. Dienst met dhr. 
H. Maat. Organist: J. v/d Zwaard.

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

 Zondag 
2 april

‘Zingen in de Dorpskerk’ met 
orgel, piano en dwarsfluit
Aalsmeer - Zondag 2 april om 
18.30 uur staat er weer een zang-
dienst op het programma. Onder de 
noemer ‘Zingen in de Dorpskerk’ 
zullen er ook dit jaar weer een aan-
tal zangdiensten plaatsvinden in de 
Dorpskerk van Aalsmeer. Zo vlak 
voor Pasen mag het niet verrassend 
heten dat er een groot aantal be-
kende paasnummers gezongen zul-
len worden, zowel uit de oude Psal-
men als de nieuwe Opwekkingbun-
del. Dit onder begeleiding van twee 
musici uit de eigen Dorpskerk: Ber-
tus Buijs op piano en Hannah Leeg-
water op dwarsfluit aangevuld met 
de bekende Katwijkse organist Hu-
go van der Meij. Ook zullen er een 

aantal muzikale intermezzo’s te ho-
ren zijn, waaronder het bekende ‘Er-
barme dich’ van Bach, uitgevoerd 
op piano en dwarsfluit.
Veel mensen kennen de Dorpskerk 
van de buitenkant maar weten niet 
wat voor prachtig instrument dit ge-
bouw herbergt: een twee klaviers 
Knipscheer orgel uit 1868. Deze 
zangavond is een ideale mogelijk-
heid om dit instrument aan het werk 
te horen wanneer Hugo van der Me-
ij op virtuoze wijze de paasliederen 
begeleidt. Iedereen is zondag van 
harte welkom in de Dorpskerk in de 
Kanaalstraat 12. De dienst staat on-
der leiding van dominee B. Weegink 
uit Katwijk. De toegang is gratis.

Reumafonds haalt 2945 
euro op in Kudelstaart
Kudelstaart - Het Reumafonds be-
dankt alle collectanten, comitéleden 
en bewoners in Kudelstaart voor 
hun grote inzet en bijdrage aan de 
landelijke collecteweek. Om reuma 
te kunnen bestrijden is het mooie 
bedrag van 2945 euro opgehaald.
Reuma is een verzamelnaam voor 
ruim 100 aandoeningen aan ge-
wrichten, spieren en pezen. Elke 
dag krijgen 700 mensen de diagno-
se reuma. In totaal kampen 2 mil-
joen Nederlanders met een vorm 
van reuma, zoals artrose, reumato-
ide artritis of jeugdreuma. Dat is één 
op de negen Nederlanders. Daar-
mee is reuma de meest voorkomen-
de chronische ziekte in Nederland. 
De kenmerken van reuma zijn vaak 
onzichtbaar. De grote meerderheid 
van reumapatiënten wordt dagelijks 
beperkt door pijn, vermoeidheid of 

verminderde mobiliteit. De afgelo-
pen 90 jaar heeft het Reumafonds al 
veel bereikt in de strijd tegen reuma. 
De sleutel om reuma helemaal de 
wereld uit te helpen is nog meer 
wetenschappelijk onderzoek. Het 
Reumafonds is de belangrijkste fi-
nancier van onafhankelijk weten-
schappelijk reumaonderzoek in Ne-
derland. 
Het fonds is volledig afhankelijk 
van giften van particulieren en be-
drijven. Naast het financieren van 
wetenschappelijk onderzoek geeft 
het Reumafonds voorlichting, on-
dersteunt patiëntenactiviteiten en 
komt op voor de belangen van men-
sen met reuma bij politiek en zorg. 
De collecte gemist? Een bijdrage 
storten kan alsnog via: NL86RA-
BO0123040000, Amsterdam. www.
reumafonds.nl

FairTrade titel 
voor Aalsmeer?

Aalsmeer - De werkgroep Fair-
Trade gemeente Aalsmeer heeft 
hard gewerkt om de titel te behalen. 
Alle gegevens zijn opgestuurd naar 
de beoordelingscommissie die gaat 
kijken of Aalsmeer aan alle voor-
waarden heeft voldaan. Binnenkort 
hoopt de werkgroep te horen of er 
feest gevierd kan worden. De werk-
groep is blij dat zoveel bedrijven in 
Aalsmeer en Kudelstaart meedoen 
met de FairTrade uitdaging. Toch 
blijven nog altijd (grote) bedrijven 
en horecagelegenheden achter op 
de rest. De werkgroep roept hen op 
zoveel mogelijk eerlijke producten 
te gebruiken. Hoe meer FairTrade 
producten er gekocht worden des 
te beter krijgen de kleine boeren 
het. Meer informatie is te vinden op: 
www.fairtradegemeenten.nl. Bellen 
kan ook naar de contactpersoon in 

De Passion in de 
Ontmoetingskerk

Rijsenhout - Het eigentijdse lij-
densverhaal van Jezus is al jaren 
een populaire uitzending op tele-
visie. Hierdoor geïnspireerd heeft 
een aantal mensen een eigen ver-
sie gemaakt. Zo is er een bijzon-
der en mooi geheel ontstaan van de 
tekst van het lijdensverhaal gecom-
bineerd met hedendaagse liederen. 
Een projectkoor onder leiding van 
Lous Zandvliet en een combo onder 
leiding van Leon Doeswijk zullen 
dit gaan uitvoeren op zaterdag 8 en 
zondag 9 april in de Karmelkerk in 
Aalsmeer. Een try out hiervan vindt 
plaats op zaterdag 1 april, aanvang 
20.00 uur in de Ontmoetingskerk in 
Rijsenhout. Kaarten kosten 6 euro 
per persoon en zijn verkrijgbaar via 
Passion@pknrijsenhout.nl, de in-
schrijflijst in de ontvangstruimte van 
de kerk, of bel met 06-51535056.

de gemeente Aalsmeer, Betty Kooij, 
via 0297-321509.

Speuren naar dieren op 
de kinderboerderij
Aalsmeer - Op de kinderboerde-
rij leer je heel veel dingen. Spelen-
derwijs en via de speciale informa-
tieposters of de infohoek. Al enige 
jaren is op Boerenvreugd de moge-
lijkheid om met kinderen samen een 
speurtocht te doen. Op een speelse 
manier komen de kinderen meer te 
weten over de dieren op de kinder-
boerderij. 
Sinds deze maand is de speurtocht 
vernieuwd en uitgebreid door de 
NME-commissie. Volwassen be-
zoekers kunnen de speurtocht voor 
4,50 euro huren bij het winkeltje en 
zelf uitzetten op het terrein. Bij de 
tocht zitten tien vragen, die aanslui-
ten op de dieren en de boerderij. 

Bij de tocht zit een instructie, ant-
woordbriefjes en schrijfgerei. 
Kinderboerderij Boerenvreugd is 
geopend van dinsdag tot en met 
zondag. Adres is Beethovenlaan 118 
in de Hornmeer. 
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Muziek
Donderdag 30 maart:
* Meezingavond met smartlappen-
koor Denk aan de Buren in Bac-
chus, Gerberastraat vanaf 20u.
Vrijdag 31 maart:
* Bandbrouwerij voor muzikanten in 
N201, Zwarteweg vanaf 20u.
* Tribute to Led Zeppelin in The 
Shack, Oude Meer vanaf 22u.
Zaterdag 1 april:
* Eerste voorronde Popprijs Amstel-
land in N201, Zwarteweg, 20 tot 1u.
* Concert Sursum Corda in Doops-
gezinde kerk, Zijdstraat vanaf 20u.
* No Joke party, Feestweek Aalsmeer 
met The Party Animals, Lawineboys 
en O’G3NE in Studio’s v/a 20.30u.
* Bacchus da Musica met optreden 
The Whatts 2.0 in Bacchus, Gerbe-
rastraat. Open vanaf 21u.
* Zanger en gitarist Arthur Ebeling 
live in café Joppe, Weteringstraat 
vanaf 21.30u.
* The Beach 21 jaar, feest met Dance 
Classics Show met Kees en Marcel. 
Oosteinderweg 247a vanaf 21u.
Zondag 2 april:
* Blues van Colonel Jetski in The 
Shack, Schipholdijk 253b in Oude 
Meer vanaf 16u. 

Films/Toneel
30 maart tot en met 2 april:
* Toneelgroep TOBO speelt ‘Vrou-
wen geen probleem’ in Noorddam-
centrum, Bovenkerk. Donderdag tot 
en met zondag vanaf 20.15u.
Vanaf donderdag 30 maart:
* Familiefilm ‘Beauty and the Be-
ast’ in Bioscoop Aalsmeer. Donder-
dag om 16.15u. en 21u. Vrijdag om 
18.45u. en 21u. Zaterdag om 14.45u. 
en 17.30u. en zondag om 18.45u.
1, 2 en 5 april:
* Animatiefilm ‘De Smurfen en het 
Verloren Dorp’ in Bioscoop Aalsmeer 
in 2D op zaterdag en zondag om 
10.45u. en woensdag 15.15u. In 3D 
op zaterdag om 12.45u., zondag om 
14.45u. en woensdag om 16.15u.
1, 7 en 8 april:
* Rijzenspelers brengt ‘De Woon-
boot’ in De Reede, Rijsenhout. Za-
terdagen en zondag vanaf 20.15u.
Dinsdag 4 april:
* Film-Inn bij Zin-Inn bij Doopsge-
zinde Gemeente, Zijdstraat v/a 20u.

Exposities 
Zaterdag 1 april:
* Crash Museum in Fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11 tot 16u. 
* Aanschuiftafel in Huiskamer Mu-
seum, Van Cleeffkade 12a met Swa-
net Muskee vanaf 16u.
Tot en met 1 april:
* Foto’s van Wendy Noordam bij ma-
kelaardij Eveleens in Punterstraat 2. 
Vanaf 4 april:
* Historische Tuin weer open, iedere 
dinsdag t/m zondag 10 tot 16.30u. 
Op 8 april veiling om 15u.
Tot en met 9 april:
* Tentoonstelling Carnavale dell’Arte 
in galerie Sous-Terre, Kudelstaartse-
weg. Iedere zaterdag en zondag van 
13 tot 17u. 
Tot en met 13 april:
* Exposities Michael Glanz en pos-
ters van The Madness in gemeen-
tehuis. Te bezichtigen tijdens ope-
ningstijden.
Tot en met 30 april:
* Expositie ‘Bloemen’ in het Oude 

Raadhuis, Dorpsstraat. Open don-
derdag tot en met zondag 14 tot 17u.

Diversen
Donderdag 30 maart:
* Ouderensoos 55+ in Dorpshuis 
Kudelstaart van 13.30 tot 16.30u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.
Vrijdag 31 maart:
* Over de jaren 50 in Inloopcentrum 
voor senioren in Irene, Kanaalstraat 
vanaf 14.30u.
* Voorronde Open NK Poker in The 
Beach, Oosteinderweg vanaf 19.30u.
* Koppelkaarten bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan vanaf 20u.
1 en 2 april:
* Kom in de Kas aan Meerlanden-
weg, Amstelveen. Open: zaterdag 
en zondag van 10 tot 16u.
Zondag 2 april:
* Verjaardagsfeest The Beach met 
maandtoernooi en diverse activitei-
ten voor kinderen. 
Maandag 3 april:
* Veiling, lezing en expositie bij Post-
zegelvereniging in Parochiehuis, 
Gerberastraat vanaf 20u.
* Bingoavond Viva Aquaria in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Speelavond Allen Weerbaar in 
Middelpunt, Wilhelminastraat, 20u.
Dinsdag 4 april:
* Fietsen met PCOB. Vertrek 13.30u. 
bij Parochiehuis, Gerberastraat.
* Paasdrive bij Ons Genoegen in het 
Hofplein, Kloosterhof ingang Cle-
matisstraat vanaf 19.30u.
Woensdag 5 april:
* Inloop Oost-Inn 9.30 tot 11.30u. in 
Mikado, Catharina Amalialaan.
* Koffie in de Spil, Kudelstaart, 10u.
* Handwerken in Lichtbaken, Rij-
senhout vanaf 10u.
* Spelletjes voor ouderen (55+) 
in wijkcentrum Voor Elkaer, Ku-
delstaart van 14.30 tot 16.30u. 
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart vanaf 20u.
* Paaskienen bij BV Hornmeer in 
buurthuis Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Donderdag 6 april:
* Spellenmiddag voor ouderen in 
zorgcentrum Aelsmeer, Molenpad 
vanaf 13.45u.
* Fietstocht OVAK. Vertrek 13.30u. 
bij zwembad aan de Dreef.
* Paaskien Vogelvereniging in Kloos-
terhof, Clematisstraat vanaf 20u.
* Paaskien Supporting Kudelstaart 
in Dorpshuis vanaf 20.30u.

Vergaderingen/Lezingen
Donderdag 30 maart:
* Werkatelier CDA voor verkie-
zingsprogramma in Dorpshuis Ku-
delstaart. Inloop vanaf 19.30u.
Maandag 3 april:
* Bijeenkomst over woningbouw in 
Westeinderhage in Dorpshuis Ku-
delstaart van 19.30 tot 21u.
Dinsdag 4 april:
* Presentatie ‘Je beste zelf worden’ 
in Oude Veiling, Marktstraat vanaf 
19.30u.
* Openbare vergadering commissie 
Ruimte en Economie in gemeente-
huis vanaf 20u. 
Woensdag 5 april:
* Lezing over veertigdagentijd door 
kunstenaar en theologe Anne-Ma-
rie van de Wilt in ’t Baken, Sportlaan 
86 vanaf 20u.
Donderdag 6 april:
* Ledenvergadering zwemvereni-
ging Het Oosterbad in The Beach 
aan de Oosteinderweg 247a vanaf 
20u. Na de pauze bingo. 

Twee topacts op vrijdag en zondag
Tribute to Led Zeppelin en 
Colonel Jetski in The Shack
Oude Meer - Aankomend weekend 
staan er weer twee bands van een 
muzikaal hoog niveau op het podi-
um in Oude Meer. Dat betekent dus 
dat de liefhebbers van livemuziek 
hun muzikale hart weer op kunnen 
halen. Op vrijdag 31 maart staan 
ze, na vier jaar, weer in The Shack: 
De allerbeste Led Zeppelin tribute! 
Een beter begin van het weekend is 
haast niet wensen! In 2013 en 2014 
stond deze briljante coverband al 
in een bomvolle Shack, gevuld met 
uitzinnige Led Zeppelin fans. Vrijdag 
aanstaande gaan de fans de jaren 
zeventig herleven met Mick Hup, 
Len van der Laak, Rutger Hoorn, 
Paul Sutman en Dirk Schreuders die 
garant staan voor een spetteren-
de tribute aan deze legendarische 
band! Wie herinnert zich niet num-
mers als: Whole lotta love, Rock ’n 
Roll, Immigrant Song, Over The Hills 
and Far Away, Black Dog en Dazed 
and Confused. Ze komen allemaal 
voorbij, dus een must see voor de 
Led Zeppelin fans.

Zondag 2 april staat er een knal-
show met Phil Bee, Guy Smeets, 
Pascal Lanslots, Bart Kamp en Frank 
Duindam op het programma. Hoop-
je blues awards bij elkaar dus, on-
der de naam Colonel Jetski. Opge-
richt begin 2017 kan dit gezelschap 
zonder schroom, gezien de indivi-
duele kwaliteiten, een super band 
in de Nederlandse blues scene ge-
noemd worden. Wie Colonel Jetski 
aan het werk ziet en hoort wordt 
volledig van zijn sokken geblazen 
door de energie, het samenspel en 
de kwaliteit. Naast originals worden 
er bewerkte covers gespeeld van 
muzikanten als Monti Amundson 
of the Paladins. The Shack is vrijdag 
31 maart open vanaf 20.30 uur en 
de Led Zeppelin tribute begint om 
22.00 uur. Entree 10 euro. Zondag 2 
april open vanaf 15.00 uur en Colo-
nel Jetski begint om 16.00 uur. En-
tree: 8 euro.
Voor alle info www.the-shack.in-
fo. Adres: Schipholdijk 253b in Ou-
de Meer.  

Zaterdagavond weer livemuziek
Arthur Ebeling in Joppe
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 1 
april speelt Arthur Ebeling in Joppe. 
De muziek van Arthur Ebeling is een 
unieke mix van rhythm ’n blues, roc-
kabilly en country in een jazzy saus-
je en is even tijdloos als swingend. 
Hij beweegt zich in het niemands-
land tussen Ray Charles, Eddie Co-
chran en Tom Waits. Arthur Ebe-
ling heeft zich ontwikkeld tot Ne-
derlands meest authentieke, ont-
zagwekkende en veelzijdige gita-
rist, zanger en componist. Hij houdt 
overduidelijk zielsveel van zijn gi-
taar. Hij maakt zijn reputatie als in-
tegere meestergitarist keer op keer 
meer dan waar. Arthur Ebeling com-
poneert liedjes die naast origineel 
en gevarieerd gewoon lekker zijn 
en klinken, alsof je ze al jaren ken-
de. Ook zijn covers, van onder ande-
re Ray Charles en Burt Bacharach, 
zijn zeer eigen en raken de kern. In 
zijn teksten doet Arthur Ebeling le-
venswijsheid en romantiek botsen 
en hartzeer en humor smelten. Zijn 
liedjes verraden een aparte kijk op 
de wereld. Hij houdt van alledaag-
se thema’s, zoals het uit bed val-
len of op zoek gaan naar de idea-
le vrouw. Kortom: oorlog en liefde. 
Hij is een charismatisch performer 

die een groot publiek verdient, maar 
de intimiteit en het contact met zijn 
toehoorders prefereert. Hij klinkt in 
zijn eentje als een hele band, maar 
is ook met band niet mis!
Voor degene die Ebeling tot nu toe 
niet hebben gehoord, is er nu een 
herkansing in de vorm van een op-
treden in café Joppe in de Wetering-
straat. Het optreden begint zaterdag 
om ongeveer 21.30 uur en de toe-
gang is zoals altijd gratis!

Met geintje in het programma
Concert Sursum Corda in 
de Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Zaterdag 1 april geeft 
muziekvereniging Sursum Corda 
een concert in de Doopsgezinde 
kerk. Omdat het concert op 1 april 
is, bevat het programma een gein-
tje waarbij een grote rol voor het 
publiek is. Belangstellenden worden 
van harte uitgenodigd voor dit con-
cert. De kaarten kosten 7,50 euro 
per persoon en zijn bij de ingang te 
koop. Donateurs hebben een brief 
gekregen, voor hen is de toegang 

gratis. Kom luisteren 1 april in de 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. 
Het concert begint om 20.00 uur, de 
zaal is open vanaf 19.30 uur.
Sursum Corda is altijd op zoek naar 
nieuwe leden. Met elkaar muziek 
maken is een leuke hobby voor jong 
en oud. De vereniging heeft diver-
se instrumenten beschikbaar. Er zijn 
ook muzieklessen mogelijk. Stuur 
voor meer inlichtingen een mail naar 
info@sursum-corda-aalsmeer.nl

Beauty and the Beast en 
de Smurfen in bioscoop
Aalsmeer - Het klassieke verhaal 
en de geliefde karakters uit het be-
kende sprookje komen opnieuw tot 
leven in een spectaculaire filmversie 
van ‘Beauty and the Beast’. Beau-
ty and The Beast vertelt het ver-
haal van Belle, een slimme, spran-
kelende en onbevooroordeelde jon-
ge vrouw en het Beest. Als Belle ge-
vangen wordt genomen door het 
Beest in zijn kasteel, raakt zij be-
vriend met het betoverende perso-
neel en leert zij om verder te kij-
ken dan het angstaanjagende ui-
terlijk van het Beest. Ondanks haar 
angsten leert zij hem kennen als de 
charmante en vriendelijke prins die 
hij werkelijk is. Vanaf vandaag, don-
derdag 30 maart, is deze familiefilm 
dagelijks te zien in de middag en 
avond in bioscoop Aalsmeer. De film 
duurt 129 minuten. En op zaterdag 
1 april gaat in de bios aan de Van 
Cleeffkade de nieuwe animatiefilm 
‘De Smurfen en het Verloren Dorp’ 
in première. In dit avontuur van de 

Smurfen vindt Smurfin een mysteri-
euze landkaart die naar het Verloren 
Dorp leidt. Samen met haar beste 
vriendjes Brilsmurf, Klungelsmurf en 
Potige Smurf gaat zij op een span-
nende speurtocht door het Verbo-
den Bos, waar wonderlijke wezens 
wonen. De Smurfen hopen het ge-
heimzinnige Verloren Dorp te be-
reiken voordat de gemene tovenaar 
Gargamel het vindt. Op hun reis vol 
actie en spanning zetten de Smur-
fen koers naar de grootste ont-
dekking in de geschiedenis van de 
Smurfheid. De 89 minuten durende 
film wordt vertoond in 2D op zater-
dag 1 en zondag 2 april om 10.45 
uur en woensdag 5 april om 14.15 
uur en in 3D op zaterdag 1 april om 
12.45 uur, zondag 2 april om 14.45 
uur en woensdag 5 april om 16.15 
uur. Reserveren van kaarten kan via 
0297-753700 of bioscoop@studios-
aalsmeer.nl. Kijk voor het complete 
filmaanbod en -tijden op de website 
www.bioscoopaalsmeer.nl. 

Vijf bandoptredens in N201
Zaterdag eerste voorronde 
Popprijs Amstelland
Aalsmeer - De Popprijs Amstelland 
is opgericht om nieuw muzikaal ta-
lent te stimuleren. Dit jaar is alweer 
de achttiende editie van deze band-
competitie van start gegaan. In to-
taal tien bands zullen in N201 ver-
deeld over twee voorrondes de strijd 
aangaan voor een plek in de finale 
in P60 Amstelveen.
De Popprijs is in het leven geroepen 
als wedstrijd en opstap voor talent-
volle bands uit de regio Amstelland. 
Hierin krijgen zij de kans om podi-
umervaring op te doen en mooie 
prijzen te winnen waarmee de 
bands zichzelf verder kunnen ont-
wikkelen. Op zaterdag 1 april is de 
eerste voorronde met de volgende 
vijf bands: Koala Ghosts, The Estate, 
Lookeen, Mick en Last Minutes. Op 
vrijdag 7 april is de tweede voorron-
de met de volgende vijf bands: The 
Twist, Switchboard, Te Loo & Vedet-
tes, Take No Prisoners, en Total Se-
clusion.

Een vakkundige jury bepaalt welke 
bands uit de voorrondes doorgaan 
naar de finale maar het publiek 
heeft ook een belangrijke stem, 
want uiteindelijk wordt één band 
door het publiek gekozen als fina-
list; De band die de meeste stem-
men krijgt van het publiek gaat door. 
Voor iedereen die iets met mu-
ziek heeft is de Popprijs elk jaar 
een buitengewoon gezellige avond 
om naartoe te gaan, vol met nieu-
we muziek variërend van pop, jazz, 
funk, rock, punk en alles er tussen-
in.
N201 aan de Zwarteweg is beide 
voorrondes, 1 en 7 april, geopend 
vanaf 20.00 uur. De eerste band be-
gint al vroeg, dus kom op tijd om 
niets te missen! Entree aan de deur 
is 5 euro, maar via de bands kun je 
voor 2,50 euro binnen komen, con-
tact ze dus even! Meer info en up-
dates zijn te vinden op de facebook-
pagina van Popprijs Amstelland

Zaterdag in cultureel café Bacchus
Optreden The Whatts 2.0 
Aalsmeer - De Aalsmeerse band 
The Whatts is al sinds 1977 een be-
grip in Aalsmeer en omstreken. Vijf 
jaar geleden hebben bassist Ge-
orge van Es, gitarist André Alder-
den en drummer Peter Geleijn (de 
Whattsies van het eerste uur) naar 
aanleiding van een muzikale re-
unie een herstart gemaakt en de 
band versterkt met gitarist Bob En-
thoven. Sindsdien spelen de man-
nen weer als vanouds de pannen 
van het dak met hun Whatts versie 
2.0. The Whatts is een echt live band 
en de mannen weten met hun en-
thousiasme hun publiek vanaf het 
podium altijd uiterst te vermaken. 
De stijl van de band kenmerkt zich 
vanaf het eerste uur met supersnel-
le rock dat wordt afgewisseld met 
stampende blues-klassiekers. Naast 
eigen werk worden ook bekende en 
minder bekende hits door de man-
nen geheel op hun eigen wijze ‘ge-

whattsoneerd’ (omgezet in de ken-
merkende Whatts-stijl). Al menig 
verrassend nummer is daardoor nu 
ook op de setlijst terecht gekomen.

Whatts in the mix?
Nieuw op het repertoire zijn de po-
pulaire gemixte nummers. De meest 
uiteenlopende hits worden door de 
mannen op creatieve manier ge-
combineerd, door elkaar gehus-
seld en opnieuw in elkaar gezet tot 
een geheel eigen versie. Op de set-
lijst veschijnen zo de meest vreem-
de titels, zoals Mystery Tiger Train, 
Whole Lotta Billy, Stil Got Blues 
Zweet en Tranen, Sultans of Califor-
nia, Poor Lonesome Papa, enz. 
Nieuwsgierig geworden? Iedereen 
is van harte welkom aanstaande za-
terdag 1 april in cultureel café Bac-
chus in de Gerberastraat. Open van-
af 21.00 uur. Rond 22.00 uur start 
het optreden. Toegang: Uw/jouw gift

Leuke reacties na try-out optreden
Hobo String Band nieuw 
leven ingeblazen!
Aalsmeer - De Hobo String Band is 
in een nieuwe samenstelling nieuw 
leven ingeblazen. De band, in 1968 
opgericht, kende in de jaren zeven-
tig vele successen met optredens op 
grote podia, voor de radio en op de 
televisie en het uitbrengen van di-
verse singles en platen. Na een aan-
tal wisselingen en verschillende sa-
menstellingen werd het stil rond de 
Hobo String Band. De oud-leden 
Dick Kuin en Joseph Custers heb-
ben het initiatief genomen om weer 
een Hobo String Band samen te 
stellen en zijn met vier muzikanten 
de oefenruimte ingedoken in 2016. 
Afgelopen zaterdag 25 maart was 
een bijzondere dag. De try-out. In 
café De Drie Hamers in Beets vond 

dit optreden plaats. Bandlid Jan Erik 
woont in dit plaatsje in Noord-Hol-
land en trad voor aanvang met zijn 
andere band op, Beets 15, waarin 
ook uitbater Dirk Rekelhof speelt. 
De achternaam komt vast be-
kend voor, inderdaad een oud-Ku-
delstaarter… Tijdens de try-out 
speelde oud-bandlid Leen Mulder 
op viool en mandoline enkele num-
mers mee. Het was een leuke avond 
met goede reacties van het publiek. 
Het heeft de Hobo String Band doen 
besluiten de reeks optredens voort 
te gaan zetten. Het zestal gaat ook 
in Aalsmeer van zich laten horen. 
Noteer alvast in de agenda: Zater-
dag 22 april in café Joppe in de We-
teringstraat.

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

AANBIEDING:KOOPJE:

NIEUW: TIP:

Klassieke gitaar 3/4
‘Gomez’  € 69,-

Stemapparaat 
‘Boston’  € 12,95

Marktkraam vol met
percussie-instrumenten

Notenkwartetspel
€ 8,95

Feest NO JOKE 
in de Big Apple
Aalsmeer - Een pre-party voor de 
feestweek in september organiseert 
het bestuur van de Stichting Feest-
week Aalsmeer aanstaande za-
terdag 1 april. Onder de naam ‘No 
Joke’ wordt een avond vol muziek 
en optredens georganiseerd in de 
Big Apple van Studio’s Aalsmeer. DJ 
Joost draait tussen diverse arties-
ten door de hele avond lekkere mu-

ziek. Verder om 22.00 uur The Par-
ty Animals, om 23.00 uur komen De 
Lawineboys, onder andere bekend 
van het nummer ‘Seks met die Kale’, 
om 00.00 uur treden de meiden van 
O’G3NE op, Het Feestteam houdt de 
stemming er om 01.00 uur in en van 
01.30 tot 03.00 uur draait DJ Jean. 
Het wordt dus een mix van après-
ski, jaren negentig en hedendaagse 
muziek. Voor elk wat wils dus. Aan-
vang is 20.30 uur. Toegang vanaf 18 
jaar. Kijk voor meer informatie en 
kaarten op www.feestweek.nl.

AGENDA





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 hebben-
de stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter inzage 
bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving. U kunt 
op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op afspraak in-
zage 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 be-
voegde 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 Handhaving, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en donder-
dag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor een 
gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de afdeling 
vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergunningen. Op 
grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht kan een be-
langhebbende 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 burge-
meester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 253, 
1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden inzage 
wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze naar voren 
wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, 
Vergunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

Officiële Mededelingen
30 maart 2017

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. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

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

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 informatie 
over deze wijkoverleggen vindt u op www.aalsmeer.nl onder de 
button ‘’Mijn Wijk’’ of op de gezamenlijke website van de wijk-
overleggen www.wijkoverlegaalsmeer.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 vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
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 ziens-
wijzen. 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 vergadering.

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 meldin-
gen worden door de gemeente Aalsmeer binnen 7 werkdagen 
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.

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

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

VERKEERSBESLUITEN
Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt via de Staatscourant. 
U kunt de verkeersbesluiten digitaal inzien via www.officielebe-
kendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer- Amstel 1 te Am-
stelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvra-
gen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen voor een 
vooroverleg.

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

Evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evene-
mentenvergunning is aangevraagd:
- Raadhuisplein (Z-2017/014048), Geraniummarkt op het 

Raadhuisplein op 13 mei 2017, ontvangen 13 maart 2017

Evenementenvergunning (verleend)*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze ad-
vertentie.
- Route door Aalsmeer (Z-2017/003864), Avondvierdaagse 

Kudelstaart 2017 van 12 t/m 15 juni 2017 (1 april 2017 
t/m 31 maart 2017), verzonden 24 maart 2017

EXPLOITATIEVERGUNNING (AANVRAGEN) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is aangevraagd:
- Zijdstraat 50 (Z-2017/014369) Lunchroom 5 sterren, ont-

vangen 13 maart 2017

EXPLOITATIEVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunning is verleend. 
Tegen de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie.
- Zijdstraat 60 (Z-2016/031761) Bar restaurant De Praam, 

verzonden 20 maart 2017

TERRASVERGUNNING (AANVRAGEN)
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is aangevraagd:
- Zijdstraat 50 (Z-2017/014369) Lunchroom 5 sterren, ont-

vangen 13 maart 2017

TERRASVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende terrasvergunning is verleend. Tegen 
de afgifte van deze vergunning kunt u bezwaar maken. Hoe u 
dat moet doen leest u in het groene kader aan de onderkant 
van deze advertentie.
- Zijdstraat 60 (Z-2016/031761) Bar restaurant De Praam, 

verzonden 20 maart 2017

DRANK- EN HORECAVERGUNNING (VERLEEND)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 van 
de drank- en horecawet de volgende drank- en horecavergun-
ning is verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning kunt 
u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Zijdstraat 60 (Z-2016/031761) Bar restaurant De Praam, 

verzonden 20 maart 2017

VERGADERING DONDERDAG 6 APRIL
De vergadering van de Commissie Maatschappij en Bestuur 
van donderdag 6 april 2017 is komen te vervallen.

TER INZAGELEGGING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
AALSMEER DORP

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met 
ingang van 30 maart 2017 t/m 11 mei 2017 voor een ieder 
ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeer – Dorp’ 
met de daarop betrekking hebbende stukken. 

De bestemmingsplannen binnen het gebied Aalsmeer-Dorp 
dienen op grond van de in de Wro geregelde actualisatieplicht 
herzien te worden.  Het nieuwe bestemmingsplan Aalsmeer-
Dorp herziet een aantal verouderde plannen maar is, zoals 
dat heet, conserverend van aard. Dat wil zeggen dat het plan 
hoofdzakelijk de bestaande functies vastlegt. Het plangebied 
van het bestemmingsplan ligt aan de centrale entree van de 
gemeente (N196) en grens aan de gemeente Haarlemmermeer. 
Aan de noordzijde wordt het plangebied begrenst door de 
Ringvaart van de Haarlemmermeer, aan de oostzijde door de 
Oude Spoordijk, aan de zuidzijde door de Stommeerkade en 
aan de westzijde door de achterzijden van de percelen aan de 
Stationsweg, de Uiterweg en de Brandewijnsloot. 

Het ontwerpbestemming ligt met bijbehorende stukken gedu-
rende 6 weken vanaf 30 maart 2017 op de volgende wijze voor 
een ieder ter inzage:
- In digitale vorm via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder planidentificatiecode: NL.IMRO.0358.06B-OW01 en
- Via de gemeentelijke website: http://0358.ropubliceer.nl/
- In papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeen-

tehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.aalsmeer.nl/baliebouwen

- Bij de Balie Bouwen en vergunningen in het raadhuis van 
Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1. Voor openingstijden 
zie: http://www.amstelveen.nl/baliebouwen

Gedurende voornoemde termijn wordt een ieder in de gele-
genheid gesteld om een schriftelijke of mondelinge ziens-
wijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen worden 
gericht aan de gemeenteraad van Aalsmeer (Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer) onder vermelding van zienswijze bestem-
mingsplan ‘Aalsmeer Dorp’. Zienswijzen kunnen tevens via de 
gemeentelijk website worden ingediend door op de hiervoor 
genoemde webpagina de optie ‘reageren’ te kiezen. Degene 
die buiten de openingstijden inzage wil hebben en degene die 
mondeling zijn zienswijze naar voren wil brengen kan daarvoor 
contact opnemen met de behandeld ambtenaar.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. 
- Zijlijnstraat 1-43, Doelstraat 1-14, Korfstraat 55-67, 1433 

DC (Z-2017/015317), het wijzigen van kozijnen of gevel-
paneel in de gevels, hogere beschoeiing plaatsen en plaat-
sen zonnepaneel

- Braziliëlaan 1, 1432 DG (Z-2017/015197), het plaatsen 
van reclame op de luifelboei

- Aalsmeerderweg 497, 1432 ED (Z-2017/015677), het ver-
bouwen van het tankstation met carwash

- Hadleystraat 7, 1431 SK (Z-2017/016185), het afwijken 
van het bestemmingsplan t.b.v. het gebruik van apparte-
menten voor arbeidsmigranten

- Koningsstraat 77, 1432 PL (Z-2017/016654), het wijzigen 
van de gevel

- Willem-Alexanderstraat 105, 1432 HL (Z-2017/016640), 
het plaatsen van een dakkapel aan de voorgevel van de 
woning

- Vlinderweg 152, 1432 MS (Z-2017/016541), het plaatsen 
van een schutting/ geluidswal aan de zijkant van de wo-
ning

- Ringvaartzijde 50, 1431 CM (Z-2017/016722), het realise-
ren van een overkapping in de achtertuin

- Burgemeester Kasteleinweg 5 A, 1431 BX (Z-2017/016717), 
het plaatsen van een noodkantoor voor de duur van circa 
40 weken t.b.v. de bouw van een nieuw kantoor

De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie Bou-
wen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@
aalsmeer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een 
later stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift 
of een beroepschrift worden ingediend. 

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding is geaccepteerd:
- Zijdstraat 50, 1431 ED (Z-2017/013376), Activiteitenbe-

sluit t.b.v. het starten van het bedrijf Snackbar 5 sterren
Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, 
reguliere/uitgebreide procedure
De beslissing op de volgende aanvraag is/aanvragen zijn met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo verlengd:
- Aalsmeerderweg 287, 1432 CN (Z-2017/005797), het uit-

breiden van een woonhuis aan de achterzijde. De beslister-
mijn is verlengd met 6 weken 

- Uiterweg 79 en 81, 1431 AC (Z-2017/004216), het oprich-
ten van een boothuis. De beslistermijn is verlengd met 6 
weken

- Machineweg 202 (kavel 6), 1432 EV (Z-2017/003473), het 
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een 
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 6. De 
beslistermijn is verlengd met 6 weken

- Machineweg 200 (kavel 5), 1432 EV (Z-2017/003469), het 
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een 
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 5. De 
beslistermijn is verlengd met 6 weken

- Machineweg 200 (kavel 4), 1432 EV (Z-2017/003431), het 
aanleggen van een in- en uitrit en het oprichten van een 
erftoegangsbrug t.b.v. ontsluiting van de woonkavel 4. De 
beslistermijn is verlengd met 6 weken

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT 
(VOORHEEN WELSTANDSCOMMISSIE)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de commis-
sie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van de 
gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie vergadert 
op de woensdagmiddagen in de even weken in het raadhuis 

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL

Vervolg op volgende blz.

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

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

- Klik op het kopje ‘Bekendmakingen’ op de homepage van 
de gemeentelijke website, www.aalsmeer.nl. Daar vindt u 
uitleg over hoe u op www.overheid.nl kunt zoeken en di-
recte links naar deze website. U kunt zoeken op postcode, 
maar ook per thema of op de kaart; 

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

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

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

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

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

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

Geslachtsnaam Voorletters Geboorte- Datum
  datum voornemen

Blokker N.S. 08-05-1955 22-03-2017
Shamatan R. 01-11-1964 22-03-2017

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.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

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

Geslachtsnaam  Voorletters Geboorte- Datum
  datum beschikking

Bøasæter S. 15-09-1982 24-03-2017

Bezwaar indienen
Bent u als belanghebbende het niet eens met het besluit? Dan 
kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen. 
U kunt het bezwaarschrift sturen naar: Burgemeester en wet-
houders van Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer t.a.v. 
Juridische Zaken. In het bezwaarschrift zet u: uw naam en 
adres, de datum, waarom u het niet eens bent met het be-
sluit, uw handtekening, zo mogelijk uw e-mailadres en het tel. 
waarop u overdag te bereiken bent. Ook stuurt u een kopie 
van het besluit mee. 

VERGADERING DINSDAG 4 APRIL 2017
Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en Eco-
nomie op dinsdag 4 april 2017, 20.00 uur 

Tijd Agenda- Onderwerp
 punt

20.00 1. Opening door de voorzitter van de 
  Commissie Ruimte en Economie, 
  de heer D. van Willegen
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Verklaring van geen bedenkingen voor het 
  verlenen van de omgevings-vergunning 
  voor het bouwen van een woning aan de 
  Herenweg 78e te Kudelstaart
20.25 4. Opschonen VVA terrein en aanleg 
  bouwweg, Hornmeer
20.45 5. Verhuurbaar maken deel Zwarteweg 77a
21.05 6. Afvalplan 2017-2021
22.05 7. Project De Tuinen van Aalsmeer
22.35 8. Regionale samenwerking
22.45  Vragenkwartier
23.00  Sluiting

WERKEN BIJ GEMEENTE AMSTELVEEN 

Wij zoeken medewerkers 
wijkbeheer/tuinman/tuinvrouw

Kijk meer voor informatie 
www.amstelveen.nl/vacatures



Officiële Mededelingen
30 maart 2017

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

TER INZAGE
t/m 30-03-17  Bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen 2016’ met 

de daarop betrekking hebbende stukken
t/m 30-03-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 

weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. Aalsmeerderweg 
83a (Z-2016/024693).

t/m 31-03-17 Aanvraag voor omgevingsvergunning, de be-
schikking, de ruimtelijke onderbouwing, het 

besluit hogere grenswaarde en de overige 
daarop betrekking hebbende stukken m.b.t. 
beschikking omgevingsvergunning in afwij-
king van het bestemmingsplan Landelijk Ge-
bied Oost, Aalsmeerderweg 341 (uitgebreide 
procedure) en een besluit hogere grenswaar-
den Wet geluidhinder

t/m 06-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het besluit 
weigering omgevingsvergunning en de ruim-
telijke onderbouwing m.b.t. afwijking van het 
bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost, Aals-
meerderweg 83a t.b.v. Schipholparkeren. (Z-
2016/024693)

t/m 17-04-17 Zakelijke beschrijving Overeenkomst tot kos-
tenverhaal Rietwijkeroordweg 60 te Aalsmeer 
(uitbreiding kassencomplex)

t/m 17-04-17 Eindverslag inspraak concept Algemene plaat-
selijke verordening Aalsmeer 2017

t/m 20-04-17  Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning lig-
gen van 10 maart 2017 t/m 20 april 2017

t/m 19-04-17 Ontwerp-saneringsprogramma vaststelling ten 
hoogst toelaatbare waarden voor 30 wonin-
gen binnen het project Oosteinderweg e.a. te 
Aalsmeer (+bijbehorende stukken)

t/m 20-04-17 Aanvraag omgevingsvergunning, het ontwerp-
besluit weigering omgevingsvergunning in af-
wijking van het bestemmingsplan Green Park 
Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 
en 7’ en ‘Green Park Aalsmeer deelgebied 5, 
bouwgrenzen kavel 1’, Ecuadorlaan 21 

t/m 04-05-17 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Par-

Vervolg van vorige blz.
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tiele herziening N201-zone - Schipholparke-
ren’

t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Aalsmeerderweg naast 376 
te Aalsmeer (Z-2017/004349)

t/m 04-05-17 Zakelijke beschrijving van de overeenkomst 
tot kostenverhaal - Hornweg naast 317 te 
Aalsmeer (Z-2016/042701)

t/m 11-05-17 Ontwerpbestemmingsplan ‘Aalsmeer-Dorp’ met 
de daarop betrekking hebbende stukken. 

t/m 15-05-17 Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van 
onroerende zaken ter onteigening in de ge-
meente Aalsmeer voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7 van de ge-
meente Aalsmeer (Middenweg-Oost)

Uitvaartbeurs goed ontvangen
Aalsmeer - Best een raar idee, een 
uitvaartbeurs bezoeken, wat is er zo-
al te doen en te zien? Jacco van der 
Laarse en Jaap van der Maarl van 
Uitvaartzorg De Meer organiseer-
den afgelopen zaterdag 25 maart de 
eerste Aalsmeerse uitvaartbeurs. In 
de Open Hofkerk vond deze plaats 
en de beurs was tot in de ‘puntjes’ 
geregeld. 
Er werd informatie gegeven over 
een begrafenis, crematie en kos-
ten van een uitvaart en over het 
vooraf vastleggen van uitvaartwen-

sen en hiervoor waren diverse be-
drijven aanwezig. Het was mis-
schien ‘even de drempel over’, maar 
toch kwamen veel mensen een kijk-
je nemen en zich laten informeren. 
En wie denkt dat het een sombere 
‘boel’ was, heeft het mis. Er is ook 
best gelachen hoor: “Mag ik die kist 
even uitproberen?” Allen waren het 
eens: “Prima geregeld. Aan alles is 
gedacht op deze beurs.” Goed ont-
vangen dus dit initiatief van Uit-
vaartzorg De Meer. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Alleen nog deze week!
Bedrijfswagendagen bij 
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Alleen nog deze week 
organiseren drie Nieuwendijk ves-
tigingen de Renault Bedrijfswagen-
dagen, waarbij het voordeel op een 
nieuwe bedrijfsauto hoog kan op-
lopen. Kostenbesparing dient niet 
ten koste te gaan van kwaliteit en 
daar komt Renault Nieuwendijk 
aan tegemoet. De vestigingen in 
Aalsmeer, Hillegom en Lijnden zijn 
deze week speciaal ingericht voor 
de Renault bedrijfswagendagen. 
Ondernemers kunnen tijdelijk profi-
teren tot 25 procent korting op al-
le nieuwe Renault bedrijfswagens. 
Daarnaast profiteert de onderne-
mer van 0% rente op de Flex Finan-

cial Lease! De showrooms zijn tij-
dens de Bedrijfswagendagen in-
gericht met het beste dat Renault 
te bieden heeft op het gebied van 
bedrijfswagens. Van groot tot klein, 
met op- en ombouw, de bedrijfswa-
genlijn van Renault biedt maatwerk 
voor iedere ondernemer. Bent u ook 
zo nieuwsgierig naar de vernieuwde 
Master, de robuuste Trafic, de po-
pulaire Kangoo Express, de verras-
send ruime Dacia Dokker Van, het 
elektrische ZE gamma én wilt u pro-
fiteren van hoge kortingen? Bezoek 
dan deze week één van de vestigin-
gen of kijk voor meer informatie op 
www.renault-nieuwendijk.nl 

Open huis bij 
Kindercoach

Aalsmeer - In de Week van de Kin-
dercoaching houdt kindercoach 
Marjanne Roodenburg op woens-
dag 5 en vrijdag 7 april van 14.00 tot 
17.00 uur open huis in haar Kinder-
coachpraktijk aan de Oude Spoor-
dijk 8. Tijdens het open huis kun-
nen belangstellenden zich opgeven 
voor een gratis sessie ‘Schatgraven’ 
in de maand april. Hoe fijn zou het 
zijn als jij en je kind(eren) op een 

Workshop 
Social Media

Amstelland - Of je nu een ba-
nenzoeker, (startende)ondernemer 
of opdrachtzoeker bent, je kan al-
tijd wel wat extra exposure gebrui-
ken. Hoe je dit met behulp van so-
cial media doet leer je in de work-
shop Social Media Bootcamp door 
Huub van Dommelen. Je gaat ac-
tief aan de slag en leert hoe je so-
ciale media - als Facebook, Linke-
dIn en Twitter - voor jou kan laten 
werken om die droombaan of nieu-
we klant te vinden. De focus in de-
ze workshop ligt op het gebruik van 
sociale media in de dagelijkse prak-
tijk, in relatie tot marketing en PR. 
De kracht van deze training is dat 

ontspannen manier met elkaar kun-
nen praten over dingen die niet zo 
lekker lopen? Als jullie open tegen 
elkaar kunnen zeggen wat goed en 
minder goed gaat? Dat kan op een 
leuke, laagdrempelige manier met 
het spel ‘Schatgravers’. Op speel-
se wijze onderzoeken jullie met el-
kaar welke - verborgen - kwaliteiten 
je hebt en hoe je die in kunt zetten 
om moeilijkheden aan te pakken. 
Meld je aan via het contactformulier 
op de website: www.marjannerood-
enburg-kindercoach.nl of bel 06-
10839435. Het open huis is ook voor 
vaders en zonen of het hele gezin!

je samen aan het werk gaat en is 
gericht op jouw dagelijkse prak-
tijk. Daar liggen immers de kansen. 
Voor werkzoekenden kan de inzet 
van bijvoorbeeld Linkedin en Face-
book heel nuttig zijn om vacatures 
op het spoor te komen of om zich ‘in 
de picture’ te zetten. Voor onderne-
mers geldt hetzelfde: hoe kan ik so-
cial media effectief inzetten om mijn 
bedrijf te profileren en aantrekke-
lijke projecten op het spoor te ko-
men? Dit is een Social Media Boot-
camp, dus dat betekent zelf actief 
aan de slag met eigen smartphone, 
laptop of tablet.  De Social Media 
Bootcamp is op dinsdag 4 april van 
19.00 tot 22.30 uur, met een inloop 
vanaf 18.30 uur, in de bibliotheek 
Amstelveen op het Stadsplein. Een 
plek reserveren kan via www.debi-
bliotheekamstelland.nl

Gemeente bedankt inwoners 
met gratis zakken compost
Aalsmeer - Tijdens de Landelij-
ke Compostdag, en de eerste editie 
van het ‘Begin van iets moois fes-
tival’ hebben Meerlanden en ge-
meenten ruim 55.000 zakken com-
post uitgedeeld aan inwoners op 
17 locaties in 14 gemeenten als be-
dankje voor het scheiden van GFT. 
Deze compost is in de Groene Ener-
giefabriek gemaakt van 1.250.000 
kilo ingezameld GFT uit de regio. 
Wethouder Robbert-Jan van Duijn: 
“Het is heel mooi en goed dat zoveel 
inwoners de Groene Energiefabriek 
van Meerlanden en het festival heb-

ben bezocht. Ook zijn we blij met de 
grote belangstelling voor de com-
post die we jaarlijks uitdelen. Als 
inwoners hun afval goed scheiden, 
kunnen we de grondstoffen herge-
bruiken en wordt afval het begin van 
iets moois. Dat kunnen we alleen 
met elkaar doen en daarom hebben 
wij zaterdag alle inwoners voor het 
scheiden van hun afval bedankt, on-
der meer door gratis compost uit te 
delen. Maar inwoners konden ook 
een rondleiding krijgen en allerlei 
nieuwe dingen maken van geschei-
den afval.” 

Aalsmeer pakt zwerfvuil 
aan op Opschoondag
Aalsmeer - Op zaterdag 25 maart 
vond de Landelijke Opschoondag 
plaats. Een jaarlijks initiatief van 
Stichting Nederland Schoon. In al-
lerlei gemeenten organiseerden 
mensen acties om samen hun buurt 
of straat schoon te maken. In onze 
gemeente waren er schoonmaak-
acties in Aalsmeer Oost en bij het 
winkelcentrum. Vrijwilligers trok-
ken, voorzien van handschoenen, 
grijpers en vuilniszakken, de wijk in 
om zwerfafval van de straat en uit 
de bosjes te verwijderen. Ook een 
aantal scholen doet deze weken 
mee aan de schoonmaakactie. Jop 
Kluis, Wethouder duurzaamheid: 
“Een prachtige vrijwilligersactie die 
niet alleen de wijk opschoont, maar 
mensen ook bewust maakt van de 
hoeveelheid afval zij achterlaten op 
plekken die daar niet voor bestemd 
zijn.”
In Oost organiseerde mevrouw Noya 
de actie. Om 9.30 uur verzamelden 
de vrijwilligers zich bij de Albert 
Heijn op het Poldermeesterplein 
waar zij koffie kregen en manda-
rijntjes en gevulde koeken ‘voor on-
derweg’. In de Ophelialaan had res-
taurant Oh! extra vroeg haar deuren 

geopend voor de ontvangst van de 
vrijwilligers. Hier lag de organisatie 
in handen van Yvette Koehler, beter 
bekend als Garby Aalsmeer. Vanaf 
10.00 uur waaierden de vrijwilligers 
uit over de Primulastraat, Begonias-
traat, Geraniumstraat, 2e J.C. Men-
singlaan en Spoorlaan. 

Vier bezems
In de Julianalaan werd mevrouw 
Boes in het zonnetje gezet. Zij veegt 
al ruim 28 jaar wekelijks ‘haar deel’ 
van de Julianalaan aan. Inmiddels 
heeft zij al heel wat bezems ver-
sleten bij haar inspanningen om 
Aalsmeer schoon te houden. Daar-
om kreeg zij van de wethouder vier 
nieuwe bezems. Mevrouw Boes 
nam de bezems in ontvangst maar 
vertelde er direct bij dat zij deze be-
zems ging doorgeven aan mensen 
die ‘blijkbaar nog geen bezem heb-
ben’.
Nederland Schoon heeft als mis-
sie ‘Samen een bijdrage leveren aan 
een schone, zwerfafvalvrije leefom-
geving.’ Een belangrijk argument 
daarbij is dat een groot deel van het 
zwerfafval slechts langzaam of zelfs 
helemaal niet afbreekt in de natuur. 

Afval ophaaldag in Rijsenhout. Best rommelig. Foto: Ruud Meijer

Om de vijf dagen straatbeeld ontsierd

Frustratie in Rijsenhout 
om ‘winst uit je afval’ huishoudens om de laatste kinder-

ziektes eruit te halen. De inwoners 
in Rijsenhout volgen het Aalsmeer-
se afvalplan op de voet. In hun 
woonplaats is namelijk helemaal 
geen inspraak gehouden. De be-
woners hebben een nieuw systeem 
voor afval inzamelen ‘gewoon’ op-
gelegd gekregen. Een proef sinds 
16 januari van een half jaar om 
‘winst uit je afval’ te halen. De in-
woners van Rijsenhout hebben hun 
rolcontainers in moeten leveren. Ter 
vervanging zijn kleine afvalcontai-
ners uitgedeeld waar dertien pro-

ducten in mogen, onder andere 
etensresten, fruit, schillen en brood. 
In rode plastic zakken dient nu GFT-
afval aangeleverd te worden en in 
blauwe zakken plastic en karton-
nen drinkpakken. Aan lantaarnpa-
len zijn om de honderd meter op-
hanghaken bevestigd om de plastic 
zakken aan op te hangen. De con-
tainertjes mogen naast de paal ge-
zet worden. “Om de vijf dagen is het 
straatbeeld ontsierd door dit afval, 
voetgangers moeten goed uitkijken 
waar ze lopen”, laat bewoner Ruud 
Meijer in een mail aan de redactie 

weten. “De bewoners zijn heel erg 
boos en gefrustreerd door dit nieu-
we systeem. Gelukkig dat de bewo-
ners in Aalsmeer mee mogen den-
ken.” De fracties in Aalsmeer heb-
ben nog wel bedenkingen over het 
‘omdenken’ en hikken enigszins te-
gen de hoge investering aan. Een 
besluit in de gemeenteraad is nog 
niet aan de orde. De fracties willen 
nog een tweede discussie in com-

missieverband. De vergadering van 
de commissie Ruimte en Economie 
is op dinsdag 4 april en dan staat 
onder andere het afvalplan op de 
agenda. Na het verhaal over de ‘op-
haalservice’ in Rijsenhout gehoord 
te hebben, is het toch best fijn om 
te weten dat de gemeente samen 
met inwoners zelf de ‘vinger aan de 
pols’ wil houden wat betreft het af-
val inzamelen in Aalsmeer!

Kaagbaan Experience voor 
directe buren Schiphol
Aalsmeer - Op zaterdag 8 en zon-
dag 9 april organiseert Schiphol de 
Kaagbaan Experience. Tijdens de 
Experience neemt Schiphol haar di-
recte buren mee in de wereld van 
het baanonderhoud. 
De buren mogen rondlopen op de 
Kaagbaan en Schiphol-medewer-
kers vertellen alles over het veilig 
houden van de baan. De Kaagbaan 
Experience is voor directe buren, 

die onder de aan- en uitvliegroutes 
van de Buitenveldertbaan, Zwanen-
burgbaan en Aalsmeerbaan wonen. 
Door de buitengebruikstelling van 
de Kaagbaan tot 24 mei wordt het 
vliegverkeer dat normaal gebruik 
maakt van de Kaagbaan in deze pe-
riode verdeeld over deze drie banen. 
De Experience duurt ongeveer 2 uur. 
Inschrijven kan tot 4 april via www.
schiphol.nl/kaagbaanexperience.

Aalsmeer – Het nieuwe afval-
plan dat de gemeente gepresen-
teerd heeft en wil gaan invoeren, 
kent voorstanders, tegenstanders 
en twijfelaars. Het is ook niet niets, 
het vergt omdenken. Niet meer af-
val klakkeloos in de grijze bak, maar 
sorteren op papier, glas, plastic en 
groente-, fruit- en tuinafval inclu-
sief eventuele etensresten. En het 
beetje restafval wegbrengen naar 
een ondergrondse container en 
hiervoor 1,55 euro per klik beta-

len. De wethouders Jop Kluis en Ad 
Verburg hebben zich de afgelopen 
maanden behoorlijk verdiept in het 
afvalplan en zijn ervan overtuigd 
dat de behoorlijke investering, die 
voor de invoering nodig is, uitein-
delijk (milieu)-winst gaat opleve-
ren. Onder andere omdat over en-
kele jaren gemeentes ‘grof’ moeten 
gaan betalen voor verwerking van 
restafval. Voordat de invoering de-
finitief ingaat, zal eerst een 100 da-
gen proef gedaan worden met 100 
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Geen buit na 
bedrijfsinbraak 

Aalsmeer - In de nacht van dins-
dag 21 op woensdag 22 maart is 
ingebroken in het kinderdagver-
blijf aan de Dreef. Het rolluik en 
een klapraam zijn met grof ge-
weld open gebroken. Alle lokalen 
en kantoren zijn bezocht door de 
dieven. Er zijn spullen gestolen. 
De inbraak heeft plaatsgevon-
den tussen half zeven ’s avonds 
en zes uur in de ochtend.

Inbraak woning 
niet gelukt

Kudelstaart - In de nacht van 
donderdag 23 op vrijdag 24 maart 
is geprobeerd in te breken in een 
woning in de Galvanistraat. Inbre-
kers hebben getracht het slot uit 
de voordeur te boren. Het is niet 
gelukt. Mogelijk zijn de dieven 
gestoord tijdens de inbraak. 

Winkeldief toch 
aangehouden

Aalsmeer - Op dinsdag 21 maart 
om tien uur in de ochtend is een 
winkeldief betrapt in een doe het 
zelf zaak aan de Lakenbleker-
straat. Een 38-jarige man uit Am-
stelveen had enkele sloten uit de 
verpakking gesneden met een 
van huis meegenomen mesje en 
deze in zijn zak gestopt. Bij het 
verlaten van de winkel ging het 
alarm af. De man nam snel de be-
nen, rende naar zijn auto en gooi-
de de sloten weg. Personeel wist 
de slotendief toch aan te hou-
den en hebben hem overgedra-
gen aan de politie. In een verkla-
ring gaf de man aan de sloten erg 
duur te vinden. Er is proces-ver-
baal opgemaakt en de man dient 
zich te verantwoorden bij justi-
tie. Om vijf uur in de middag is hij 
heen gezonden. 

Auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van don-
derdag 23 op vrijdag 24 maart is 
een auto gestolen vanaf de op-
rit van een woning in de Cathari-
na Amalialaan. Dieven zijn er van-
door gegaan in een zwarte Volks-
wagen Golf GTI. De diefstal heeft 
plaatsgevonden tussen acht uur ’s 
avonds en half acht in de ochtend. 

Fietsen gestolen
Aalsmeer - Op zaterdag 25 maart 
is tussen kwart over een en kwart 
voor twee in de middag een Gazel-
le Chamonix T27 herenfiets gesto-
len vanaf het Raadhuisplein. Het 
serienummer van de fiets eindigt 
op 983. Dezelfde middag is tussen 
half twee en half drie een zelfde 
Gazelle Chamonix T24 damesfiets 
ontvreemd uit de Punterstraat. 
Deze fiets is dinsdag 28 maart te-
rug gevonden in de Schoolstraat 
en inmiddels weer retour bij de 
rechtmatige eigenaar.

Verdoving voor 
agressieve man

Aalsmeer - Op zondag 26 maart 
even voor half zes in de vroe-
ge ochtend kregen de hulpdien-
sten een melding dat op de Stom-
meerweg een persoon onwel was 
geworden. De politie en de am-
bulancedienst zijn ter plaatse 
gegaan. Ze troffen een 21-jari-
ge gewonde man uit Kudelstaart 
aan, die mogelijk door drank en/
of drugs zich heel onvoorspel-
baar en agressief gedroeg. Agen-
ten hebben geprobeerd de man 
te kalmeren. Uiteindelijk hebben 
de medewerkers van de ambu-
lancedienst de man verdoofd. Hij 
is vervolgens meegenomen in de 
ambulance naar het ziekenhuis 
met mogelijk een schouder uit de 
kom en een hersenschudding. 

Met hartslag naar 
ziekenhuis

Kudelstaart - Op zaterdag 25 
maart om kwart over elf in de 
avond is met succes een reani-
matie toegepast bij een gast van 
bewoners in de Copierstraat. De 
man is met hartslag en bij kennis 
per ambulance naar het VU-zie-
kenhuis vervoerd. 

Twee gewonden 
na aanrijding

Aalsmeer - Op zaterdag 25 
maart rond tien uur in de avond 
heeft een aanrijding plaatsgevon-
den op de Koningin Maximalaan 
in Uithoorn. Drie auto’s zijn op el-
kaar gebotst. Bij het ongeval zijn 
twee bestuurders, een 53-jarige 
man uit Kudelstaart en een 44-ja-
rige vrouw uit Uithoorn, per am-
bulance naar het ziekenhuis ver-
voerd. Twee auto’s raakten zwaar 
beschadigd en moesten wegge-
sleept worden. De politie doet 
nader onderzoek naar de exacte 
oorzaak.

Nieuwe plek voor EHBO en Marokkaanse Gemeenschap 

De brandweer krijgt nog 
meer nieuwe buren
Aalsmeer - De brandweer gaat 
nog meer nieuwe buren krijgen. Na-
dat al eerder de ambulancepost een 
plaats heeft gekregen in het voor-
malige gebouw van de gemeen-
tewerf aan de Zwarteweg wil het 
college van burgemeester en wet-
houders ook de EHBO en de stich-
ting Marokkaanse Gemeenschap 
Aalsmeer (SMGA) de mogelijkheid 
geven om zich hier te vestigen. Voor 
het verhuurbaar maken van de op-
stallen wordt aan de gemeenteraad 

een krediet gevraagd van 84.000 
euro. In de openbare vergadering 
van de commissie Ruimte en Eco-
nomie op dinsdag 4 april wordt ge-
sproken over het verhuurbaar ma-
ken van Zwarteweg 77a.
De EHBO en de Marokkaanse Ge-
meenschap moeten de ruimtes in 
respectievelijk de Baccarastraat en 
Roerdomplaan verlaten. In de Horn-
meer gaan woningen gebouwd wor-
den en het gebouw in de Bacca-
rastraat is, in het kader van het be-

sluit om de gemeentelijke gebou-
wenvoorraad te verkleinen, verkocht 
aan een projectontwikkelaar.
De EHBO was eerder een ruim-
te toegedacht in het gemeentehuis. 
In verband met verdere uitwerking 
van de plannen voor het gemeente-
huis wordt Zwarteweg 77 geschik-
ter geacht. De EHBO neemt haar in-
trek in twee minder courante ruim-
ten en krijgt een opslag- en een oe-
fenruimte. De Zwarteweg 77a geeft 
de EHBO mogelijkheden tot af-

stemming en samenwerking met de 
brandweer en de ambulancepost.
De Marokkaanse Gemeenschap 
was zelf op zoek gegaan naar een 
passend onderkomen, maar stuitte 
daarbij steeds op een te hoge huur 
en/of bestemmingen die niet ge-
schikt waren voor het beoogde ge-
bruik. Omdat de Marokkaanse Ge-
meenschap voor delen van de sa-
menleving in Aalsmeer een belang-
rijke rol vervult, acht de gemeen-
te het onwenselijk dat zij haar ac-
tiviteiten wegens het ontbreken van 
huisvesting zou moeten beëindigen. 
De achteruitbouw bij Zwarteweg 
77a is geschikt en over de huurprijs 
is overeenkomst bereikt. De Marok-
kaanse Gemeenschap moet nog wel 
zelf gaan klussen aan de ruimte.

Hoewel gedachten leven aan ver-
plaatsing van de brandweer wordt 
er van uitgegaan dat een dergelijke 
verplaatsing wegens de locatiekeu-
ze en bouwkosten al snel vijf jaar en 
waarschijnlijk langer op zich zal la-
ten wachten. Door het lege gedeelte 
te verhuren genereert de gemeente 
extra huurinkomsten. In de begro-
ting is rekening gehouden met een 
huuropbrengst voor Zwarteweg 77a 
van 30.000 euro.

Werkschuit en Biljartclub
Na de komst van de EHBO en de 
Marokkaanse Gemeenschap is 
het gebouw nagenoeg geheel ver-
huurd. Alleen is nog de voormali-
ge autoherstelwerkplaats voor ver-
huur beschikbaar. De ruimte blijkt 
niet geschikt voor creatief centrum 
De Werkschuit die weg moet uit de 
Baccarastraat en nog steeds geen 
nieuw onderkomen heeft gevonden. 
Te klein en geen goede opslagruim-
te, maar er is nog een gegadigde. 
Biljartvereniging Aalsmeer is even-
eens op zoek naar een ‘eigen plek’ 
nu buurthuis Hornmeer gaat ver-
dwijnen. De werkplaats iets voor de 
Biljartclub? 

Participatie?
In de Nieuwe Meerbode van 23 
maart stond op de voorpagina een 
uitgebreid verslag over de ‘parti-
cipatieavond’ over het VVA terrein. 
Ik schrijf participatie tussen aanha-
lingstekens omdat hiermee bedoeld 
wordt dat de burger inspraak heeft. 
In de parktijk valt dit altijd tegen 
omdat de grote plannen al gemaakt 
en vastgelegd zijn. Bijvoorbeeld: op 
deze avond geeft de wethouder aan 
dat ‘wij’ op z’n minst gecompen-
seerd worden over de, reeds uitge-
voerde, ‘hap uit het Hornmeerpark’. 
Laten we de plannen (waar we dus 
niet over mee mogen denken) eens 
bij elkaar optellen: de VVA kanti-
ne blijft bestaan, er komt een (gro-
te) school, kinderopvang, woningen, 
minimaal 50 extra parkeerplaatsen, 
een sporthal en een voet- en bas-
ketbalveld. Volgens mij zijn we dan 
al meer groen kwijt dan er bij komt. 
En wat de wethouder vergeet te ver-
melden is dat, door de bouw van 
woningen op de plek waar nu de ba-
sisscholen en de gymzaal staan, het 
groen rondom deze gebouwen he-

lemaal verdwijnt! Compensatie vindt 
hier niet plaats. Als de gemeente 
participatie serieus had genomen, 
had er een mooi compromis kun-
nen ontstaan tussen nieuwbouw en 
groen en een vergroting van de be-
staande waterpartij in de Hornmeer. 
Wat nu rest is: veel minder groen in 
de Hornmeer en, door de geplande 
nieuwbouw, een nog slechtere af-
voer van het water bij hevige regen-
val dan nu al het geval is. 
Dat bovenstaande niet is opge-
pikt door de gemeente bewijst voor 
mij opnieuw dat zij niet de belan-
gen van de bewoners behartigen, 
maar aan de hand van de project-
ontwikkelaar lopen. Laten we daar-
om ophouden met deze hypocriete 
inspraakrondes en eerlijk zijn naar 
elkaar over achterliggende beweeg-
redenen. 
Ik zou er in ieder geval minder ge-
frustreerd van raken.

Robert Vreeken
Rietgorsstraat 2
rob-irene@kabelfoon.net

ingezonden

Een bekeuring: Ongelooflijk!
Een paar weken geleden. Het was 
een mooie zaterdagmiddag. Rond 
vier uur wilde ik nog even iets lek-
kers halen bij de Jumbo. Omdat ik 
in het zonnetje reeds twee biertjes 
had genuttigd, pakte ik verstandi-
gerwijs de fiets in plaats van de au-
to en fietste de Dreef op. Daar zag 
ik op het fietspad ter hoogte van 
de voormalige VVA kantine, met z’n 
neus tegen het verkeer in, een po-
litiebusje staan. Vanaf het fietspad 
moest ik de beslissing maken om óf 
midden op de weg te fietsen om het 
busje heen of even de stoep op te 
gaan. Ik deed dat laatste en dat was 
duidelijk de verkeerde keuze.. “Me-
neer, u krijgt een bekeuring, omdat 
u op de stoep fietst.” Klonk het uit 
de mond van de wijkagent ter plaat-
se. Ik was met stomheid geslagen 

en gaf als antwoord: “Dat meent u 
toch niet? U staat met uw bus waar 
u niet hoort te staan en gaat mij be-
keuren voor zoiets onbenulligs?” Hij 
zei dat hij wel degelijk ontheffing 
had om zo te staan, pffff. Mijns in-
ziens creëerde hij een vreemde ver-
keerssituatie. Er liep ook niemand 
op de stoep, dus ik zag dat het veilig 
was en vond het juist onveiliger om 
midden op de weg te gaan fietsen. 
Uit een van de huizen kwamen twee 
meiden die ook verbaasd aan de 
agent vroegen: “Krijgt meneer wé-
rkelijk een bekeuring??” De agent 
had hem al geschreven en verblikte 
of verbloosde niet. Het werd er een 
van 64 euro... En bedankt.

Peter Schrijen
Roerdomplaan 

ingezonden

Veel belangstelling voor bezoek ‘buren’ aan raad

Aalsmeer wil graag een wat 
klantvriendelijker Schiphol
Aalsmeer - Het was best een bij-
zondere avond, Schiphol op bezoek 
bij de gemeenteraad van Aalsmeer. 
De luchthaven is niet zo gretig met 
bezoeken aan de buren. De belang-
stelling van inwoners was goed, de 
publieke tribune zat vol. Deze da-
mes en heren, vooral inwoners die 
behoorlijk hinder ondervinden van 
de vliegtuigen, mochten niets zeg-
gen, alleen luisteren. Het werd al 
snel duidelijk dat Schiphol een be-
hoorlijke grote buurman is en dat 
Aalsmeer als ‘klein duimpje’ heel 
weinig invloed kan hebben op dit 
miljoenen bedrijf. Schiphol is de 
een na grootste luchthaven ter we-
reld met afgelopen jaar 63,6 miljoen 

reizigers en 479.000 vliegtuigbewe-
gingen. De omzet is 1,4 miljard eu-
ro en er werken liefst 65.000 men-
sen bij de luchthaven. Totaal zelfs 
zo’n 300.000 banen bij bedrijven die 
(in)direct met Schiphol te maken 
hebben. Opvallend is eigenlijk best 
dat slechts 2% van de inwoners van 
Aalsmeer op Schiphol werkt. Maar 
genoeg cijfers, het resultaat na een 
‘gezellig’ avondje bij/met de buren. 
Martijn van de Meer was de hoofd-
vertegenwoordiger van Schiphol, 
mevrouw Streefkerk was meegeko-
men om te vertellen over het grote 
onderhoud dat momenteel plaats-
vindt aan de Kaagbaan en de heer 
Strijdveen was er voor algemene 

ren) rustiger wordt in Aalsmeer, 
evenals hij niet kon toezeggen dat 
de Aalsmeerbaan niet intensie-
ver en niet ook ‘s nachts gebruikt 
gaat worden. Ook niet als luchtha-
ven Lelystad in 2019 open gaat. Hier 
en naar Eindhoven gaan vooral de 
‘pretvluchten’ (vakanties), maar de 
grotere ‘kasten’ blijven op Schiphol 
landen. Voor deze grote vliegtuigen 
is geen capaciteit op deze locaties. 
Er wordt op dit moment zelfs een 
nieuwe pier gebouwd (bij vrachtge-
bouw KLM), waarvan de planning 
in 2019 open is. De avond dreig-
de een beetje te verzanden in een 
spiraal van pessimisme en negativi-
teit. Voorzitter Rene Martijn voelde 
de sfeer aan en gaf aan af te willen 
sluiten. De allerlaatste vraag vroeg 
Nanda van Hauet van de VVD aan 
en laat haar boodschap aan Schip-
hol nou voor de positieve afsluiter 
zorgen. Het VVD-raadslid gaf aan 
zich op de luchthaven de koning te 
rijk te voelen, passagiers worden in 
de watten gelegd en dit willen de 
inwoners van Aalsmeer eigenlijk 
ook wel. Ze raadde aan als Schip-
hol meer open te zijn naar de bu-
ren (klantvriendelijker te worden) 
en beter contact op te gaan opbou-
wen met de inwoners van Aalsmeer. 
Elkaar helpen in plaats van tegen-
werken. Het leverde haar een ap-
plaus op en terecht. Het is in de ja-
ren gegroeid, buren van Schiphol 
zijn heeft voor- en nadelen. Of zo-
als een bewoner van de Hornweg 
zei, die vertelde behoorlijk overlast 
te hebben van de vliegtuigen: “Als ik 
thuis de overlast zat ben, ga ik naar 
het bos.” Blijft natuurlijk staan dat 
Aalsmeer, waar dagelijks overlast 
ondervonden wordt van wel drie 
banen van Schiphol, haar ‘manne-
tje’ moet blijven staan om niet on-
der gesneeuwd te geraken!

vragen. De raadsleden hadden vra-
gen over starts en landingen en de 
toekomst. Krijgt Aalsmeer te ma-
ken met meer overlast? De ambitie 
van de luchthaven is in ieder geval 
werken aan hinderreductie, in ba-
lans komen/zijn met de omgeving 
en op langer termijn echt een stil-
lere omgeving creëren. Martijn van 
de Meer kon overigens niet toezeg-
gen dat het de komende tijd (ja-

Gemeentepeiling middels enquête
Wat vinden inwoners van 
de gemeente Aalsmeer?
Aalsmeer - De gemeente vindt 
het belangrijk dat u prettig woont, 
leeft en recreëert in Aalsmeer en 
wil daarom graag van de inwoners 
horen hoe zij de gemeente ervaren, 
wat zij goed vinden en of er zaken 
zijn die beter kunnen. Daarom wordt 
voor de derde keer een gemeente-
peiling gehouden: een groot onder-
zoek onder Aalsmeerders van 18 
jaar en ouder. Wellicht krijgt u een 
verzoek om de enquête in te vullen. 
In de enquête kunt u zich uitspre-
ken over allerlei onderwerpen, zoals 
veiligheid, uw woonomgeving, sport, 
cultuur, afval en verkeer. Feitelijkhe-
den worden gevraagd, zoals bezoek 
aan voorzieningen of lidmaatschap, 

maar ook waarderingen (rapportcij-
fers), suggesties en toelichtingen. 
Zo’n 5.000 inwoners zijn aange-
schreven om een (digitale) enquê-
te in te vullen. 
Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De gemeente laat de gegevens ver-
werken en analyseren. De uitkom-
sten worden gerapporteerd aan het 
gemeentebestuur. Vervolgens zullen 
de geënquêteerden maar ook al-
le andere inwoners op hoofdlijnen 
geïnformeerd worden. Deelnemers 
aan deze derde gemeentepeiling 
worden op voorhand bedankt voor 
hun tijd. Uw/jouw inbreng helpt de 
gemeente beter op wensen van in-
woners in te spelen.

Oproep Werkgroep Seringenpark e.o.

Ruim afval en uitwerpselen 
in het Seringenpark op!
Aalsmeer - Nu het Seringenpark er 
weer zo mooi bij ligt na de groot-
scheepse opknapbeurt zijn er veel 
bezoekers die graag gebruik ma-
ken van het park. Je ziet er altijd wel 
mensen wandelen of op een bank-
je zitten, er spelen kinderen op het 
gras en honden lopen er los. Sinds 
het plaatsen van de zakjesautomaat 
lag er een tijd lang bijna geen hon-
denpoep. Eindelijk een mooi schoon 
park! Helaas zijn er de laatste tijd 
weer meer mensen die niet het fat-
soen hebben om de rommel van 
hun hond op te ruimen. En wat nog 
onsmakelijker is; er zijn ook men-
sen die hun eigen uitwerpselen in 
de bosjes achterlaten. Onbegrijpe-

lijk dat je zo weinig respect hebt 
voor de overige gebruikers van het 
park. Een oproep van de Werkgroep 
Seringenpark e.o.: “Mocht u getuige 
zijn van zulk gedrag dan kunt u zo 
iemand aanspreken. De servicelijn 
van de gemeente bellen kan ook; 
0297-387575. Maar het allerbeste 
zou natuurlijk zijn dat iedereen con-
sequent zijn eigen rommel opruimt. 
Zo moeilijk is dat niet, er staan vol-
doende vuilnisbakken! Op die ma-
nier houden we met elkaar het Se-
ringenpark schoon en blijft het een 
heerlijk gebied waar kinderen en 
honden kunnen spelen en we in mei 
weer kunnen genieten van de bloei-
ende seringen.”
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Beauty and the Beast (3D)

Toen Mijn Vader een Struik Werd

LEGO Batman (3D NL) 

Wildernis in Drenthe

De Zevende Hemel

Het Verlangen

Speciale voorpremières 1 en 2 april:

Smurfen en het Verlaten Dorp (2D en 3D)

NU IN DE BIOSCOOP

WWW.STUDIOSAALSMEER.NL    

STUDIO’S AALSMEER
BIOSCOOP

COMEDY

BEAUTY AND THE BEAST 3D
Vanaf 30 maart in de bioscoop
Prijs vanaf: €6,-

COMEDYCLUB AALSMEER
20 april - 20.00 uur - Prijs: €13,50
Headliner: Thomas Smith

Badaboom Comedyclub Aalsmeer: op 20 

april is het weer zover met Thomas Smith! 

Stand-up comedy, tv, theater; hij is een 

komische duizendpoot. Met zijn energie 

en enthousiasme windt hij iedereen om 

zijn humoristische Engels- Belgische 

vingers. 

Tickets à €13,50 bestel je online op: 

badaboom.tv

STAND-UP COMEDY

BIOSCOOP

Op woensdag 12 april organiseert Studio’s Aalsmeer een echte Mannenavond. Vanaf 20:00 

uur staan het bier en de bitterballen klaar en zorgt de DJ voor de muziek. Tijdens de Man-

nenavond staat de voorpremière van ‘Fast & Furious 8: The Fate of the Furious’ centraal. 

Na afl oop van de fi lm kun je met je vrienden borrelen in de sfeervolle pianobar.

Tickets à €10,- bestel je op bioscoopaalsmeer.nl > verwacht > specials. 

MANNENAVOND - 12 APRIL

BIOSCOOP

‘Musica’ zoekt sopranen
Streek - Sinds de oprichting in 2012 
is de bekendheid van zanggroep 
Musica behoorlijk toegenomen. Dit 
is mede te danken aan de vele con-
certen de inmiddels in de hele re-
gio, vooral bij de ouderen, zijn ge-
presenteerd. De veelal overbeken-
de melodieën, die vaak ook mee-
gezongen kunnen worden, dragen 
bij aan het succes van de concer-
ten. De verhouding tussen de stem-
soorten is op dit moment niet hele-
maal optimaal, daarom zoekt Musi-
ca met spoed enkele sopranen, met 
zangervaring. Het repertoire bestaat 

hoofdzakelijk uit Operette en Ne-
derlandstalige meezingnummers. 
De repetities zijn op de woensdag-
avond in het restaurant van het Ho-
ge Heem, Wiegerbruinlaan 29 Uit-
hoorn. 
Vrijblijvend enkele repetities bijwo-
nen is totaal geen probleem, kom 
dus gerust. In verband met de ve-
le concerten en de komende va-
kantietijd vallen enkele repetities 
uit, daarom is het raadzaam, voor-
af, uw komst aan te melden via 06-
29283733 of zanggroepmusica@
kpnmail.nl. 

Film-Inn: 
Film en discussie

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 4 april weer een 
filmavond. De Zin-Inn toont een 

Drumfanfare Melomanie
Bloemen bij afscheid voor 
secretaresse Kitty v/d Luit
Rijsenhout - Tijdens de algemene 
ledenvergadering van drumfanfare 
Melomanie uit Rijsenhout heeft Kit-
ty van der Luit als secretaresse af-
scheid genomen van het bestuur 
van de drumfanfare. Uit handen van 
voorzitter Wouter Grosscurt wer-
den bloemen en cadeaubonnen ge-
geven namens de leden en het be-
stuur als bedankje voor de vele ja-
ren dat ze de taak als secretaresse 
op zich genomen heeft.

Bingoavond bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 3 april 
organiseert Viva Aquaria weer een 
gezellige avond in buurthuis Horn-
meer. De traditionele bingoavond 
staat op het programma. Gezel-
ligheid voert de boventoon en dat 
daarbij ook nog mooie prijzen te 
winnen zijn is extra mooi meege-
nomen. Iedereen die een poging wil 
wagen om een hele arm vol met prij-
zen te scoren is welkom. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd, De bingo-
avond in buurthuis Hornmeer aan 
de Roerdomplaan 3 begint om 20.00 
uur. De toegang is gratis. Meer we-
ten over Viva Aquaria? Neem dan 
contact op met de heer C. Keim via 
0297-343854. 

Paaskienavond 
Vogelvereniging

Aalsmeer - Op donderdag 6 april or-
ganiseert Vogelvereniging Aalsmeer 
haar jaarlijkse Paaskienavond, waar-
in vele mooie prijzen te winnen zijn. 
In totaal worden er vier rondes ge-
kiend met in elke kienronde een gro-
te jackpot prijs. Tussendoor is er een 
grote loterij waarmee ook leuke gro-
te prijzen zijn te winnen, waaronder 
een fraaie hoofdprijs. Breng vrienden 
en kennissen mee naar deze gezel-
lige Paaskienavond, waar voor groot 
en klein iets te beleven valt. Het kie-
nen is in het restaurant van Kloos-
terhof in de Clematisstraat 16 en de 
aanvangstijd is 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 19.00 uur. Voor inlichtingen: 
06-10666878.

Grote partijenveiling bij 
Postzegelvereniging
Aalsmeer - Maandag 3 april houdt 
Postzegelvereniging Aalsmeer een 
grote veiling in het Parochiehuis in 
de Gerberastraat. Op de site www.
postzegelverenigingaalsmeer.nl is 
de veilinglijst te vinden en zijn veel 
afbeeldingen te zien van de diver-
se zegels en stockboeken uit de 250 
kavels. Van een deel van de geveilde 
kavels komt de opbrengst ten goe-
de aan de Stichting Mission House 
of the Gambia. 
De avond begint om 20.00 uur, maar 
de zaal is al om 19.15 uur open om 
te kijken wat er op deze avond aan 
postzegels, albums, dozen, zak-

jes en met zegels gevulde stock-
boeken op de veiling wordt aange-
boden. Verder zijn er nog circa 115 
stokboeken met zegels voor slechts 
5 cent om in te snuffelen. Ook op 
deze avond kunnen weer lootjes ge-
kocht worden voor een van de ve-
le planten. 
Voorafgaand aan de veiling zal 
Sjaak Burgers vertellen over ‘siga-
retten op postzegels’. Cor van Meurs 
laat nog een keer zijn verzameling 
‘Bruggen’ zien. Er is uiteraard kof-
fie en een drankje verkrijgbaar in de 
zaal en er is volop gratis parkeerge-
legenheid voor de deur. 

Welverdiende staande ovatie!
Around the World met 
Flora en Soundsation
Aalsmeer - Zaterdag 25 maart gaf 
Muziekvereniging Flora onder lei-
ding van Dick-Jan Veerbeek haar 
voorjaarsconcert. Voor een bijna uit-
verkochte Burgerzaal startte Flo-
ra de wereldreis met het nummer 
‘Around the World in 80 days’, ge-
volgd door Hispaniola van Jan de 
Haan, Lady Stewart’s Air en Poké-
mon Theme. Jaap van Leeuwen fun-
geerde deze avond als reisleider en 
gaf op zijn welbekende humoristi-
sche manier duidelijk tekst en uit-
leg over de nummers en de landen.
Na Pokémon Theme verlieten de 
muzikanten het podium om plaats 
te maken voor Popkoor Soundsati-
on onder leiding van Irma Zethof die 
de wereldreis tot de pauze vervolg-
de met Anyplace – Anywhere - Any-
time, Can you feel the love tonight, 
Hakuna Matata en Circle of Life. 
Soundsation betrad na de pauze het 
podium en vertolkte Le Printemps, 
Mr. Blue Sky, Tranen gelachen en 
Home. Populaire songs, die mede 
dankzij Alex Wahlen, goed verstaan-
baar waren voor het publiek en veel 
applaus oogstten.
Na dit vocale optreden werd de 
rondreis muzikaal vervolgd door 
Flora naar Rusland met het num-

mer Glasnost, gevolgd door Antarc-
tica van Carl Wittrock en Out of Af-
rica van John Barry in een arrange-
ment van Johan de Meij. Het laat-
ste nummer van de fanfare was Im 
Schönen Böhmerwald met kapel-
meester Dick-Jan op de bok.
Vanzelfsprekend stond er als afslui-
ting van de avond een gezamenlijk 
optreden op het programma, ge-
kozen was voor ‘Iedereen is van de 
wereld’ van de te vroeg overleden 
zanger Thé Lau.
Het massaal opgekomen publiek 
kon dit erg waarderen en muzikan-
ten en koor kregen terecht een wel-
verdiende staande ovatie!
Muziekvereniging Flora kijkt met 
plezier terug op een bijzonder ge-
slaagde avond.
Genoten van het concert en wilt u/
jij deel gaan uitmaken van dit or-
kest? Nieuwe muzikanten zijn al-
tijd welkom. Belangstellenden zijn 
welkom om op maandagavond van 
20.00 tot 22.15 uur een kijkje te ko-
men nemen tijdens een repetitie in 
het clubgebouw aan de Wim Kand-
reef 1 te Kudelstaart. Meer gege-
vens zijn ook te vinden op www.mu-
ziekverenigingflora.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

2e Feestelijke expositie in Sous-Terre

Voormalig hoboïst Han de 
Vries in ‘Doeken van sterren’
Aalsmeer - Van 22 april tot en met 
5 juni (tweede Pinksterdag) kunnen 
bezoekers van Galerie Sous-Terre in 
het kader van het 10 jarig jubileum 
kennis maken met de tweede fees-
telijke tentoonstelling. Na Carnava-
le dell’arte is nu ‘Doeken van ster-
ren’ te zien. Dit keer staat de twee-
de passie - het schilderen of beeld-
houwen van verschillende bekende 
Nederlanders centraal. In aanloop 
van de tentoonstelling worden de 
komende weken verschillende ex-
posanten geïntroduceerd. Als eer-
ste Han de Vries, ex eerste hobo-
ist van het Koninklijke Concertge-
bouworkest.
“Hé nee. Ik heb er geen behoefte 
aan om ook over mijn vorige werk 
te spreken. Natuurlijk dat was fan-
tastisch om te doen.” De net uitge-
geven cd-boxen - geroemd door de 
recensenten met vele sterren - ge-
ven aan dat de voormalige hobo-
ist in de wereld van de muziek nog 
steeds een grote naam heeft. Toch 
kiest hij er voor om zich te presen-
teren met datgene wat hem nu be-
zig houdt en dat is tekenen en schil-
deren. Overigens is dat niet van de 
laatste jaren. In de prachtige en ont-
roerende documentaire: ‘Die ellen-
de is een goudmijn’ - gemaakt door 
Hans Polak - vertellen twee huisbe-
woonsters dat Han als klein jonge-
tje altijd zat te tekenen. Zijn grote 
oeuvre is het bewijs. Ook is het ex-
poseren voor hem niet nieuw. Werk 
van Han de Vries is of was te zien in 
het Joods Historisch Museum Am-
sterdam, de Synagoge Groningen 
en het Etty Hillesum Centrum in De-
venter. 

Tweede wereldoorlog
De tweede wereldoorlog is een 
steeds terugkomend thema. Zelf is 
hij een onderduik kind, onderge-
bracht bij een lieve kinderloze fa-
milie in Aalsmeer. Ouders die bei-
den de kampen overleefden, de im-
pact daarvan is echter zo groot dat 
de jonge Han niet kan terug kijken 
op een onbezorgde jeugd. Positief 

is het geërfde muzikale talent van 
zijn moeder en het beeldende talent 
van zijn vader en de liefde voor old-
timers. Hoewel De Vries een buiten-
gewoon geestige iemand is, intens 
geniet van de dingen die hij doet, 
“Het is heerlijk om plezier te heb-
ben”, en zich omringd met schoon-
heid, tonen de geschilderde en ge-
tekende taferelen - voortgedreven 
en wegrennende mensenmassa’s 
- geen vrolijke wereld, want hoe 
zou je deze onheilspellende wereld 
een fraai gezicht kunnen geven? En 
toch word je als kijker als het wa-
re toe gezogen naar de tekeningen 
en schilderijen, de beelden laten de 
toeschouwer niet los. 

Een tragische clown
Na een zeer druk leven van spelen 
en reizen is er nu de behoefte en 
tijd gekomen om over de schouder 
te kijken naar het verleden. Even-
als bij het spelen waar hij naar ei-
gen zeggen zich voor 200% inzette 
is dat zelfde percentage er nu voor 
de schilder- en tekenkunst. “Teke-
nen en schilderen is even intensief 
als het hobo spelen”, verklaart hij. 
Een vriend van De Vries noemt hem 
in de één uur durende documentai-
re de allergrootste clown - een tra-
gische clown. Wie deze inwoner van 
Amsterdam ziet fietsen door zijn 
stad - prachtig hoe hij met één hand 
aan het stuur en in de andere hand 
een doek van één bij één meter 
op weg is naar een schilderles van 
zijn vroegere leermeester maar nog 
steeds goede vriend Robert Webster 
- hem ziet genieten van een goed 
glas witte wijn, het ritje met de oldti-
mer door de PC Hooftstraat, als wie-
lerfanaat door Frankrijk, deelgenoot 
is van de mooie filosofische ge-
sprekken met zijn echtgenote weet 
te maken te hebben met een levens-
kunstenaar. 
Han de Vries verwende vele jaren 
zijn publiek met de meest mooie ho-
bo klanken en doet dat nu met zijn 
schilderijen en tekeningen.
Janna van Zon

Storm3 bruist van de plannen
Devon uit Rijsenhout brengt 
internationale single uit
Aalsmeer - De Nederlandse pop-
groep Storm3 heeft vrijdag 24 maart 
haar nieuwe single ‘Set This Pla-
ce On Fire’ uitgebracht samen met 
Duitse DJ Alpha-X op het gerenom-
meerde dancelabel Andorfine Re-
cords. De single wordt wereldwijd 
uitgebracht en gepromoot door het 
Duitse label. De single zal zelfs op 
de radio in Amerika gepromoot wor-
den door het label. Het drietal van 
Storm3 (Devon Donovan, Patrick la 
Lau en Koen van der Heide) is zeer 
enthousiast en trots dat de single 
door het label uitgebracht wordt dat 
aan de wieg lag van acts zoals Cas-
cada, Danzel en Verona. “Onze sa-
menwerking met Andorfine is super. 
Naast het uitbrengen van singles 
krijgen we ook de kans om num-
mers te schrijven en onze vocalen te 
lenen aan meerdere producties. Su-
percool allemaal”, aldus een enthou-
siaste Devon uit Rijsenhout. Op 15 
maart kwam de eerste Nederlands-

talige single ‘Voor Eeuwig’ uit op het 
label Rood Hit Blauw. Naast de sa-
menwerking met Andorfine Records 
en Rood Hit Blauw is Storm3 ook 
een samenwerking aangegaan met 
De Groot Music Group in Aalsmeer 
die de boekingen voor de band zal 
gaan verzorgen. Storm3 bruist van 
de plannen voor de toekomst en is 
klaar om de wereld op zijn kop te 
zetten met haar muziek.

aantal keer per jaar filmhuisfilms, 
met mogelijkheid tot discussie ach-
teraf bieden. Voor informatie over 
de titel of inhoud van de film en de 
filmagenda kan een mail gestuurd 
worden naar filminn@dgaalsmeer.
nl. De vrijwillige bijdrage is 5 euro, 
inclusief koffie of thee. De zaal aan 
Zijdstraat 55 is open vanaf 19.30 
uur, aanvang van de film is 20.00 
uur.

Schilderij
Aalsmeer - Wij zijn onze woning 
wat aan het oppimpen en daarom 
moest ik laatst denken aan een ge-
beurtenis van vroeger. Ik was een 
jaar of 19 en woonde net samen 
met mijn ex in Rijsenhout. We wil-
den wat aan de muur in ons huisje 
om de boel een beetje op te pimpen. 
Het was trouwens een ontzettend 
knus, tweekamerappartementje met 
uitzicht over een groot grasveld en 
een lekker terras waar we regelma-
tig de BBQ aanstaken. Alles mini-
mini, maar voor ons tweetjes des-
tijds prima te doen. Goed, iets op de 
muur. Een schilderij, maar wat dan. 
Toen kwam er een keer, hoe toeval-
lig, een verkoper aan de deur met 
schilderijen. We konden uitkiezen. 
We kozen voor de skyline van New 
York, toen nog met de Twin Towers. 
Vooral, omdat de verkoper (achter-
af een gladde charlatan, maar we 
waren jong, bleu en een beetje na-
ief) een schrijnend verhaal vertelde 
over het desbetreffende werk. ‘De-
ze skyline is gemaakt door een jon-
gen zonder armen. Hij schilderde 
de skyline met zijn voeten.’ Begon 
de verkoper en ging een stap ver-
der door voor te doen hoe de pen-
seel tussen de tenen van de schilder 
geklemd moet hebben gezeten (hij 
had tevens een vork gebruikt om 
de strepen zo recht mogelijk op het 
doek te krijgen. Tja mij kon je op dat 
moment alles wijsmaken) en dat die 
tenentechniek heus niet gemakke-
lijk geweest moest zijn. De gehandi-
capte schilder, maar vooral de ver-
koper, zou natuurlijk buitengewoon 
blij zijn als wij dit specifieke schil-
derij aan zouden schaffen. Het was 
toevalligerwijs wel het duurste uit 
het assortiment (we hebben er ze-
ker meer dan honderd gulden voor 
neergeteld), maar hé, een werk dat 
zo bijzonder tot stand was gekomen 
verdiende een mooie plek aan onze 
muur en, niet onbelangrijk, de winst 
ging uiteraard naar de onfortuinlij-
ke kunstenaar. Bleuer dan bleu wa-
ren wij. Zo groen als gras op het ge-
bied van kunst. De verkoper wilde 

M iranda’s
omentenm wel gelijk even cashen en gaf een 

kaartje met zijn nummer voor even-
tueel meer werk. Met trots toonden 
we ons nieuwe schilderij aan een ie-
der die bij ons over de vloer kwam. 
En nu komt het: een paar maanden 
later liepen we ergens (het zal een 
markt geweest zijn of Xenos, wie zal 
het zeggen) en ja hoor, daar hing 
ons ‘unieke’ schilderij! En bij nader 
inzien in de graaibakken, bleef het 
er niet bij één! Pure oplichting, maar 
bovenal pure domheid van ons. We 
hebben er wel om kunnen grin-
niken. Nadat we eerst tegen onze 
vrienden hadden opgeschept over 
de onalledaagse schildertechniek, 
moesten we nu met de billen bloot 
en vertellen dat we flink in de zeik 
genomen waren. Het nummer op 
het kaartje was uiteraard net zo vals 
als het hele ‘kunstwerk’ waar we 
net onze zuurverdiende spaarcent-
jes in hadden gestoken. Ik heb nooit 
meer een schilderij aangeschaft uit 
een bepaalde kunstcollectie. Ik heb 
er geen verstand van en zal dat ook 
nooit krijgen. Soms vind ik iets ge-
woon mooi, maar of dat nu honderd, 
duizend of zelfs tienduizenden eu-
ro’s waard is dat kan ik werkelijk 
niet beoordelen. Ik was geen kunst-
kenner en zal dat ook nooit worden. 
Dat ik niet de enige ben bewijzen 
tv-programma’s wekelijks. Sterker 
nog; er was een keer een uitzending 
op televisie waarin, uitermate intel-
lectueel kijkende, programmama-
kers op een kunsthandel een IKEA 
schilderij toonden aan de bezoekers 
ter waarde van 25 euro 95 met de 
vraag hoeveel ze dachten dat het 
moest opbrengen. Er werd bij ver-
teld dat dit het werk betrof van de 
wereldberoemde kunstschilder IKE 
Andrews.. Een aantal personen zet-
ten zeer hoog in en schatten bedra-
gen die uiteenliepen van duizend tot 
maar liefst tweeënhalf miljoen eu-
ro! Sommige geïnter¬viewden lie-
ten zich zelfs verleiden tot quasi-
diepzinnige filosofieën. Zij stonden 
nog meer voor schut dan ik destijds 
als starter op de woon- en decora-
tiemarkt.. Momenteel ben ik, samen 
met mijn huidige hubbie, op zoek 
naar een nieuw doek op onze (bin-
nenkort fris, licht gestucte) muur 
dus adviezen zijn meer dan welkom. 
Een skyline wordt het in ieder geval 
niet. Waar dát schilderij trouwens 
gebleven is? Geen idee. Wellicht is 
er iemand mee naar Tussen Kunst 
en Kitsch?!
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Ouderensoos 
zoekt jokeraars

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Klaverjassen 
en jokeren staan op het programma 
en nieuwe kaarters zijn altijd wel-
kom. Vooral hoopt de club nog en-
kele jokeraars te mogen verwelko-
men. Kom gerust langs en speel of 
kijk mee. Op donderdag 23 maart is 
het jokeren gewonnen door Trudy 
Knol met 231 punten, op twee Bets 
Teunen met 260 punten en op drie 
Henny de Wit met 313 punten. Bij 
het klaverjassen was deze week de 
hoogste eer voor Regina Geleijn met 
5351 punten. Guda Kluinhaar werd 
tweede met 5287 punten en Huub 
Bouwmeester derde met 109 pun-
ten. Voor inlichtingen: Mevrouw R. 
Pothuizen, telefoon: 0297–340776.

Gerard wint bij 
Geluksvogels

Kudelstaart - Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij Klaverjasclub 
De Geluksvogels op de woensdag-
avond in het Dorpshuis. Aanvang 
is 20.00 uur. Op 22 maart is Gerard 
Presser eerste geworden met 5383 
punten. Jan Raadschelders werd 
tweede met 5332 punten en Guda 
Kluinhaar derde met 5174 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Corrie Durieux met 3693 punten.

Sjoelcompetitie 
in de Reede

Rijsenhout - De uitslagen van 
sjoelclub Rijsenhout van 23 maart 
waren in de hoofdklasse. Op een, 
twee en drie achtereenvolgens Tho-
mas van Brakel, Riet Schijf en Rien 
Ravensbergen. In de A-klasse Eli-
sa Arendse op nummer een, op 
twee Til Vermeer en als derde Elly 
Lanser. Martje de Graaf werd eer-
ste in de B-klasse en op plaats twee 
Edwin Eikelenboom en Plonie Ver-
del als derde. In de C-klasse gooi-
de Femmy Korte zich naar plaats 
een, gevolgd door Astrid Overbeek 
en Ruud Maas als twee en drie. De 
volgende speelavond is vanavond, 
donderdag 30 maart, in dorpshuis 
de Reede aan de Schouwstraat van-
af 19.30 uur. 

Koppelkaarten 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Vrijdag 31 maart is er 
weer koppelkaarten bij buurtver-
eniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. 
Geen maat? Geen probleem, de-
ze wordt ter plaatse gezocht. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Het kaarten op 24 maart 
is gewonnen door Ben Johannessen 
met 5832 punten, op twee Nel Pil-
ler met 5805 punten en op drie Cor 
Knol met 5497 punten. De poedel-
prijs was voor Chris van Wijhe met 
3200 punten.

Fietstocht PCOB
Aalsmeer - Op dinsdag 4 april 
gaan de leden van de PCOB weer 
fietsen. Iedere eerste dinsdag van 
de maand staat een tocht op het 
programma. Het vertrek is om half 
twee vanaf het Parochiehuis aan de 
Gerberastraat. Voor de eerste fiets-
tocht van dit jaar zijn twee rou-
tes voorbereid. Als het mooi rustig 
weer is dan gaat de groep de wei-
landen in om te genieten van open 
ruimte en de weidevogels. Is het fris 
en winderig dan wordt de luwte op-
gezocht van het Amsterdamse bos. 
Onderweg wordt gestopt voor kof-
fie en wat er bij hoort. De tocht zal 
rond de 30 kilometer lang zijn. Een 
snelheid van ongeveer 15 kilometer 
per uur wordt aangehouden. Hebt je 
vrienden of bekenden die ook mee 
willen fietsen? Neem ze gerust mee. 
Stuur als het kan dan even een be-
richtje naar Jan Westerhof via e-
mail: jan@westerhof50.nl. 

Foto: www.kicksfotos.nl

Deelname Aalsmeer voor derde jaar

Lopers/fietsers gezocht voor 
bevrijdingsvuurestafette
Aalsmeer - Dit jaar organiseert 
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer voor 
de derde keer de Bevrijdingsvuures-
tafette, een vast en spectaculair on-
derdeel van de viering van Bevrij-
dingsdag in de gemeente Aalsmeer. 
De estafettegroep die in de nacht 
van 4 op 5 mei aanstaande het be-
vrijdingsvuur ophaalt in Wagenin-
gen en hardlopend in estafettevorm 
naar Aalsmeer brengt, kan nog ver-
sterking gebruiken van enkele hard-
lopers en tourfietsers. 
Het Bevrijdingsvuur is sinds 1948 
het symbool voor leven in vrede 
en vrijheid. Elk jaar wordt dit vuur 
in de nacht van 4 op 5 mei ontsto-
ken bij het historische Hotel de We-
reld in Wageningen. De loopgroep 
Aalsmeer doet met honderden loop-
groepen uit heel Nederland mee 
aan de indrukwekkende ceremonie 
en neemt vervolgens uit handen van 
de burgemeester van Wageningen 
het Bevrijdingsvuur voor Aalsmeer 
in ontvangst. Rond 2 uur in de nacht 
gaat de estafette van start: over een 
afstand van circa 80 kilometer bren-
gen de lopers begeleid door fiet-
sers het vuur naar ‘huis’. Dit jaar is 
de Bevrijdingsvuurceremonie in Ku-
delstaart. Jos Molenaar is Bevrij-
dingsvuurestafetteloper van het 
eerste uur en doet dit jaar voor de 
derde keer mee. Jos: “De ceremonie 

in Wageningen maakt steeds weer 
diepe indruk op me en de estafette 
is een sportieve uitdaging van for-
maat en bijzonder gezellig. We lo-
pen grotendeels ‘s nachts en om de 
2 tot 5 kilometer wisselen we. Wie 
niet loopt mag uitrusten in de luxe 
touringcar waar het heel gezellig is 
en het ons aan niets ontbreekt.”
Yael O’Callaghen doet dit jaar voor 
het eerst mee. “Mijn vriendin Da-
niëlle Jonker was er afgelopen jaar 
ook al bij en zij heeft mij enthousiast 
gemaakt”, aldus Yael. “Ik loop graag 
met een doel en doe weleens aan 
een hardloopwedstrijdje mee, maar 
deze is bijzonder. Ik vind het heel 
speciaal om het Bevrijdingsvuur 
naar Kudelstaart te mogen lopen en 
op 5 mei met hopelijk vele mensen 
Bevrijdingsdag te vieren.“
Wil je het Aalsmeerse Bevrijdings-
vuurestafetteteam versterken? De 
stichting kan nog goed getrainde 
hardlopers gebruiken. Ook zoekt de 
organisatie nog één of twee tour-
fietsers die de lopers ’s nachts be-
geleiden en ervaring hebben met 
navigeren. Interesse? Stuur dan zo 
snel mogelijk een e-mail met naam 
en mobiel nummer naar 4en5mei-
aalsmeer@gmail.com. Meer infor-
matie en sfeerbeelden zijn te vinden 
op www.4en5meiaalsmeer.nl en op 
www.bevrijdingsvuurestafette.nl.

“Hij gaat als een veertje over de weg”

Philip Paar en zijn vorstelijke 
Lincoln Continental Towncar
Aalsmeer - Wanneer Philip Paar 
met zijn Lincoln Continental Town-
car (bouwjaar 1978) langs de we-
gen zoeft kan hij steevast rekenen 
op heel veel bekijks. De prachtige 
kleur groen, het fraai gestroomlijnde 
dak, de verfijnde details aan deuren, 
de sierlijke vorm van de vleugels af-
gewerkt met glimmend chroom, het 
embleem trots voorop de kap, het 
valt niet te missen. De hoofden van 
de tegenliggers draaien naar links 
of naar rechts, houden een beetje in 
om maar zo lang mogelijk een blik 
te kunnen werpen op deze Ameri-
kaanse schoonheid. En Philip? Ach, 
hij geniet van de aandacht. Voelt 
zich een keizer in zijn keizerrijk. De 
geriefelijke zeer brede stoelen met 
extra kussens ter ondersteuning van 

de rug bieden een vorstelijk com-
fort. “Moet je eens voelen hoe an-
ders deze auto rijdt, hij gaat als een 
veertje over de weg, komt door zijn 
krachtige motor.”
Dat Philip Paar vanaf 2002 in Ameri-
kaanse oldtimers rijdt, heeft alles te 
maken met zijn jeugd. “De hele fa-
milie van mijn moeders kant is in de 
jaren vijftig naar Canada (Montre-
al) geëmigreerd. Vanaf mijn vijf-
de totdat ik volwassen werd gin-
gen wij om de twee à drie jaar de 
familie opzoeken. Voor deze reizen 
werd veel gespaard. Wij vlogen in 
de beginjaren via New York en la-
ter rechtstreeks. Wanneer ik dan 
als kind uit het vliegtuig stapte, de 
highways zag met die enorme gro-
te auto’s, die enorme stad. Ach, dat 

heeft zoveel indruk op mij gemaakt, 
het zijn onuitwisbare beelden. Mijn 
oom Jan kwam ons altijd ophalen in 
zijn grote Chevrolet Impala. De kof-
ferbak open, alle koffers konden er 
gemakkelijk in. Er was zoveel plaats. 
Toen dacht ik al: zo een auto wil ik 
ook later. Zodra wij allemaal in de 
wagen zaten ging de radio aan en 
dan luisterden wij naar artiesten 
als Frank Sinatra, Nat King Cole, El-
la Fitzgerald en Count Basie. Vervol-
gens stopten wij in Montreal down-
town en gingen naar de Nederland-
se winkel ‘The Dutch Mill’, waar we 
pindakaas, hagelslag, verse ham en 
stroopwafels kochten. En dan was 
er aan tafel de hereniging met de 
familie. Voor mij was het weerzien 
van mijn familie altijd een zeer emo-
tionele gebeurtenis. Ik zag na tijden 
mijn opa, oma, tantes, ooms en mijn 
neven en nichten terug.”

Gewoon doen!
De jaren verstreken, Paar ging rech-
ten studeren en ontwikkelde zich 
meer en meer als ‘Sinatra’ zanger. 
Zijn optredens kregen veel bijval en 
bekendheid. Zijn mooie stem kreeg 
hij cadeau van moeder natuur, voor 
een oldtimer moest hij zelf gaan zor-
gen. Omdat de inmiddels zanger en 
entertainer Philip Paar altijd dacht 
dat een oldtimer in Nederland ge-
woon niet kon, Nederland was in 
zijn ogen te klein voor een grote, 
zware, klassieke Amerikaanse auto, 
waren het de meer bescheiden au-
to’s waar mee hij rond toerde, tot de 
dag dat hij in Woerden sprak met de 
eigenaar van een garage met Ame-
rikaanse auto’s. “Die man zei: Ge-
woon doen! Voor ik het wist zat ik 
voor het eerst achter het stuur van 
een klassieker en was verkocht.” 
Paar werd de trotse eigenaar van 
een Buick Park Avenue waar hij tot 

Paaskienen in 
het Dorpshuis

Kudelstaart - Donderdag 6 april 
organiseert de Stichting Suppor-
ting Kudelstaart een paaskienavond. 
Maar liefst een en veertig prijzen lig-
gen klaar om mee naar huis te ne-
men, waarvan er diversen zijn aan-
gepast aan de voor de deur staan-
de paasdagen. Dus, grote chocola-
de eieren, chocolade paashazen en 
chocolade kippen met eieren. Na vier 
ronden komt er een pauze om even te 
genieten van een kopje koffie of een 
drankje. Als de acht ronden gespeeld 
zijn komt de knaller van deze avond, 
een superprijs met een waarde van 
ongeveer 125 euro. Kom ook gezellig 
naar deze bijzondere paaskien in het 
Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. 
Aanvang is 20.30 uur.

2008 mee heeft gereden. Er kwam 
daarna een Cadillac Fleetwood 
Brougham (bouwjaar 1981) en dat 
bleek zo een heerlijke wagen dat 
ook de volgende een Cadillac werd. 
“Die heeft in totaal zeker 400.000 
kilometer gelopen totdat de kruk-
as het begaf in november 2016, en 
dat was einde oefening.” Paar had 
er niet meer op gerekend dat hij op-
nieuw de trotse eigenaar zou wor-
den van een Amerikaanse wagen 
, maar ja hoe gaat dat... Het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan, er 
werd wat rond ‘gesnuffeld’ op Face-
book en daar vond hij zijn ‘nieuwe 
liefde’. In een garage in Zevenhui-
zen stond zij te pronken en was te 
koop. Door de eerste eigenaar naar 
Nederland gehaald en veertig jaar 
lang vertroeteld. De auto had altijd 
in een verwarmde garage gestaan. 
“Puntgaaf, eerste lak. Toen de au-
to onder de hoes vandaan kwam 
wist ik niet wat ik zag. Geen roest-
plekje te vinden. Alleen de banden 
moesten worden vernieuwd die wa-
ren uitgedroogd. Dit kon ik niet la-
ten lopen. Ik viel met mijn neus in 
de boter.” Dat Paar soms wat langer 
naar een parkeerplek moet zoeken 
neemt hij graag op de koop toe. 
De auto wordt nu al gevraagd door 
trouwgrage stellen. Zo speelt Philip 
Paar binnenkort overdag de chauf-
feur en treedt hij ‘s avonds op als 
zanger met zijn Sinatra programma. 
Hoe mooi kan het leven lopen! 

Toon
Een andere leuke anekdote mag 
niet ontbreken. Philip was veertien 
en zag in het Circustheater Scheve-
ningen een live optreden van Toon 
Hermans. Zijn fascinatie voor deze 
artiest werd in de loop der jaren zo 
groot dat Paar ook een ‘Toon’ pro-
gramma maakte. “Weet je wat zo 
leuk is, Toon heeft ook een Cadillac 
gehad. Hij hield ook van klassiekers. 
Overigens is dat niet de reden waar-
om ik zijn liedjes ben gaan zingen.” 
De liefde voor oldtimers heeft Philip 
te danken aan zijn oom Jan en aan 
zijn biologische vader. “Hij reed in 
een Studebaker, een exclusief Ame-
rikaans automerk dat in de jaren 
vijftig en zestig is gebouwd.” 
Janna van Zon 

Stroomstoring in Westwijk
Amstelveen - In de wijk Westwijk 
is zondagavond 26 maart een flin-
ke stroomstoring geweest. Ook 
een aangrenzend deel van de ge-
meente Aalsmeer had last van de 
stroomstoring. Rond 18.30 uur viel 
de stroom uit, en de storing zou vol-
gens Liander aanvankelijk duren tot 
20.30 uur. Later werd de eindtijd bij-
gesteld tot 21.30 uur, maar de sto-
ring was pas om 22.45 uur verhol-
pen. De politie reed rond in de wij-
ken met zoeklichten aan. Er werd 
extra gesurveilleerd om inbraken in 
het donker tegen te gaan. Op kruis-
punten vielen de verkeerslichten uit. 
Ook de waarschuwingslampen en 
seinen van de sneltram deden het 
niet. Daarom reed de sneltram rus-
tig aan. Onder andere op het kruis-

punt van de Legmeerdijk bij de Be-
neluxbaan ontstond een gevaarlijke 
situatie. De verkeerslichten deden 
het niet, gelukkig de straatverlich-
ting wel. Op het Westwijkplein was 
een persoon vast komen te zitten in 
een lift. De brandweer heeft deze 
persoon bevrijd.
Foto’s: KaWijKo Media

Huur- en koopwoningen in 
De Tuinen van Aalsmeer
Aalsmeer - Het project De Tuinen 
van Aalsmeer heeft naar aanleiding 
van de crisis een groot aantal jaren 
stil gelegen. Inmiddels is echter ge-
start met de bouw in verschillende 
deelgebieden. Door de aantrekkelij-
ke woningmarkt en nieuwe inzichten 
is het wenselijk de resterende deel-
gebieden eveneens op korte termijn 
in ontwikkeling te brengen. In 2016 
is gestart met het bouwrijp maken 
van deelgebied Polderzoom eerste 
fase en in het tweede kwartaal wordt 
begonnen met de bouw van 51 soci-
ale huurwoningen en 37 goedkope 
grondgebonden huurwoningen. In 
de tweede helft van dit jaar start ook 
nog de bouw van 40 koopwoningen. 
Het is de planning om begin 2018 te 
starten met de bouw van 70 grond-
gebonden koopwoningen in deel-
gebied Zwarteweg, waarin wordt 
voorzien in een duurder segment. In 
deelgebied Spoorlaan is het duurde-
re segment koopwoningen reeds ge-
realiseerd en wordt gewerkt aan een 
zorgappartementen gebouw met 55 
woningen in samenwerking met Ei-
gen Haard, zorgcentrum ’t Klooster-
hof en Ons Tweede Thuis. Aan het 
woningbouw programma in Polder-
zoom fase twee worden 25 wonin-
gen toegevoegd en zal bestaan uit 
sociale huurwoningen, betaalba-
re koopwoningen en koopwoningen 
uit het midden en dure segment. De 
percentages sociale woningbouw 
en goedkope woningbouw zijn res-
pectievelijk 24% en 28%. Het deel-
gebied Polderzoom wordt begrensd 
door de Burgemeester Kastelein-
weg, de Stommeerkade, het Bielzen-
pad en de woningen aan het Baan-

vak. Het bestemmingsplan Noord-
vork maakt de aanleg van een nieu-
we lokale hoofdontsluitingsweg, de 
Aalsmeerderlaan, mogelijk. Het tra-
cé van de weg is inmiddels volle-
dig verworven. Een deel van het tra-
cé dient nog ontruimd te worden, 
hiermee hoopt de gemeente op kor-
te termijn te kunnen aanvangen. In 
de vergadering van de commissie 
Ruimte en Beleid aanstaande dins-
dag 4 april wordt gesproken over 
de grondexploitatie van project De 
Tuinen van Aalsmeer. Het is vervol-
gens de bedoeling dat besluitvor-
ming gaat plaatsvinden in de raads-
vergadering van donderdag 20 april. 
Zowel de commissie als de raad zijn 
openbaar, vinden plaats in de raad-
zaal van het gemeentehuis en be-
ginnen om 20.00 uur. 

Vergadering commissie Ruimte en Economie

Kredieten voor opschonen VVA 
terrein en aanleg bouwweg
Aalsmeer - In de vergadering van 
de commissie Ruimte en Econo-
mie op dinsdag 4 april worden kre-
dieten gevraagd van 143.000 eu-
ro voor het opschonen en prepare-
ren van het voormalige VVA terrein 
en van 273.000 euro voor de aan-
leg van een bouwweg inclusief ri-
olering ten behoeve van de bouw 
van woningen langs de Zwarteweg 
en kindcentrum Triade aan de zijde 
van Dreef. Voor de herinrichting van 
het oude voetbalcomplex wordt op 
dit moment in samenspraak met de 
betrokkenen een inrichtingsschets 
opgesteld, die naar verwachting in 
het derde kwartaal van 2017 aan 
de raad wordt voorgelegd. Voor-
uitlopend op de herinrichting wil-
len de bestuurders alvast opstallen, 
hekken, obstakels, bomen en bos-
schages verwijderen. Op het terrein 
staan diverse gebouwtjes, waarvan 
alleen de voormalige kantine in ver-
kleinde vorm wordt gehandhaafd 
voor stichting Buurthuis Hornmeer. 
De overige gebouwtjes alsmede di-
verse hekken dienen te worden ver-
wijderd, deels om de VVA kantine 
te kunnen opknappen voor gebruik, 
deels om ruimte te maken voor de 
bouw van de school en ter voorko-
ming van vandalisme. Voor het her-
stel van de oude kantine is vorig 
jaar oktober reeds een krediet ge-
reserveerd van 45.000 euro. Om-
dat de bestaande riolering qua ca-

paciteit niet toereikend is voor de 
nieuwe woningen en school wordt 
voorgesteld een nieuwe riolerings-
aansluiting aan te leggen onder de 
toekomstige ontsluitingsweg van 
de woningen. Het nieuwe stuk ri-
ool krijgt aansluiting op de bestaan-
de riolering aan de westzijde van de 
Dreef, waardoor ook de school hier-
op aangesloten kan worden. Te-
vens willen de bestuurders alvast 
een bouwweg realiseren. De uitvoe-
ring van deze werkzaamheden kun-
nen worden meegenomen in de uit-
voering van de reconstructie van de 
Dreef, waardoor deze weg maar een 
keer opengebroken hoeft te wor-
den. Door de bouwweg te verlengen 
tot aan het toekomstige fiets- en 
voetpad ontstaat er de mogelijkheid 
om de weg te gebruiken als nood-
ontsluitingsweg bij de reconstruc-
ties van de Dreef, de rotonde en de 
Burgemeester Kasteleinweg. 

Zwarteweg en afvalplan
In de commissievergadering wordt 
ook gesproken over het verhuurbaar 
maken van een deel van Zwarteweg 
77a (de kantoren van de gemeente-
werf achter of naast de brandweer-
kazerne), het afvalplan 2017-2021, 
project De Tuinen van Aalsmeer en 
regionale samenwerking. De ver-
gadering begint dinsdag 4 april om 
20.00 uur in de raadzaal van het ge-
meentehuis en is openbaar.

Nieuwe locaties parkeren 
Schiphol 2017-2022
Aalsmeer - Eerder deze week was 
één van de redactieleden van Stam-
tafel Aalsmeer op het Provincie-
huis. Aan het einde van het gesprek 
kreeg hij een vertrouwelijk stuk on-
der ogen naar aanleiding van een 
haalbaarheidsonderzoek. De Pro-
vincie had bij de omliggende ge-
meenten van Schiphol het verzoek 
neergelegd tot verdere ontwikkeling 
van parkeermogelijkheden. Vanwe-
ge de bekendheid van Greenpark 
als parkeerlocatie werd als eerste 
daarheen verwezen. Echter, daar 
zijn nog enkele kleine gebieden be-
schikbaar die niet gemakkelijk te 
exploiteren zullen zijn. 
Een achttal andere locaties werd 
daarom bekeken waarbij de voor-
keur werd uitgesproken voor par-
keren boven water en wel tussen 
het Westeinder Paviljoen en de Wa-
tertoren. Hier denkt men tussen de 
600 en 1000 personenauto’s kwijt te 
kunnen. Dit is een uniek experiment 

dat aan de hoogste milieueisen zal 
voldoen. Er treedt namelijk geen ex-
tra verharding van oppervlak op en 
onder de houten vlonders komt een 
roestvrij stalen constructie om even-
tuele olie en andere brandstof lek-
kage op te vangen. Bij calamiteiten, 
zoals brand, is water volop aanwezig 
en is de locatie gemakkelijk bereik-
baar voor hulpdiensten tot en met 
een blusvliegtuig. Kortom, een nieu-
wigheid gecombineerd met gewel-
dige milieuwinst.
Op de website www.stamtafe-
laalsmeer.nl vindt u alle locaties, 
duidelijk aangegeven op een platte-
grond, die bij het haalbaarheidson-
derzoek zijn betrokken. Het project 
is erop gericht om tot uiterlijk 2022 
te duren. Tegen die tijd is de lucht-
haven Lelystad in gebruik genomen 
voor vakantievluchten en kan in ie-
der geval deze mobiele parkeereen-
heid worden afgebroken.
Redactie Stamtafel Aalsmeer





Rijsenhout - Ruim 900 inwoners 
uit de regio hebben afgelopen za-
terdag 25 maart, tijdens de Lande-
lijke Compostdag, de eerste editie 
van het Begin van iets moois festival 
bezocht. Op deze prachtige lente-
dag opende Meerlanden haar deu-
ren in en rondom de Groene Ener-
giefabriek waar bezoekers hebben 
ervaren dat afval niet het einde is, 
maar het begin van iets moois. Ook 
deelden Meerlanden en gemeenten 
ruim 55.000 zakken MeerCompost 
uit op zeventien locaties in veertien 
gemeenten aan inwoners als be-
dankje voor het scheiden van GFT. 
Deze compost is in de Groene Ener-
giefabriek gemaakt van 1.250.000 
kilo ingezameld GFT uit de regio. 
“Wij vinden het fantastisch dat zo-
veel inwoners onze Groene Energie-
fabriek en het festival hebben be-
zocht. Ook zijn we blij met de gro-
te belangstelling voor de Meercom-
post die we jaarlijks uitdelen. Als in-
woners hun afval goed scheiden, 
kunnen wij het weer als grondstof 
hergebruiken en wordt afval het be-
gin van iets moois. Dat kunnen we 
alleen met elkaar doen en daarom 
bedanken wij vandaag, mede na-
mens de gemeenten, alle inwoners 
voor het scheiden van hun afval”, al-

dus Angeline Kierkels, Algemeen 
Directeur van Meerlanden.
 
Inspirerend programma
Festivalbezoekers hebben ervaren 
dat afval waardevolle grondstof is. 
Elk half uur bezochten meerdere 
groepen belangstellenden de Groe-
ne Energiefabriek waar het lokaal 
ingezamelde GFT wordt verwerkt tot 
maar liefst vijf producten. De work-
shop ‘goud delven in oude appara-
ten’ trok de aandacht van nieuws-
gierige kinderen die oude laptops, 
telefoons en beeldschermen moch-
ten open schroeven en zo ontdek-
ten dat vrijwel alle onderdelen her-
gebruikt kunnen worden. Wethou-
ders uit de verschillende Meerlan-
den gemeenten kregen een pro-
gramma over circulaire economie 
voorgeschoteld en bezochten on-
der meer een demonstratie van tex-
tiel sorteren. Dat afval ook grond-
stof kan zijn voor een hippe hoed 
ontdekten de knutselaars die van 
drinkpakken een hoed of pet maak-
ten. En kopers van de vrolijke, op-
gepimpte spijkerbroeken bij TripleG 
hebben de levensduur van een ou-
de spijkerbroek verlengd.

Straattheater
Een absolute eyecatcher was het 
straattheatertrio The Re-Cyclists. 
Uitgedost in prachtige kostuums 
van blikjes, plastic tassen en kapot-
te fi etsbanden lieten zij bezoekers 
zien hoe leuk en waardevol afval 
scheiden is. Bezoekers hebben bo-
vendien genoten van lokale lekker-
nijen - met als topper Woody’s bak-
frites van lokaal geteelde aardappe-
len - en konden bijkomen in de kof-
fi ecorner en woonkamer, ingericht 
met gebruikt meubilair uit de Meer-
winkel.
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Op dinsdag 4 april is er in de grote zaal van Zorgcentrum                          
Aelsmeer weer een gezellige “meezing”zangmiddag. Onder leiding            
van Ingrid en met begeleiding van Ally Maarse zingen we weer allerlei 
liederen.  Aanvang is weer om 15.00 uur en de toegang is vrij.                                           

Op donderdag 6 april is er in de grote zaal van het Zorgcentrum weer 
de wekelijkse spellenmiddag. Kom gezellig mee klaverjassen rond 13.45 
uur of speel een potje rummicub vanaf 15.00 uur. Ook andere spellen 
zijn aanwezig.   

Op woensdag 5 april is er in het Wijkpunt voor Elkaer weer een heerlijke 
avondmaaltijd. Als voorgerecht serveren we een heerlijke Italiaanse    
minestrone soep met stokbrood en kruidenboter. Als hoofdgerecht komt 
er een kipspies met stroganoffsaus op tafel. Als groente sperzieboontjes 
met uitgebakken spekjes, heerlijke aardappeltjes uit de oven en een 
Italiaanse salade.  Het dessert: tropische fruitcocktail met slagroom naar 
keuze. Voor meer informatie of reserveren kunt u  bellen met het wijkpunt 
0297-820979. De kosten van deze maaltijd zijn 10 euro. U bent welkom 
vanaf 17.30 uur of vanaf 12.00 uur als u deze maaltijd 's middags wenst.

Voor vrijdag 7 april staat er een Hollandse groentesoep met balletjes op 
het menu. Een heerlijke lekkerbek als hoofdgerecht, of voor onze gasten 
die geen vis lusten maken wij een heerlijke schouderkarbonade klaar, 
Verder serveren wij witlof gegratineerd met ham en kaas en een frisse 
komkommersalade. Als aardappelgerecht zullen wij gefrituurde aardap-
pelen serveren. Als toetje een vlaflip met lange vingers en slagroom. De 
keuken is open vanaf 12.00 uur of vanaf 17.30 uur (u mag deze maaltijd 
ook s’middags gebruiken...) De kosten van deze maaltijd zijn 12 euro. 
Voor reserveren of meer informatie kunt u bellen met onze gastheer of 
gastvrouwen op nummer 0297-820979.

                                                                                                                                       
Nog tot eind mei kunt u genieten van de tentoonstelling van de 

schilderijen  van Wim Lodder in het Wijkpunt in 
Kudelstaart. Kom gezellig een kopje 

koffie drinken en geniet van deze 
prachtige werken...  Tot ziens. 

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

het zorgcentrum woont.

Nieuw leven voor oude zijderoutes 
Weer bloemen per rail uit 
China naar Europa
Aalsmeer - Maart 2017 is een bij-
zondere maand voor de relatie tus-
sen Nederland en China. Voor het 
eerst vertrok een speciaal ontwor-
pen koelcontainer met Salix vanuit 
Chengdu in China per railtransport 
richting Europa, met als eindbe-
stemming het gespecialiseerde im-
portbedrijf van exoten en bijzonde-
re snijbloemen; OZ Import, geves-
tigd in Aalsmeer.
Via de oude zijderoutes, die door de 
Chinese president Xi Jinping recent 
weer nieuw leven zijn ingeblazen 
om de afremmende economie weer 
een nieuwe impuls te geven, zijn 
de Chinese spoorwegen sinds kort 
weer aangesloten op het Kazach-
staanse en daarmee ook het Euro-
pese railnet.
OZ Import importeerde reeds Salix 
uit China, maar verzorgde haar lo-
gistiek tot nu toe middels transport 
via containerschepen. De doorloop-
tijd van de logistiek naar Nederland 
betreft 5 weken, met de trein kan 
dit ondanks de afstand van meer 

dan 11.000 kilometer, nu in slechts 
17 dagen worden gerealiseerd. De 
spoorweg Chongqing-Xinjiang-Eu-
ropa (YuXinOu spoorlijn genoemd) 
komt via Kazachstan, Rusland en 
Polen uiteindelijk in Duisburg uit.
Don van der Meer, (commerci-
eel manager) reageert enthousiast: 
“Deze nieuwe logistieke opzet is niet 
alleen dus fl exibeler en sneller, maar 
biedt ons ook de kans om middels 
de geconditioneerde containers de 
versheid en daarmee kwaliteit van 
de sierteeltproducten te vergroten. 
Dit is goed nieuws voor zowel OZ 
Import als haar klanten, voorname-
lijk de Nederlandse exporteurs en 
boeketten-verwerkers.”
Christina Zhang, (supply chain ma-
nager) van OZ Import: “De Chine-
se overheid heeft samen met ons de 
bestaande supply chain aangegre-
pen om een eerste impuls te geven. 
Als deze eerste zendingen een suc-
ces zijn, zullen we hier gezamenlijk 
op het gebied van sierteelt in door-
ontwikkelen.”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Veel bezoekers ‘Begin van 
iets moois’ festival

Start laatste fase met bouw 
35 huizen in Dorpshaven
Aalsmeer - Op vrijdag 17 maart 
heeft wethouder Robbert-Jan van 
Duijn de eerste, offi ciële paal ge-
slagen voor de bouw van nog eens 
35 woningen in Dorpshaven. Met 
de start van deze laatste fase na-
dert Dorpshaven haar afronding. De 
eerste paal sloeg de wethouder on-
der toeziend oog van kopers en be-
trokkenen bij het project. De te bou-
wen huizen zijn bedoeld voor zoge-
naamde doorstromers. Er wonen in 
Aalsmeer relatief veel jongen men-
sen, die graag in de gemeente wil-
len blijven wonen. Een goede door-
stroming is daarom van groot be-
lang. Van Duijn: “Ik hoop dat met de 
bouw van deze woningen de door-
stroming in Aalsmeer meer op gang 
komt en er zo weer andere wonin-
gen vrijkomen voor starters op de 
woningmarkt.” In totaal bestaat 
Dorpshaven uit 118 woningen in 
een typische Scandinavische sfeer. 
Naar verwachting worden de 35 

woningen in het derde kwartaal van 
2018 opgeleverd.

Dorpshaven-Zuid
De bouw van woningen aan de an-
dere kant van de Lijnbaan, het ge-
deelte aan de Burgemeester Kas-
teleinweg, schiet eveneens fl ink op. 
De aannemer bouwt momenteel de 
laatste dertien woningen in fase 2. 
Onlangs zijn zestien huizen opgele-
verd en de sleutels aan de nieuwe 
bewoners overhandigd. Ook komen 
in deze wijk nog twee appartemen-
tengebouwen. Startende kopers uit 
Aalsmeer krijgen voorrang bij de 
toewijzing. Voor een aantal twee-
kamerappartementen is via de ge-
meente een starterslening beschik-
baar. Geïnteresseerd? De verkoop-
manifestatie voor de appartementen 
is op donderdag 18 mei van 17.00 tot 
20.00 uur in de Twijnderlaan 88. Kijk 
voor meer informatie op de website: 
www.dorpshaven-zuid.nl.

Rabobank deelt presentjes 
uit tijdens Kom in de Kas
Aalsmeer - Ruim tweehonderd on-
dernemers in Nederland openen 
hun deuren op 1 en 2 april voor Kom 
in de Kas. Iedereen is dit weekend 
welkom om te ontdekken wat groeit 
en bloeit onder het glas van de kas. 
Gastvrije kwekers van groenten, 
bloemen en potplanten uit heel Ne-
derland doen mee aan de veertigste 
editie van dit evenement. Ook in de 

regio Aalsmeer en Amstelveen ope-
nen 8 kwekers hun deuren. U bent 
op zaterdag en zondag van 10.00 tot 
16.00 uur van harte welkom op de 
Meerlandenweg in Amstelveen. De 
Rabobank viert deze feestelijke edi-
tie mee. Rabobank Regio Schiphol 
is van oudsher al trouwe sponsor 
van Kom in de Kas. Om deze fees-
telijke editie te vieren, delen Simo-

In zwembad De Waterlelie
Fit en slank de zomer in 
met de cursus AquaLine 
Aalsmeer -Aan de slag met uw 
conditie en gezondheid? Doe dan 
mee aan de cursus AquaLine van 
zwembad De Waterlelie, in samen-
werking met DeliLine Uithoorn. Een 
cursus van twaalf weken die voe-
dingsadvies en sporten combi-
neert. De cursus start donderdag 
13 april, bij voldoende aanmeldin-
gen. Tijdens de cursus wordt u be-
geleid door een diëtiste van DeliLi-
ne. U krijgt een intakegesprek, twee 
keer een persoonlijk consult en 
drie workshops voeding en wegen. 
Daarnaast kunt u 13 keer AuqaJog-
gen in De Waterlelie op donderdag 
van 19.30 tot 20.15 uur. En u mag 
verder onbeperkt banenzwemmen 
en meedoen in andere sportgroe-
pen, bijvoorbeeld AquaJoggen, een 
ideale manier om intensief te spor-
ten, waarbij de belasting op uw ge-
wrichten nihil is. U kunt hardlopen 
in het water en blijft prima boven 
water, omdat u een wetbelt draagt. 
Naast het joggen wordt er in de les 
diverse spierversterkende oefenin-

gen gedaan. De kosten voor de cur-
sus AquaLine bedragen 240 euro 
per persoon. Informeer of uw zorg-
verzekering hier een vergoeding 
voor geeft. Opgeven kan bij de re-
ceptie van zwembad De Waterlelie 
of via 0297-322022. De cursus gaat 
door bij minimaal tien deelnemers. 
Kijk voor meer informatie op: www.
esa-aalsmeer.nl of www.deliline.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl

The Beach viert verjaardag 
met Dance Classics Show
Aalsmeer - Aankomend weekend 
1 en 2 april viert The Beach alweer 
haar 21e verjaardag. De authentieke 
sfeer van de oude Bloemenveiling is 
op verschillende plekken nog goed 
te voelen. Maar in de afgelopen 21 
jaar is er ook veel veranderd. Zo is 
The Beach uitgegroeid tot de groot-
ste indoor strandlocatie van Neder-
land waar bedrijven, families en na-
tuurlijk sporters dagelijks hun weg 
naar toe vinden. 
De 21ste verjaardag wordt in het 
weekend van 1 en 2 april feeste-
lijk gevierd met de opening van de 
nieuwe Beach Club. Het restau-
rant van The Beach heeft een totaal 
nieuwe uitstraling gekregen met 
een daarbij passende menukaart. 
Op 1 en 2 april serveert de chef een 
proeverij van de nieuwe gerechten 
en kan er genoten worden van de 
geheel vernieuwde ambiance. 
Verder staat het weekend in het te-
ken van sport en veel gezelligheid. 
Op zaterdag 1 april worden er diver-
se beachvolleybal clinics verzorgd 
onder leiding van onder andere Ne-
derlands Kampioen beachvolleybal 
Sven Vismans. 
Natuurlijk ontbreekt een feestavond 

op zaterdagavond 1 april niet. Dan 
staan DJ’s Kees Markman en Mar-
cel Wilkes vanaf 21.00 uur op het 
programma met de Dance Classics 
Show! Zij draaien alle disco clas-
sics op vinyl en zorgen voor een ge-
weldig dansfeest. De entree voor de 
Dance Classics Show is gratis!

Maandtoernooi
Op zondag 2 april wordt het tradi-
tionele maandtoernooi gespeeld. Er 
wordt 3 x 3 gespeeld, waardoor het 
voor iedereen toegankelijk is. Voor 
de kids is er op zondag een speciaal 
kinderprogramma, waarbij zij ken-
nis kunnen maken met de nieuwste 
trends op het gebied van sporten 
op het zand en natuurlijk ontbreekt 
het springkussen niet. Na afl oop 
van het toernooi kan er live Ajax te-
gen Feyenoord gekeken worden in 
de Beachbar of gezellig in de ver-
nieuwde Beach Club genoten wor-
den van de nieuwe gerechten! Re-
serveren voor de Beach Club is ge-
wenst en kan via 0297-347444.
Meer informatie over het verjaar-
dagsweekend is te vinden op www.
beach.nl of de Facebook-pagina van 
The Beach Aalsmeer!

Samenwerking Culiworks 
en banketbakkerij Müller
Aalsmeer - Sven Müller van Ban-
ketbakkerij Ab Müller en Marc Eve-
leens van Culiworks hebben hun 
krachten gebundeld en zijn een 
nieuwe samenwerking aangegaan. 
Tijdens een kop thee in de gezelli-
ge lunchroom aan de Stationsweg 
wordt dat uit de doeken gedaan 
door de twee ambitieuze mannen. 
Sven: “Het idee is vorig jaar al ont-
staan. We wilden ons assortiment 
gaan uitbreiden met luxe hapjes, 
maar ik vind altijd dat je moet doen 
waar je goed in bent, zodoende heb 
ik Marc erbij gehaald. Wij kennen 
elkaar uit ‘het Aalsmeerse’ en hij is 
de aangewezen man. Het is als extra 
service naar onze klanten toe dat wij 
borrelhapjes en amuses gaan aan-
bieden. Marc Eveleens boogt al op 
ruim vijfentwintig jaar ervaring: “Ik 
ben begonnen als patissier, ben ver-
volgens het horecavak ingerold en 
heb sinds vijf jaar mijn eigen bedrijf 
Culiworks. Ik geef workshops, ook 
bij de mensen thuis, kinderkookcur-
sussen, werk als freelance kok, ad-
viseer in keukeninrichtingen, geef 
demonstraties en lever catering 
in de breedste zin van het woord. 
Voor deze specifi eke samenwer-
king, waar wij erg enthousiast over 
zijn, omdat we zien dat er behoefte 
naar is, hebben we samen fl ink zit-
ten brainstormen.” “En proeven ui-
teraard!”, vult Sven aan. “We hebben 
een prachtige samenstelling ge-

vonden met voldoende afwisseling. 
Vlees, vis en vegetarisch, maar dan 
wel op een bijzonder manier. Wat 
te denken van groentetuintjes met 
kruidendip, diverse crostini’s, gam-
baspiesen en rijkelijk gevulde amu-
seglaasjes.”

Hoe werkt het?
U bestelt een week van te voren in 
de winkel een schaal voor een vas-
te prijs. Op elke schaal passen 8 
soorten hapjes, in de folder (tevens 
te verkrijgen in de banketbakkerij), 
staat het aantal hapjes per soort. U 
kiest uit de 18 soorten hapjes de 8 
soorten die u wenst, vult het bestel-
formulier in en betaalt van te vo-
ren. Uiteraard zijn meerdere scha-
len mogelijk. Op de afgesproken 
datum haalt u de schaal op. “Het 
betreft wegwerpmateriaal, maar 
wel met een luxe uitstraling.” Al-
dus Sven. “En het leuke van dit con-
cept is dat je voor een verjaardag 
of een besloten feestje in huiselijke 
kring al zo’n schaal kan bestellen. 
Als gastvrouw/-heer heeft uw han-
den vrij voor uw gasten, hoeft u niet 
de hele dat in de keuken te staan 
en komt u toch met culinaire hoog-
standjes uw keuken uit.” Kijk voor 
meer informatie op www.culiworks.
nl of kom langs in Banketbakkerij/
lunchroom Ab Müller aan de Stati-
onsweg 5, tel. 0297-324666.
Door Miranda Gommans  

ne, Jakko, Ron en Marjon van de 
Rabobank op zaterdag tussen 10.00 
en 12.00 uur een presentje uit aan 
de eerste 500 bezoekers. De stand 
van de Rabobank is te vinden bij de 
Green Belt Factory op de Meerlan-
denweg 65. De deelnemende bedrij-
ven zijn allemaal de moeite waard 
om te bezoeken. Wil je veel kleur 
dan zijn de kassen met Cymbidium, 
Phalaenopsis en Gerbera’s een aan-
rader. Bij Ecorridors worden groene 
planten gekweekt die gebruikt wor-
den in de groenvoorziening in ste-
den en langs snelwegen. De plan-
ten functioneren als een fi jnstoffi l-

ter voor uitlaatgassen en maakt de 
omgeving schoner. Ruhe Varens en 
Aphrodite Orchideeën zijn biologi-
sche kwekers.

Virtuele speurtocht
De kassen komen dit jaar tot leven 
dankzij een interactieve speurtocht. 
Hierbij kan jong en oud met een 
smartphone op allerlei plekken 3D-
animaties bekijken. Zo ziet u hoe 
belangrijk licht, water en energie 
zijn voor het leven in de kas. Down-
load thuis alvast de speciale Komin-
deKas app (geschikt voor Android 
en IPhone).
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Container oud 
papier bij Beach

Aalsmeer - Aalsmeers Mannen-
koor Con Amore heeft op de eerste 
maandag van de maand een contai-
ner staan op de parkeerplaats van The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a. 
Deze container kan gevuld worden 
met oud papier, karton en onder an-
dere verpakkingsmateriaal door par-
ticulieren en bedrijven. De opbrengst 
komt ten goede aan de koorkas. Op 
maandag 3 april staat de container 
klaar van 10.00 tot 19.00 uur. Inlichtin-
gen bij Arie Koningen via 0297-323847.

Cursus vrijwillig 
netwerkcoach

Aalsmeer - Mantelzorg & Meer 
start in juni met de cursus tot vrij-
willig Netwerkcoach. Deze cursus 
is kosteloos, bestaat uit een aan-
tal dagdelen en is geschikt voor ie-
dereen waarbij het coachen in het 
bloed zit en een ander op weg wil 
helpen. Ieder mens heeft ande-
ren nodig. Een goed sociaal net-
werk verhoogt de kwaliteit van ie-
mands bestaan. Als de kring om ie-
mand heen kleiner wordt, door al-
lerlei zorgen of ziekte, mantelzorg of 

Oosteinderweg 110, Aalsmeer
Telefoon (0297) 329 911
aalsmeer@vankouwen.nl

*Alleen met deze voucher

€ 149*

Vermeld bij het maken van een afspraak de actiecode: VOUCHER149.

OPEL SERVICEBEURT + APK VOOR OPEL AGILA, 
CORSA EN ASTRA (BOUWJAREN 2011 EN OUDER)

NU ALLEEN BIJ 
VAN KOUWEN
VAN: € 199 VOOR:

Verdubbeling opbrengst door OSA
2.430 Euro voor Movement on 
the Ground na kledingbeurs
Aalsmeer - Zaterdag 25 maart werd 
in de Doopsgezinde Kerk de jaarlijk-
se kleding- en speelgoedbeurs ge-
houden. Toen om 10.30 uur de deur 
open ging stond er al een hele rij ko-
pers voor de deur. Op de bar stond 
de koffie, thee en limonade klaar 
voor het winkelend publiek. Het was 
gezellig druk en er werd veel gepast 
en gelukkig ook gekocht! Dat lever-
de uiteindelijk het mooie bedrag op 
van 2.430 euro dat geheel ten goe-
de komt aan de stichting Movement 
on the Ground, die hulp biedt aan 
vluchtelingen op Lesbos. In kamp 
Kara Tepe probeert deze stichting 
het leven voor met name de kinde-
ren wat draaglijker te maken door 
het organiseren van activiteiten. Ze 
bouwden in januari een commu-
nity centre rond een amfitheater in 
het kamp waar kinderen droog en 
warm kunnen chillen, spelen en le-
ren, ze geven Engelse lesjes en de-
len broodnodige spullen als thermo-
ondergoed, schoenen, wasrekken 
en schoenen uit. Ze nemen kinderen 
van 6 tot 17 jaar drie keer in de week 
met een bus mee om bij een loka-
le voetbalclub te trainen en spelen 
waarbij communicatie, het uitdruk-
ken van emoties en fairplay voor-
op staan. Vanuit de foodtruck wordt 
drie maal in de week verse, ge-

zonde soep geserveerd. Daarnaast 
heeft Movement on the Ground sa-
men met kampbewoners zonnepa-
nelen geïnstalleerd. Door middel 
van de energie die deze zonnepane-
len opwekken kunnen bewoners in 
hun verblijfje hun telefoon opladen, 
een boekje lezen of met een veilig 
gevoel naar het toilet als het don-
ker is. De materialen zijn zoveel mo-
gelijk lokaal ingekocht, het is goed 
voor het milieu op het eiland, scheelt 
de overheid veel geld en de zonne-
panelen zijn verplaatsbaar mocht 
het nodig zijn. De kledingbeursor-
ganisatie is blij dat ze dit bijzonde-
re project een financieel steuntje in 
de rug kan geven en bedankt de vele 
inbrengers en kopers hartelijk voor 
hun belangstelling! Na afloop is de 
niet verkochte kleding verdeeld over 
een aantal goede doelen. Er gaat 
kleding naar het Jeannette Noëlhuis 
in Amsterdam, speelgoed naar Dor-
cas en de overige kleding, schoenen 
en linnengoed naar Familie Spon-
sorplan Roemenië. De OSA (Ontwik-
kelings Samenwerking Aalsmeer) 
heeft toegezegd de opbrengst van 
de kledingbeurs te zullen verdubbe-
len zodat er uiteindelijk ruim 4.800 
euro kan worden overgemaakt naar 
Movement on the Ground!
Foto: www.kicksfotos.nl

Wethouder Van Duijn in 
Radio Aalsmeer Politiek
Aalsmeer - Benieuwd hoe wethou-
der Robbert-Jan van Duijn denkt 
over bijvoorbeeld Schiphol wonen 
en verkeer? Luister dan donderdag-
avond naar Radio Aalsmeer Politiek. 
Er kunnen zelfs vragen voor hem 
ingestuurd worden. Dit kan via in-
fo@radioaalsmeer.nl of tijdens de 
uitzending via 0297-325858. Twee 
bestuursleden van Stichting De 
Werkschuit schuiven donderdag-
avond aan bij ‘Echt Esther’. Mari-
on de Jong en Margot Tepas kun-
nen alles vertellen over de creatie-
ve workshops die bij de Werkschuit 
gevolgd kunnen worden. De aanlei-
ding om de dames uit te nodigen is, 
dat de Werkschuit een nieuwe plek 
nodig heeft. Ruim vijf jaar wordt er 
nu al gezocht naar een vervangen-
de, goed toegankelijke en betaalba-
re locatie. Tips voor Margo en Ma-
rion? Mail dan naar esther@radio-
aalsmeer.nl. Kim en Laurens pra-
ten vrijdag over de Schoolatletiek-
dag. Deze vindt op 15 april plaats bij 
Atletiek Vereniging Aalsmeer. Een 

aantal atleten van AVA komt samen 
met hun trainers langs in de studio. 
Het gaat vrijdag ook over muziek. 
Heb jij muzikaal talent? Drumcorps 
Ophelia is namelijk op zoek naar 
nieuwe leden. Ze komen langs in de 
studio voor een oproep. Reden ge-
noeg dus om aankomende vrijdag 
tussen 18.00 en 19.00 uur naar Ra-
dio Aalsmeer te luisteren. Sem van 
Hest ontvangt zaterdag Sjefke Eike-
lenboom en diens vrouw en zij zul-
len alles over Charles Aznavour be-
spreken. De 93-jarige Franse chan-
sonnier weet van geen ophouden 
en is zowel een idool voor Sjefke en 
diens vrouw als voor Sem van Hest. 
Tussen 11.00 en 12.00 uur besteedt 
Sem alle aandacht aan de lente, 
want die is ook officieel van start, 
met artiesten zoals Edith Piaff, Wen-
de Snijders en Sylvie Vartan. Zon-
dag tussen 14.00 en 17.00 uur staat 
er weer een team klaar om de luis-
teraars van Radio Aalsmeer te in-
formeren over de actuele zaken in 
Aalsmeer. Daniëlle Klaassen en El-

Lente verkoop Historische 
Tuin trekt veel liefhebbers
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
25 maart was er traditiegetrouw de 
Lente verkoopdag op de Historische 
Tuin. Aangespoord door het mooie 
weer waren er al heel vroeg veel 
liefhebbers die hun ‘slag kwamen 
slaan’. Dankzij een groot aantal vrij-
willigers in de verkoop konden de in 
totaal ongeveer driehonderd bezoe-
kers de hele dag vlot en goed gehol-
pen worden.
Er was een gevarieerd aanbod van 
bomen, tuinplanten en heesters, al-
lemaal op de Historische Tuin zelf 
gekweekt en natuurlijk zoals altijd 
aangeboden tegen vriendelijke prij-
zen. Veel belangstelling was er on-
der andere voor de perenbomen en 
met name ook de Ginkgo’s (Japanse 
notenboom – oerboom) waren zeer 
in trek. De vers gesneden Seringen-
takken en Sneeuwballen (Vibur-
num) vonden gretig aftrek. Rond het 
middaguur waren die schoon op. 
Maar ook Seringenstruiken wer-
den goed verkocht waaronder heel 
bijzondere soorten, zoals die ook 
in het Aalsmeerse Seringenpark te 
vinden zijn. Al met al was er meer 

dan voldoende aanbod om de voor-
jaarstuin mee op te fleuren. Dat ve-
len daar gebruik van maakten, bleek 
wel uit de totale opbrengst van de-
ze dag waar de penningmeester van 
de Historisch Tuin zeer tevreden 
mee was. Overigens is het goed om 
te weten dat het hele seizoen door 
allerlei planten en heesters, waar-
onder behalve seringenstruiken ook 
bijzondere soorten coniferen, op de 
Tuin verkrijgbaar zijn.

Start seizoen en veiling
Dinsdag 4 april begint het seizoen 
weer op de Historische Tuin. Bezoe-
kers zijn van harte welkom van dins-
dag tot en met zondag van 10.00 tot 
16.30 uur. Met de Museumkaart is 
de toegang gratis.
Ter gelegenheid van de Nationa-
le Museumweek wordt zaterdag 8 
april de eerste publieksveiling van 
dit nieuwe seizoen gehouden. Start 
om 15.00 uur en bezoekers wor-
den verzocht tijdig aanwezig te zijn. 
Meer informatie is te vinden op: 
www.historischetuinaalsmeer.nl.
Foto: www.kicksfotos.nl

Presentatie ‘Je beste zelf 
worden’ in Oude Veiling
Aalsmeer - Zal de huidige stress- 
en angstvolle maatschappij na 4 
april er ineens beter uitzien? Als 
het aan de dames Marjon Mid-
delkoop en Debby Albers ligt wel. 
Hun gedeelde missie om een posi-
tieve verandering in te zetten voor 
een harmonieuze en gezonde sa-
menlevingsmaatschappij drijft hen 
naar het toneel van De Oude Vei-
ling om de medemens voorzichtig 
wakker te schudden. In een luchti-
ge presentatie schijnen ze hun licht 
op de macht van de meedogenloze 
farmaceutische industrie, de macht 
van de voedselindustrie, de nega-
tieve gevolgen op alle levensgebie-
den van overmatig smartphone ge-
bruik, het belang van rust, bewe-
ging en gezonde eetkeuzes met als 
enige doel te informeren en te in-
spireren. Er wordt ruimschoots met 

tips en adviezen gestrooid om terug 
te keren naar een gezond lichaam 
en een vrije gelukkige geest of te 
wel; Je beste zelf te worden. Want 
met bezorgdheid kijken beide da-
mes naar alle negatieve aspecten in 
de maatschappij van nu waarin de 
vrijheid om gezond te kunnen leven 
de kop wordt ingedrukt en men-
sen zelfs het contact met het ver-
mogen tot zelfgenezing kwijtraken. 
Verandering hierin vraagt om radi-
cale hervormingen en verandering 
begint altijd bij jezelf, aldus de da-
mes. Hoe meer mensen gezond blij-
ven, hoe gezonder de samenleving. 
De presentatie ‘Je beste zelf wor-
den’ is op dinsdag 4 april in De Ou-
de Veiling in de Marktstraat 19. In-
loop vanaf 19.30 uur met koffie en 
thee. Entree 15 euro. Kaarten te be-
stellen via mail@vortho.nl

het wegvallen van naasten, dan ligt 
eenzaamheid op de loer. Vrijwillige 
netwerkcoaches helpen bij het in 
kaart brengen, uitbreiden en benut-
ten van de sociale contacten. Een 
belangrijk steuntje in de rug op weg 
naar een leven met meer warm-
te, hulp, inhoud en plezier. Wil jij 
dat coachende steuntje zijn? Meld 
je aan! De Coördinator Vrijwilligers 
maakt graag kennis met je. Meer 
info via Mantelzorg & Meer: 020-
3335353, info@mantelzorgenmeer.
nl of op www.mantelzorgenmeer.nl. 
Ook een ieder die zelf gebruik wil 
maken van de netwerkcoach of een 
ander kent voor wie dit iets zou zijn, 
mag contact opnemen.

Feestweek vol activiteiten
Jubileum: Basisschool de 
Brug 100 jaar in Aalsmeer
Aalsmeer - Op 1 april viert De Brug 
een jubileum, de school bestaat dan 
100 jaar! Een prachtige mijlpaal die 
gevierd gaat worden met een feest-
week vol activiteiten. Van het ma-
ken van een eigen circus, een vos-
senjacht tot ‘heel de brug bakt’ en 
een echt feest voor de hele school 
in The Beach. Daarnaast worden de 
kinderen mee terug in de geschie-
denis genomen, want hoe is het 100 
jaar geleden allemaal begonnen op 
De Brug? 
Op 1 april 1917 werd in Aalsmeer 
Oost ‘De school met den Bijbel’ ge-
opend. De ‘Vereeniging tot Stichting 
en instandhouding van de school 
met den Bijbel’ had al vanaf 1885 
een school in het ‘Dorp’. Omdat er 
steeds meer mensen in ‘Oost’ kwa-
men wonen, was er een nieuwe 
school nodig. Deze school startte 
met 96 leerlingen en kreeg de naam 
‘Immanuëlschool’. Ouders betaal-
den zelf het schoolgeld en als ge-
zinnen te arm waren, dan betaalde 
de kerk voor hun kinderen. In 1920 
besloot de regering dat de christe-
lijke scholen evenveel geld kregen 
als de openbare. Dat was natuurlijk 
een enorme vooruitgang. De school 
is gesticht door de Hervormde Kerk, 
maar er kwamen steeds meer men-
sen die gereformeerd waren. Er 
werd afgesproken dat de hoofden 
hervormd moesten zijn en de helft 
van de onderwijzers gereformeerd. 

In de Tweede Wereldoorlog trokken 
de Duitsers in de school en wer-
den de kinderen ondergebracht in 
de kerk, in pakschuren en in het be-
kende veilinggebouw ‘Bloemenlust’, 
dat naast de school stond. De tij-
den waren moeilijk en soms kon er 
geen les worden gegeven omdat er 
geen kolen waren om de kachels te 
stoken. Na de oorlog kwam er een 
kleuterschool aan de Machineweg 
die ‘De Springplank’ werd genoemd. 
In 1971 gingen de kinderen naar de 
nieuwe school aan de Machineweg. 
De school kreeg een nieuwe naam: 
‘De Brug’. In 1985 werden alle scho-
len in Nederland ‘basisscholen’. De 
kleuter- en lagere scholen werden 
samengevoegd. Veel kinderen kwa-
men uit de polder en moesten over-
blijven. Ze gingen met het pontje 
over de Ringvaart tot het veerhuis 
aan het einde van de Pontweg en 
moesten dan ook nog de hele Pont-
weg aflopen. 
Sinds augustus 2008 is voor basis-
school De Brug een nieuwe perio-
de aangebroken. De school heeft 
zich gevestigd in brede school De 
Mikado aan de Catharina Amalia-
laan. Een mooi gebouw dat inmid-
dels bezet is door acht groepen vol 
met enthousiaste betrokken kinde-
ren en een nieuwe directeur die sa-
men met haar team staat voor on-
derwijs om alle kinderen een eigen 
brug naar de toekomst te geven!

Voetbalmeiden van FCA 
te gast bij ‘Let’s Go’
Aalsmeer - Vorige week vrijdag 
waren de FC-Aalsmeer meiden in 
de leeftijd 4 tot en met 13 jaar uit-
genodigd bij het programma ‘Let’s 
Go’. Dit gezellige programma op Ra-
dio Aalsmeer wordt iedere vrijdag-
avond gepresenteerd door Kim en 
Laurens. Dit keer mochten de mei-
den vertellen over het meidenvoet-
bal en de aankomende Ajax clinic. 
Het was een leuke dolle boel met 
een volle studio waar in het eerste 
half uur Stella, Pien, Uma, Dalila, Ky-
ra, Jet en Do mochten vertellen hoe 
goed de trainers zijn en waarom ze 
onder andere beter zijn dan de jon-
gens! In het tweede half uur kwa-
men Nina, Gabriela, Roxy, Anna, 
Bloem en Mila aan de beurt en zij 

mochten vertellen wat hun favorie-
te club was en ook wat zij verwach-
ten van de Ajax clinic. De Ajax clinic 
wordt verzorgd door Ajax vrouwen. 
Al deze meiden spelen in hun ei-
gen leeftijdscategorie en trainen op 
maandag en woensdag. De 6 tot en 
met 10 jarigen van half zes tot half 
zeven en de meiden tussen de 11 en 
14 jaar van half zeven tot half acht. 
Wil je een keer mee trainen om te 
kijken of voetbal ook iets voor jou is? 
Kom eens naar een training of kijk 
voor meer informatie op de website 
www.fcaalsmeer.nl. Alle meiden zijn 
welkom. Het bezoek van de meiden 
aan Radio Aalsmeer gemist? Alsnog 
luisteren kan via de website van Ra-
dio Aalsmeer (uitzending gemist).

Met de bus naar Amsterdam!
Kleuters van Graankorrel 
naar het Rijksmuseum
Kudelstaart - Afgelopen week zijn 
de kleuters van De Graankorrel in 
het kader van het thema Kunst met 
de bus naar het Rijksmuseum ge-
weest. De weken daarvoor heb-
ben de kinderen veel geleerd over 
kunst en hebben zij zelf ook eigen 
kunstwerken gemaakt. Dit alles was 
woensdag 22 maart te bewonderen 
door (groot)ouders en bekenden in 
het eigen gemaakte schoolmuse-
um. Het bezoek aan het Rijksmuse-
um sloot daar mooi bij aan en was 
een unieke ervaring voor de kinde-

ren. Met lijn 172 vanuit Kudelstaart 
naar het Museumplein in Amster-
dam, daarna picknicken in het Rijks 
en aansluitend een theatrale rond-
leiding door de pruikentijd. Met Ali 
Poetsdoek en Wil Wijzer gingen de 
kinderen op zoek naar de muziek. 
De jongens en meisjes zaten al snel 
helemaal in het verhaal en hebben 
er erg van genoten. Daarna volgde 
de terugreis met de bus en konden 
zowel kinderen, als ouders en leer-
krachten terugkijken op een zeer 
geslaagde dag.

bert Huijts hebben uiteraard weer 
veel sport, maar ook de wekelijk-
se boekbespreking van Constantijn 
Hoffscholte en de lokale en sport-
agenda. De technische ondersteu-
ning is in handen van Frank van Ne-
derveen en Olaf Huijts.

‘Door de Mangel’ en ‘Top 10 van’
Afgelopen maandag ontving pre-
sentator Elbert Huijts in ‘Door de 
Mangel’ pedagogisch medewerker 
Marion van der Sluis. De drie kern-
woorden die het best bij haar pas-
sen zijn: sociaal bewogen, creatief 
en positief. Marion heeft ook een 
nieuwe gast uitgenodigd. De 165e 
gast in ‘Door de Mangel’ wordt Mar-
lon Kreeft. Ze zit in binnen het CDA, 
het bestuur van SPIE, maar heeft 
een eigen bedrijf opgezet. Luister 
mee maandag 3 april vanaf 19.00 
uur. Daarna maar liefst twee gasten 
bij het programma ‘De Top 10 van…’. 
Hans Millenaar, leadzanger en gita-
rist van de Hucksters en Jack Muller, 
die in zijn vrije tijd graag drumt en 
boeken schrijft, zijn tegelijk uitgeno-
digd. De reden daarvan is dat hun 
top 10, die zij eerder in de show ten 
gehore wilden brengen, niet in zijn 
geheel gedraaid kon worden omwil-
le van de tijd. Hans en Jack mogen 

alsnog hun niet gedraaide, favorie-
te nummers laten horen! De pre-
sentatie is vanaf 20.00 uur in han-
den van Miranda Gommans. Rinus 
van Itterzon zal plaatsnemen achter 
de knoppen. Radio Aalsmeer is de 
lokale omroep van Aalsmeer en om-
geving. De omroep is te beluisteren 
via 105.9 FM in de ether, 99.0 FM op 
de kabel, digitaal radiokanaal 868 
(Caiway) en via de website www.ra-
dioaalsmeer.nl. Ook te volgen op fa-
cebook en twitter.
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Zaterdagvoetbal, eerste klasse A
Einde aan ongeslagen 
reeks FC Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 25 
maart heeft FC Aalsmeer weer eens 
een wedstrijd verloren. Tegen Mont-
foort ging de eersteklasser terecht 
met 0-2 onderuit. De nederlaag was 
pijnlijk omdat de week ervoor de 
koploper werd verslagen. Zo groot 
kan het contrast blijkbaar zijn in de 
eerste klasse.
Voor ruim 200 toeschouwers speel-
de FC Aalsmeer onder een lekker 
voorjaarszonnetje een matige, vlak-
ke wedstrijd. De echte spirit en be-
leving ontbrak. En die ingrediënten 
zijn nu eenmaal onmisbaar in voet-
bal. Door de schorsingen van Tho-
mas Harte en Gino Pique viel alles 
ook net even anders, tenminste zo 
leek het. Bepaalde automatismen 
waren ver te zoeken en ook de zui-
verheid in de passing ontbrak.
Desondanks waren er in de begin-
fase nog wel wat kansjes. Zo kwam 
Michal Kocon een teenlengte tekort 
om Montfoort-doelman Vianen te 
verschalken, maar kwam bij ande-
re aanvallen de eindpass door ge-
brek aan scherpte gewoon te vaak 
niet aan.
Na een klein half uur voerden de 
bezoekers de druk op en dat resul-
teerde in een voorsprong. Een inge-
geven voorzet werd slecht wegge-
werkt door Mark Ruessink en Dion 

Gerritsen zei dankjewel en liet Nick 
van der Wiel in de verre hoek kans-
loos: 0-1.
Meteen na rust werd het duel rigou-
reus in het slot gegooid. Na weer 
weifelen in de achterhoede kreeg 
invaller Marck van Baal uit de draai 
kans om te schieten. Van dicht-
bij maakte hij de 0-2. Daarna pro-
beerde de thuisploeg het nog wel, 
maar zonder echte overtuiging. Of 
het was Montfoort-doelman Vianen 
die sterk stond te keepen. Inzetten 
van Calvin Koster en Lilinho Martins 
werden knap gepareerd. 
Door de geboden ruimte achter-
in kregen de bezoekers meerdere 
kansen op de 0-3. Zover kwam het 
niet. Wel pijnlijk voor FC Aalsmeer 
was dat Sander Aznar Martinez te-
gen een domme rode kaart aanliep. 
Een aantal wedstrijden schorsing 
zal hem ten deel vallen.
Na de mooie reeks dus nu weer een 
nederlaag. Geen paniek. De mid-
denmoot is breed. Komende zondag 
op bezoek in Leusden bij Roda’46. 
Er is dan wel opperste concentra-
tie en scherpte vereist. De Leusde-
naren vechten voor hun laatste kan-
sen om de nacompetitie te ontlopen. 
De wedstrijd in Leusden begint om 
15.00 uur.
Arno Maarse

Vanuit de dug-out kijkt Zoë naar de vele aanwijzingen van leider en coach 
Ruud. Tekening: Ruud Meijer

Voetbal
Argon maatje te groot 
voor de FCA meiden
Aalsmeer - Zaterdag 25 maart ont-
vingen de meiden van FC.A. MO17-
2 thuis, de meiden van Argon MO17-
1 uit Mijdrecht. Vanaf de aftrap be-
stookte Argon met snelle aanval-
len het Aalsmeerse doel. In de vijf-
tiende minuut resulteerde dit in een 
treffer. Met een lage schuiver langs 
de paal werd Aalsmeer keeper Sam 
verrast: 0-1. Maar tien minuten later 
liet vleugelflitser Iris zien niet bang 
te zijn voor de grote Argon meiden 
en zij knalde de 1-1 in de touwen. In 
de 35e minuut ging een hoge Argon 
voorzet over keeper Sam heen, waar-
door een Argon speler makkelijk de 
1-2 kon binnen tikken. Nog geen vijf 

minuten later scoorde Argon uit een 
mooie aanval 1-3. Dit was ook de 
ruststand. De tweede helft was nog 
maar net begonnen toen Iris door 
de Argon defensie flitste en de Ar-
gon keeper geen schijn van kans 
gaf: 2-3. Helaas scoorde Argon twee 
minuten later uit een scrimmage de 
2-4. Na deze treffer golfde het spel 
heen en weer en werd er niet meer 
gescoord. Ondanks het verlies bo-
den de Aalsmeer meiden goed te-
genstand tegen een sterker Argon 
team. Vernam dat vleugelflitser Iris 
wil stoppen met voetballen, het zou 
een grote aderlating voor het team 
zijn.

Wedstrijden veldvoetbal
Zaterdag 1 april:
F.C.AALSMEER
Roda’46 1 - F.C.A. 1 15.00 u
Monnickendam 2 - F.C.A.  12.00 u
S.C.W. 5 - F.C.A. 3 12.00 u
F.C.A. 5 – Geinburgia 3 14.30 u
F.C.A. 6 – Z.C.F.C. 6 14.30 u
Buitenveldert 5 - F.C.A. 7 12.30 u 
W.V.H.E.D.W. 23 - F.C.A. 8 15.30 u
F.C.A. 45+1 – A.F.C. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. V1 – Odysseus’91 V5 14.30 u
F.C.A. V2 – D.S.S. V4 12.00 u
R.K.D.E.S,
Vrouwen
R.K.D.E.S. V1 – E.V.C. V1 13.00 u
S.C.W. 
S.C.W. 1 – Bl.Wit 14.30 u
S.C.W. 2 - Hillegom 2 12.00 u

Zwanenburg 2 - S.C.W. 4 14.30 u 
S.C.W. 5 - F.C.A. 3 12.00 u
SCW 45+1 - RKAVIC 45+1 14.30 u
T.O.B. 35+1 - S.C.W. 35 +1 14.00 u

Zondag 2 april:
F.C.AALSMEER.
F.C.A. 1 – Kickers’69 1 14.00 u
F.C.A. 2 - Pancratius 4 11.30 u
F.C.A. 3 – Kon.H.F.C. 5 11.30 u
F.C.A. 4 - Ouderkerk 4 11.30 u
F.C.A. 6 – H.S.V.’69 3 11.30 u
R.K.D.E.S.
R.K.D.E.S. 1 - Moordrecht 1 14.00 u
RKDES 2 - Zwanenburg 2 11.00 u
B.S.M. 2 - R.K.D.E.S. 3 11.00 u
Kon.H.F.C. 4 - R.K.D.E.S. 4 13.30 u
R.K.D.E.S. 5 - Roda’23 7 12.00 u
Foto: www.kicksfotos.nl

Voetbal zondag
Flinke miskleun RKDES in 
Leiden: 1-0 verlies
Kudelstaart - RKDES heeft op weg 
naar promotie naar de derde klas-
se flink misgekleund door in Leiden 
tegen het matige Roodenburg te-
gen een 1-0 nederlaag aan te lopen. 
Mystiek in de sport. Daar leek het 
op. Het was een wedstrijd die RK-
DES eigenlijk eenvoudig met min-
stens 0-5 had moeten winnen. Maar 
als het dan niet loopt, dan loop je 
onverwacht tegen een nederlaag 
aan. Trainer en leiders van RKDES 
waarschuwden vooraf al. Rooden-
burg uit of thuis is een zeer groot 
verschil. RKDES had de thuiswed-
strijd met de recordscore van 13-2 
gewonnen. En Roodenburg verliest 
hun uitwedstrijden vaker met gro-
te cijfers. Maar Roodenburg in Lei-
den bestrijden, dat is een stuk las-
tiger, getuige hun recente uitslagen 
van 2-2 tegen DIOS en 2-1 winst te-
gen VEP. 
RKDES was ook beducht voor het 
zeer ongelijke grasveld van Rood-
enburg. Volgens de voorzitter van 
de Leidse club hebben ze hier-
over vaak contact met de gemeen-
te, maar er wordt te weinig aange-
daan. RKDES kwam door het slech-
te veld niet in zijn normale spel met 
goed positiespel, hoog baltempo en 
snel combineren. Ballen in één keer 
doorspelen was onmogelijk. Rood-
enburg kon beter met deze om-
standigheden omgaan en een traag 
spel was hen op het lijf geschre-
ven. RKDES miste door diverse om-
standigheden de basisspelers Tijn 
Kraak, Gijs Lentjes en Robin van der 
Steeg. Hun vervangers waren Mar-
co van der Jagt, Mano van Veen en 
Joey Pothoff. Ondanks alles was er 
niets aan de hand geweest als RK-
DES in de eerste helft de kansen 
had benut. Met een ruststand van 
0-3 of 0-4 had iedereen vrede kun-
nen hebben. Diverse goede kansen 
voor Rick Verkuijl, Lennart Kok, In-
dy van Koert en Roy Endhoven ein-
digden op de voeten of in de han-
den van de goede keeper Bouchna-
fa. Toen in de 30e minuut speler Lai-
jou van Roodenburg zijn tweede ge-
le en dus rode kaart kreeg, leek het 
helemaal een kwestie van tijd voor-
dat RKDES op voorsprong zou ko-
men. Maar het leek wel of Rooden-

burg hier extra moraal uit putte. Zo-
als wel vaker blijkt: tegen 10 man 
is het moeilijker voetballen dan te-
gen 11. 
Roodenburg was heel tevreden met 
de 0-0 ruststand. Direct na de rust 
ging RKDES door waar het geble-
ven was. Druk zetten, kansen creë-
ren. Maar het werd allemaal wat on-
nauwkeuriger en er ontstonden irri-
taties over al dan niet gesimuleerde 
blessures bij Roodenburg (kramp-
aanvallen). En dan geldt de onge-
schreven voetbalwet: als je zelf niet 
scoort, dan… Een uitval van Rood-
enburg eindigde met een bal op de 
paal en de rebound werd onhoud-
baar binnengeschoten. RKDES had 
toen nog een half uur voor minimaal 
de gelijkmaker, tegen 10 man. Maar 
de ballen vielen niet goed, voorzet-
ten waren vaak te hard en de kee-
per stond zijn mannetje, onder an-
dere bij een mooi geplaatst schot 
van Rick Verkuijl. De mooiste kans 
was voor Roy Endhoven, die in de 
spits was gaan spelen en van een 
paar meter de bal net naast schoof. 
Zeer teleurgesteld verlieten de spe-
lers na het laatste fluitsignaal van 
scheidsrechter Van der Ploeg het 
veld. Het bleef nog lang stil in de 
kleedkamer. Er is nog niets verlo-
ren, maar dit is wel heel jammer en 
onnodig. Komende zondag tegen 
Moordrecht weer de rug rechten en 
voor een goede overwinning gaan. 
Dat zou goed zijn voor het vertrou-
wen. Dezelfde dag wordt overigens 
ook de topper DIOS tegen Bernar-
dus gespeeld.
Door: Peter Lentjes

Zaalvoetbal
Koplopers winnen bij ZABO
Aalsmeer - De ZABO zaalvoetbal-
competitie werd afgelopen zaterdag 
25 maart voortgezet met de tien-
de speelronde. Inmiddels is duide-
lijk dat er twee teams in aanmer-
king komen voor het kampioen-
schap. Koploper Sportcafé de Mi-
di’s maakte geen fout en ook titel-
kandidaat Polonia Aalsmeer boek-
te een nuttige overwinning. Het ver-
schil tussen deze twee zaalvoetbal-
ploegen bedraagt slechts twee pun-
ten. Met nog vier wedstrijdavonden 
op de speelkalender gaat de plaat-
selijke competitie dus een spannen-
de eindfase tegemoet. De nummers 
één en twee van de ranglijst treffen 
elkaar (uitgerekend tijdens de slot-
ronde) dit seizoen nog één maal. De 
vier wedstrijden van speelronde 10 
vonden afgelopen weekend plaats 
in hal 1 van sporthal de Bloemhof 
en werden uitstekend gearbitreerd 
door de scheidsrechter John Visser 
en Piet Ross. De spelers van LEMO 
verschenen om 19.00 uur aan de af-
trap en moesten het opnemen tegen 
de koploper. Het team van Sportca-
fé de Midi’s bleek te sterk en sloot 
de zaalvoetbalpartij af met een 7-2 

overwinning. Vervolgens moest Po-
lonia Aalsmeer gaan winnen om bij 
te blijven in de stand. De tegenstan-
der heette Amsec Piller. In de eer-
ste helft was er sprake van een ge-
lijkwaardig wedstrijdbeeld. Polonia 
Aalsmeer ging de rust in met een 
1-0 voorsprong. In de tweede helft 
scoorde de ploeg in een rap tempo 
drie doelpunten op rij: 4-0. Bij de-
ze stand deed Amsec Piller iets te-
rug (4-1). Tijdens de slotfase trof 
Polonia Aalsmeer nog twee keer 
het doel en eindigde het duel met 
een verdiende 6-1 overwinning. De 
wedstrijd Atlas Lions tegen Koning 
Nieuwendijk kreeg na veertig mi-
nuten de eindstand van 8-1 en door 
dit resultaat is Atlas Lions geste-
gen naar de derde plaats. Het slot-
duel ging tussen Met & Co en IBH 
Aalsmeer. Eindstand 2-4 voor IBH 
Aalsmeer. Huidige stand: Sportca-
fé de Midi’s 10-27, Polonia Aalsmeer 
10-25, Atlas Lions 10-15, Koning 
Nieuwendijk 10-13, Met & Co 10-13, 
IBH Aalsmeer 10-10, Amsec Piller 
10-8, LEMO 10-6. De elfde speel-
ronde volgt zaterdag 8 april in sport-
hal de Bloemhof.

Voetbal zondag
FCA blijft meedraaien na 
moeizame overwinning
Aalsmeer - Een benauwde over-
winning voor de brigade van Mar-
co Bragonje tegen het laag geklas-
seerde MMO uit Hoogmade. Soms 
speelt de ploeg zeer goed, maar 
zondag vocht men meer tegen zich-
zelf en zou men zichzelf met punt-
verlies aardig in de eigen voet ge-
schoten hebben. Op een wederom 
knus complex midden in de polder, 
met de molen op de achtergrond 
draaiende en echte polder mannen 
van MMO, dus groot en sterk. MMO 
begon gelijk de aanval op te zoeken 
en door slap te reageren in de ach-
terhoede ontstonden er enkele kan-
sen voor MMO, maar gelukkig her-
pakte FC Aalsmeer zich en schiep 
zelf ook enkele kansen. Voor on-
der andere Lennarth Eberharter na 
een goede bal van Alexander Goes 
en een prachtig schot van Damion 
Veldman wat op de lat uiteenspatte. 
Ook Pavel Machnikowsk plaatste de 
bal na mooie actie van Barry Sprin-
gintveld op Joost van der Zwaard, 
maar die kwam net iets te kort om 
de bal in te tikken. Op dat moment 
een beter FC Aalsmeer, maar men 
moest goed uitkijken bij de counters 
van MMO, die niet ongevaarlijk wa-
ren en de bal uit alle mogelijke situ-
aties op doel schoten, maar als ze 
op doel waren stond er altijd Jere-
maih Veldman om de klus te klaren. 
Van FC Aalsmeer kant geen bes-
te eerste helft, te weinig werd kee-
per van Wieringen onder vuur ge-
nomen, met eens een lekkere af-
stand schot. Compliment voor de 
achterhoede want dat gaf toch wei-
nig kansen weg. In de tweede helft 
een meer aanvallende FC Aalsmeer, 
de spelers hadden duidelijk instruc-
ties vanuit de kleedkamer meege-
kregen. Pavel Machnikowski gaf als 
eerste het seintje maar zijn voorzet 
was iets te hard. Na een snelle aan-
val kwam de bal bij Pavel die hem 
goed doorschoof naar Remi Pas-
ternak die op een heel rustige ma-
nier de keeper omspeelde en de 0-1 
aantekende. MMO gaf niet op en 
kwam ook weer met enkele gevaar-
lijke aanvallen, maar altijd was het 
weer Jeremaih die op de goede plek 
stond. Joost van der Zwaard liet zich 
even meer uit de voorhoede zakken 
en was nadrukkelijk aanwezig, met 
een mooi bal op Lennarth Eberhar-
ter, die net te laat in kwam lopen. 

Even later was het duo weer duide-
lijk aanwezig, maar keeper kon de 
ingeschoten bal van Lennnarth tot 
corner tikken. Even later was het 
Damion Veldman die na weer een 
snelle rush, een goed schot loste, 
maar keeper Van Wieringen stond 
op de goede plek. Vrije trap van de 
FC. Naar Alexander diens mooie 
voorzet werd door Lennart Eberhar-
ter over het doel geschoten, weg 
mooie kans. MMO was ook dichtbij 
een doelpunt, maar gelukkig zeilde 
de bal net langs het doel. In de 25e 
minuut wissel Pavel Machnikowsk 
voor Daryl Haime, die gelijk gevaar-
lijk was na een goede onderschep-
ping van Alexander Goes, maar 
diens voorzet was iets te hard. Ook 
MMO bleef de aanval zoeken en Je-
remaih Veldman moest handelend 
optreden. In de 30e minuut werd 
Alexander Goes vervangen door Be-
war Kasim en diens eerste bal con-
tact, pakte keeper Wieringa goed. 
Toch was het in de 33e minuut dan 
toch raak. Uit een corner werd de 
bal niet goed weggewerkt en Wer-
ner van leeuwen tikte de bal goed 
in de hoek. Jeremaih Veldman was 
voor het eerst die middag kansloos: 
1-1. FC Aalsmeer ging nog drifti-
ger op zoek naar de volle winst, een 
mooie vrije trap van Erik werd tot 
corner getikt en uit die corner was 
het eindelijk Joost van der Zwaard 
die zijn puntje kon pakken door de 
bal prima binnen te tikken met zijn 
hoofd: 1-2. Even later moest Lenarth 
Eberharter zich door een blessure 
laten vervangen door Karol Mirow-
ski. Mark Schut mocht ook nog eens 
aanleggen voor zijn vrije trap, maar 
deze kon nog net tot corner getikt 
worden. MMO probeerde het nog 
wel, maar FC Aalsmeer hield stand 
en nam weer mooi 3 punten mee 
naar Aalsmeer. Aanstaande zondag 
2 april speelt FC Aalsmeer tegen de 
Kickers uit Leimuiden en laat die 
gelijk staan met FC Aalsmeer in de 
3e periode, allebei drie keer gewon-
nen. En er is meer te beleven zon-
dagmiddag vanaf 14.00 uur aan de 
Beethovenlaan: Sponsormiddag, op 
een groot scherm AJAX tegen Fey-
enoord en vanaf 16.20 uur een op-
treden van de Aalsmeerse band Van 
Alles en Nog Wat en dat is allemaal 
gratis.
Peter Springintveld 

Stratentoernooi 
bij RKDES

Kudelstaart - Voor vrienden, bu-
ren, verenigingen en voor iedereen 
die recreatief een balletje wil trap-
pen, organiseert RKDES op 20 mei 
weer het jaarlijkse Stratentoernooi. 
De voetbalwedstrijden worden ge-
speeld op een half veld. Deelne-
mende teams dienen te bestaan uit 
zeven persoon, waarvan minimaal 

1 vrouw. Meer dames inzetten, is 
een aanrader. Ieder doelpunt die de 
vrouwelijke speelster maakt telt na-
melijk dubbel. De minimumleeftijd 
is 16 jaar. Het Stratentoernooi op za-
terdag 20 mei begint om 14.00 uur 
op het sportcomplex aan de Wim 
Kandreef en wordt aan het einde 
van de middag afgesloten met een 
gezellige barbecue. Inschrijven kan 
door een mail te sturen naar ecrk-
des@gmail.com. Meer informatie is 
te vinden op de website van RKDES 
en op facebook.

Waterpolo dames Oceanus 
spelen gelijk: 7-7
Aalsmeer - Ook afgelopen week-
end stond Aalsmeer weer ‘bol’ van 
allerlei sportactiviteiten en –wed-
strijden. Voetbal, handbal, badmin-
ton, korfbal en onder andere wa-
terpolo. Het eerste damesteam van 
Oceanus speelde thuis een water-

polowedstrijd in zwembad De Wa-
terlelie tegen de meiden van UZSC. 
De ploegen waren aan elkaar ge-
waagd, er werd over en weer ge-
scoord. Het werd uiteindelijk een 
gelijke eindstand: 7-7. 
Foto: www.kicksfotos.nl

Wedstrijdzeilen
Team Van Cauwenbergh wint 
eerste Grand prix d’Aalsmeer
Aalsmeer - Het zeilseizoen is afge-
lopen weekend traditiegetrouw ge-
opend met wedstrijden om de Grand 
Prix d’ Aalsmeer in de internationa-
le Drakenklasse. Dit was met werke-
lijk schitterend zeilweer; beide da-
gen stond er een fraaie bries vanuit 
oostelijke richtingen over de lengte 
van de Grote Poel. Westeinder Zeil-
wedstrijden beschikt dit jaar over 
een eigen startschip, een functio-
nele Doerak met compleet eigen in-
ventaris, zoals vlaggensets en start-
machines. Wedstrijdleider Herman 
van der Meyden kon deze vol trots 
en met veel enthousiasme ver in de 
Poel voor anker leggen om daarmee 
en strak eerste in-de-winds rak mo-
gelijk te maken. Met deelnemers uit 
Duitsland, België en Engeland werd 
het voor de Aalsmeerse favoriet en 
verdediger van de vorig jaar voor het 
eerst verzeilde Cor Groot-wisseltro-
fee uit 1939 nog een hele opgave. 
Zowel het Belgische team van Ben 
van Cauwenbergh (BEL 80) als het 
Engelse team van Jonathan Brown 

(GBR 770) zeilden zich nadrukke-
lijk voorin en na zaterdag stond Van 
Cauwenbergh met een serie van 1, 1 
en 2 op een voorlopige eerste plaats. 
Brown, die op zaterdag in de eer-
ste race een te vroege start maak-
te, zeilde zich op zondag met 6, 4 en 
1 verder naar voren in het klasse-
ment en werd zo verdienstelijk der-
de in totaal. Team Bakker zeilde zich 
met 1, 2 en 3 op zondag verder naar 
voren maar kon het team Van Cau-
wenbergh (2, 3 en 2) niet meer in-
halen. In de Solingklasse won Rudy 
den Outer overtuigend met een se-
rie van 1, 1, 1, 6, 2 en weer een eerste 
plaats in de slotrace. Michael Dietel 
werd keurig tweede. Het Aalsmeer-
se team van Peter van Klink zeilde 
op zondag met een serie van 1, 4 en 
3 goed mee, maar kon in het klas-
sement niet veel opklimmen, na-
dat ze zaterdag niet hadden meege-
zeild. Het evenement werd met een 
geanimeerde prijsuitreiking, inclu-
sief de jaarlijkse bitterballen, in het 
clubhuis van de W.V. Aalsmeer af-

gesloten. Komende weekends tref-
fen de zeilers elkaar weer voor het 
totaalklassement van de Grand Prix 
d’Aalsmeer. Surf naar www.westein-

derzeilwedstrijden voor alle details 
en prachtige zeilfoto’s op de West-
einderplassen.
Theo van Mierlo

Essy van Es wint 
bij OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 5 april 
vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat Het kaar-
ten op 22 maart is gewonnen door 
Essy van Es met 54661 punten. Op 
twee Dirk van Dam met 5093, op 
drie Jan van de Drift met 5057 en op 
vier Loek Pieterse met 5014 punten. 
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Bedrijventoernooi 
bij FC Aalsmeer

Aalsmeer - Een evenement terug 
van weggeweest organiseert FC 
Aalsmeer bij voldoende belangstel-
ling in juni. De voetbalvereniging wil 
het voorheen jaarlijkse bedrijven-
toernooi weer gaan houden op haar 
complex aan de Beethovenlaan. 
De bedoeling is dat de wedstrijden 
twee keer vijftien minuten duren en 
gespeeld worden op een half veld. 
Het spel is zeven tegen zeven.
De wedstrijden zullen plaatsvinden 
in de avonden van 9 en 16 juni vanaf 
19.30 uur. De finalewedstrijden wor-
den vervolgens gehouden op 23 ju-
ni en het toernooi wordt deze avond 
afgesloten met een gezellig feest.
Kijk voor meer informatie en in-
schrijving op www.fcaalsmeer. In-
lichtingen ook bij Joost Huismans 
en Sjaak Pannekoek.

Geen prijzen voor Aalsmeer 
op NK Koppelsjoelen
Aalsmeer - Zaterdag 18 maart is 
in Beneden-Leeuwen het NK Kop-
pelsjoelen gehouden. Kampioen van 
Nederland werden Tim van Somme-
ren en Ronald Polman met 134,610 
gemiddeld. Sjoelclub Aalsmeer deed 
ook mee, maar behaalde geen prij-
zen. In de A-Klasse sjoelden Joke 
Schagen en Iko van Elburg. Met 
112,50 gemiddeld werden ze 13e. In 
de B-Klasse werden Marry Verhoe-
ven en Cock Tukker 6e met 116,53. 
Hans van Leeuwen en Marja Sprin-
gin’tVeld werden 11e met een ge-
middelde van 108,30. In de C-Klas-
se behaalden Theo van Leijden en 
Wijnand Springin’t Veld een 6e plek 
met 100,97. Het laatste NK van het 
seizoen vindt plaats op zaterdag 15 
april in Barneveld. In mei is nog het 
WK in Frankrijk.

Op 16 maart en 23 maart zijn er twee 
competitiewedstrijden gesjoeld, dus 
2 weken achter elkaar (in plaats van 
om de week). Twee persoonlijke re-
cords werden er gescoord, Thijs 
Brozius 1344 en Gazi Orscek 1189. 
De uitslagen per klasse waren op 
16 maart als volgt: Hoofdklasse: 1. 
Paul van den Berg. A-Klasse: 1. Elisa 
Houweling. B-Klasse: 1. Thijs Brozi-
us. C-Klasse: 1. Klaas de Vries. De 
uitslagen per klasse waren op 23 
maart. Hoofdklasse: 1. Albert Ge-
leijn. A-Klasse: 1. Elisa Houweling. 
B-Klasse: 1. Thijs Brozius. C-Klasse: 
1. Gazi Orczek. De volgende com-
petitieavond wordt op donderdag 
13 april gehouden in het Dorpshuis 
in Kudelstaart, een laatste test voor 
het NK. Kijk voor info en uitslagen 
op www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Biljartvereniging met acht 
teams in de top tien
Aalsmeer - Ondanks enkele ver-
liespartijen deze week gaat het 
gezien de ranglijsten redelijk met 
de teams van de Biljartvereniging 
Aalsmeer, die met 8 van de 95 deel-
nemende teams bij de eerste 10 
staan van het district Veen en Rijn-
streek.
Dagcompetitie: Het kan verkeren. 
Zo sta je met je team op 1 punt van 
de koploper en zo verlies je een 
wedstrijd en dan sta je op 13 pun-
ten achterstand, dat overkwam het 
team van Harry Batenburg. Inval-
ler Joost Dekker wist zijn 12 pun-
ten veilig te stellen. Henk Bos had 
niets in te brengen tegen Hans van 
Aalst die een serie van 38 carambo-
les liet noteren en dat was de helft 
van zijn te maken caramboles. Do-
rus v/d Voort liet de winst aan Adrie 
van Dorp. Eindstand: Aalsmeer 32 
en BV ‘t Scheepje 45 punten.
Arnold Heuzen had in 16 beurten 
geen moeite met Jan Zandbergen 
die ondanks zijn serie van 18 een te-
kort had van 39 caramboles, dat be-
zorgde Arnold zijn 12 punten. Wim 
Nederstigt weet wat het is de laat-
ste weken om zijn partijen in winst 
om te zetten. Nu moest Piet van 
Gendt er aan geloven. Wim Berg-
hoef liet 7 punten noteren door het 
verlies tegen Nico Zwetsloot. Fred 
Pol speelde een moeilijke partij, het 
wilde niet lukken tegen Cor Krans-
se. Eindstand: Aalsmeer 37 en Rij-
negom 39 punten. 
Wil Piet en zijn team deden goede 
zaken tegen BV Pepersteeg A, die 
in de eerst deel van de competitie 
weken lang boven aan stond en nu 
op plaats 7. Wil Piet had veel te veel 
beurten nodig tegen Wim Huigsloot 
(39) om zijn 12 punten te laten no-
teren. Piet de Ridder, die nu 23 par-
tijen heeft gespeeld waarvan 17 ge-
wonnen, 2 remise en 4 verloren, had 
27 beurten nodig tegen Piet Loos 
om de winst te pakken. Flip Eskes 
won de gelijk opgaande wedstrijd 
in 26 beurten tegen Wil Hogen-
boom. Wijnand Knol kon de 12 pun-
ten niet naar huis halen en moest 
die aan John van Klink laten. Eind-
stand: Aalsmeer 45 en Pepersteeg 
35 punten.
Avondcompetitie: Hans Spaargaren 

en zijn team denderen maar door, 
nu was RBV het slachtoffer. Paul v/d 
Aar speelde remise tegen Mick Fok-
ker, beide 11 punten. Hennie Karr-
sen bezorgde Martin Jansen een 
nederlaag die 20 caramboles tekort 
kwam deze avond. Teamleider Hans 
Spaargaren had met 19 beurten en 
een serie van 26 geen problemen 
met Jaap Verhoeven. Eindstand: 
Aalsmeer 36 en RBV 22 punten. 
Jan Ganzevles was redelijk op dreef 
om het Alphons Ledoux moeilijk te 
maken, wat 12 punten opleverden, 
Joost Dekker kon het niet bolwer-
ken tegen Corne Vaartjes, Joost die 
ver onder zijn kunnen had gespeeld 
moest met 5 punten genoegen ne-
men. Ook Henk v/d Sluis speel-
de een nette wedstrijd, maar ver-
loor van Adrie Janse in 27 beurten. 
Eindstand: Aalsmeer 25 en Wester-
haven 32 punten. Na een moeilij-
ke start aan het begin van de com-
petitie hebben de driebanders het 
ritme te pakken. Thuis spelend te-
gen ‘t Fort was het Ton v/d Laarse 
die Wery Koeleman een flinke ne-
derlaag bezorgde door in 27 beur-
ten Wery achter te laten met 9 ca-
ramboles van de te maken 27, Henk 
Floor stond niet op scherp deze 
avond en moest toezien hoe Cees 
Smit zijn caramboles stond te ma-
ken en zijn punten liet noteren. Wim 
Berghoef, die regelmatig het spel-
letje driebanden speelt, was deze 
avond de vervanger van Theo Volk-
erts. Wim maakte er een spannende 
pot van door met een verschil van 1 
carambole te winnen van Kees v/d 
Meer. Eindstand: Aalsmeer B 29 en 
‘t Fort 24 punten. Enkele weken ge-
leden was het Dennis Sassen die 
Wim Besselse een nederlaag be-
zorgde. Nu was het vader Sassen de 
tegenstander die in 13 beurten zijn 
228 caramboles liet noteren en Wim 
achter liet met en een groot tekort 
aan caramboles. Rob ten Brink had 
in 13 beurten geen probleem om 
zijn 99 caramboles te maken tegen 
Wim v/d Weijden. Teun van Leeu-
wen had 12 beurten nodig tegen Fe-
lix Schuurbiers en een serie van 38 
om de teamwinst naar de Roerdom-
plaan te brengen. Eindstand: BV De 
Plas 26 en Aalsmeer 28 punten. 

Ritmische gymnastiek SV Omnia
Leerzame wedstrijd voor 
pre junioren groep
Aalsmeer - Op 18 maart vond in 
Dordrecht de eerste plaatsingswed-
strijd voor groepen en trio’s van het 
A/B niveau ritmische gymnastiek 
plaats. Naast de individuele wed-
strijden kent de ritmische gymnas-
tiek ook groepswedstrijden. Dit is 
zelfs een olympische discipline en 
spectaculair om te zien. Op het mo-
ment dat een vereniging een groep 
kan vormen zijn ze ook verplicht om 
dat te doen. SV Omnia heeft dit jaar 
een groep kunnen samenstellen van 
pre junioren. Deze groep bestaat uit 
Senna Buskermolen, Noor Cleverin-
ga, Madelief Riepe en Noa Spaarga-
ren. Tijdens de wedstrijd werd een 
baloefening verwacht van de mei-
den. Voor het eerst in deze samen-
stelling is het nog knap lastig om 

het gooien en vangen naar elkaar 
goed te timen. Vol goede moed gin-
gen de meiden de vloer op. Helaas 
ging de bal ook de vloer uit. Toen 
het reservemateriaal gepakt was, 
kwam de bal de vloer weer oprollen. 
Voor de score is dat niet goed, een 
extra bal op de vloer. Dat was dus 
jammer genoeg flinke puntenaftrek 
voor de meiden. Al met al eindigde 
de groep op de elfde plaats. Het was 
een leerzame les en hopelijk de vol-
gende keer een beter resultaat.
Ook een keer een wedstrijd ritmi-
sche gymnastiek bijwonen? Op za-
terdag 22 april organiseert SV Om-
nia 2000 een wedstrijd voor de 
gymnastes van het C niveau in De 
Bloemhof. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.

Handbal
Spannende laatste partij 
voor RKDES B-meiden
Kudelstaart - Zondag 26 maart om 
9.30 was de laatste handbalwedstrijd 
van het binnen seizoen aangebro-
ken. Najaden stond op nummer twee 
en RKDES op vijf. Dus wisten de B-
meiden van RKDES wat hen te wach-
ten stond, maar na een goede war-
ming-up en een power praatje van 
Kitty en Debbie was het team klaar 
voor de wedstrijd. Na een moeizame 
start, waarbij Tamara een viertal bal-
len achter haar in het net zag gaan, 
kwam RKDES toch op gang en liep 
in met een aantal prachtige doelpun-
ten van onder andere Birgit. Vanaf 
toen werd het spannend. RKDES liep 
gelijk op, mede door het goede ver-
dedigingswerk van Luka en Maud. 
RKDES stond zelfs nog een tijdje 
voor. Net voor rust scoorde Romée, 
waardoor RKDES met 7-7 de rust in 

ging. De tweede helft ging RKDES 
met een positief beeld in. Het bleef 
spannend en ook de stand bleef aan 
elkaar op lopen. Na weer wat prach-
tige doelpunten en mooie reddingen 
moest RKDES toch even aanpoten. 
Na een gele kaart voor Vera, twee 
minuten voor Nikki en een blessure 
van Thamar moest RKDES een deel 
van de tweede helft handballen zon-
der wissel. Ook dat hebben de mei-
den met z’n alle goed opgevangen. 
Gelukkig kon Thamar de laatste 10 
minuten nog meedoen. Uiteindelijk 
pakte Najaden de winst en ging met 
11-12 naar huis. De B-meiden willen 
alle ouders die hebben gereden, ge-
wassen en gejuicht hebben bedan-
ken, Kitty voor de trainingen en al-
le tegenstanders voor de positieve 
wedstrijden.

Handbal week-
programma

Zaterdag 1 april, veld:
10.00 u:  FIQAS E3 – KDO
10.00 u:  FIQAS F2 – DSS
10.50 u:  FIQAS E2 – Legmeervogels
11.00 u:  FIQAS D3 – Wasmeer
11.50 u:  FIQAS jongens C2 – 
 Lelystad
11.50 u:  FIQAS E1 – Lotus

Foto: www.kicksfotos.nl

Nacompetitie handbal
FIQAS verslaat OCI Lions!
Aalsmeer - Zondag 26 maart 
stond voor de mannen van FIQAS 
Aalsmeer de confrontatie met OCI 
Lions op het programma. De Lim-
burgse ploeg was koploper en had 
in de nacompetitie nog niet ver-
loren. De Aalsmeerders wel: een 
paar weken geleden uit bij Lions. 
Het verschil was toen tien punten, 
dus werd een zeer lastige middag 
voorspeld. Het liep anders. De eer-
ste tien minuten waren wel voor Li-
ons, dat meteen een voorsprong 
nam: 1-3 en even later 3-7. Maar 
vanaf dat moment kwam FIQAS 
steeds beter in de wedstrijd, met 
keeper Gaby Birjovanu, die fantas-
tische reddingen verrichtte, als gro-
te aanjager. Er werd met grote inzet 
en als collectief gewerkt om de ach-
terstand te verkleinen en dat lukte. 
Remco van Dam – opnieuw topsco-
rer – schoot met scherp, maar wist 
ook anderen vrij te spelen. Nils Dek-
ker maakte de 5-7 vanuit de linker-
hoek en Rob Jansen zorgde voor de 
8-9 vanaf rechts. Lions kwam weer 
iets terug (8-11), maar twee goals 
van Benghanem en een ‘over de 
hele’ van Birjovanu die zag dat het 
Limburgse doel leeg was, zorgden 
voor een gelijke stand: 11-11. Het 
publiek in de goed gevulde Bloem-
hof ging er eens goed voor zit-
ten, want vanaf dat moment ont-
spon zich een super spannend ge-
vecht. Na een stop van Birjovanu 
kreeg Lions een strafworp, maar die 
werd door Marco Verbeij gekeerd 
(al ging hij er in de rebound alsnog 
in). Samir maakte gelijk en weer 
was er een voorsprong voor Lions: 
12-14. Maar Rob Jansen (rechter-
hoek) en Nils Dekker (snelle spel-
hervatting) bepaalden de ruststand 
op 14-14. In de tweede helft kwam 
Lions het best uit de startblokken, 
want binnen twee minuten hadden 
ze al twee keer gescoord: 14-16. Het 
leek nog erger te worden voor FI-
QAS toen ze ook nog een strafworp 
kregen. Maar deze werd opnieuw 
gestopt door Verbeij! Vervolgens 
scoorde Van Dam eerst zelf en be-
diende toen Benghanem: 16-16. Na 
een stop van Birjovanu kreeg Rob 

Jansen ruimte op rechts en benut-
te die uitstekend: 17-16. Van Dam 
legde de Limburgse verdediging in 
de luren door een schijnbeweging 
(18-16) en Nils Dekker kon weer 
in de break: 19-16. Lions profiteer-
de vervolgens van balverlies (19-
17), maar Kevin Hooijman schoot de 
20-17 binnen. Er was een strafworp 
voor Lions en Lars van Wijk benut-
te er een voor FIQAS: 21-18. Na de 
zoveelste stop wist Benghanem de 
marge zelfs tot vier te brengen (22-
18) en zag trainer Schmetz van Li-
ons zich genoodzaakt een time out 
te nemen. Dat leverde niet het ge-
wenste effect op. Sterker nog, FI-
QAS was nu helemaal los en tilde 
de stand zelfs naar 25-18 (twee keer 
Michael Kamsteeg en nog een keer 
Dekker). Met nog een minuut of ze-
ven te gaan was de wedstrijd ge-
speeld. Want in de slotfase kon Li-
ons nog wel iets dichterbij komen, 
maar de Aalsmeerders gaven de ze-
ge niet meer uit handen en werden 
de laatste minuut begeleid door ap-
plaus van het publiek. Het werd uit-
eindelijk 28-25: een even mooie als 
verdiende overwinning voor FIQAS 
Aalsmeer dat als collectief had ge-
streden. Ze staan nu samen met Li-
ons aan kop in de nacompetitie (al 
is het doelsaldo van de Limburgers 
wel iets beter) en met nog twee 
wedstrijden te gaan en vier punten 
voorsprong op de nummers drie en 
vier lijkt een plaats in de kruisfinales 
voor het grijpen. Aanstaande zater-
dagavond 1 april spelen de mannen 
uit bij Koorn/Quintus om 20.15 uur: 
en op zaterdag 8 april vanaf 19.00 
uur uit tegen Swift Arnhem. 

Laatste wedstrijd dames 
Aanstaande zaterdag 1 april spelen 
de dames van FIQAS Aalsmeer niet 
alleen hun laatste wedstrijd thuis 
in de Bloemhof, maar ook de laat-
ste competitiewedstrijd van het sei-
zoen. Om 20.00 uur is Fortissimo de 
tegenstander. Eerder in het seizoen 
werd de uitwedstrijd nipt gewonnen 
(22-23), dus het belooft spannend 
te worden. Mis het niet en bezorgd 
de dames een geweldig seizoenslot! 

12.50 u:  FIQAS meisjes B1 – KDO
12.55 u:  FIQAS jongens C1 – 
 Volendam
Zaterdag 1 april, zaal:
18.45 u:  FIQAS heren 3 – BFC 
 (Eerste Divisie)
20.00 u:  FIQAS dames 1 – 
 Fortissimo (Eerste Divisie)
Zondag 2 april, zaal:
11.00 u:  FIQAS meiden A1 – Vido 
 (Jeugd Divisie)
12.15 u:  FIQAS jongens A1 – 
 Fidelitas (Jeugd Divisie)

Onderlinge competitie wedstrijdturnen

Isa Verzeilberg kampioene 
van SV Omnia 2000
Aalsmeer - Op donderdag 23 
maart werd de finale van de on-
derlinge competitie wedstrijdturnen 
gehouden in gymzaal De Baccara 
in Aalsmeer. In december werd de 
eerste wedstrijd geturnd en nu de 
finale. Na twee wedstrijden wordt 
de balans opgemaakt. Eerst telt de 
plaatsing bij beide wedstrijden en 
bij gelijke klassering wordt er naar 
de punten gekeken. In totaal stre-
den er 42 turnsters onder leiding 
van trainsters Anneke Nap, Mari-
et Tas, Ilse Sandifort, Gerda Kockel-
korn en Erica Belandi om de prijzen. 

Helaas konden bij de finalewedstrijd 
Fenna Voorn, Guylaine Piet, Shania 
Bleeker en Veerle de Jong niet mee 
doen. In een zeer verhitte gymzaal 
turnden de turnsters onder het toe-
ziend oog van vele ouders, grootou-
ders, broertjes en zusjes hun fina-
le-wedstrijd. 
In de categorie instap D2 was de uit-
slag als volgt: 1. Alisa Kockelkorn, 2. 
Ranya Hnassay, 3. Alicia den Ouden, 
4. Nency van Noordenne, 5. Sophie 
Does, 6. Noa Verbeek, 7. Amy Raad-
schelders, 8. Lynn van der Neut, 9. 
Sam Rosa Voorn, 10. Lynn van Kuik, 
11. Suus Clemens, 12. Emily Broek-
huysen, 13. Fabienne Laven en 14. 
Fenne Vogel.
Omdat er in deze categorie 14 deel-
neemsters waren, kregen de eer-
ste vijf een medaille. Helaas ging er 
wat mis in de telling, zodat de bes-
te vijf wel op het erepodium ston-
den, maar niet op de juiste plaats. 
Vrijdag krijgen de medaillewinna-
ressen hun juiste medaille en wordt 
er een nieuwe foto gemaakt op het 
erepodium! 
Categorie pupillen D2: 1. Sanne 
Klein, 2. Riva Smits, 3. Nada Hnas-
say, 4. Esmée Rolden, 5. Fabiën-
ne Homma, 6. Noa Smits en 7. Sen-
na Harting. In deze wedstrijd maak-
te Nada voor het eerst een arabier-
flick-flack in haar matoefening.

Categorie pupillen D1: 1. Ayanna 
Hardjoprajitno, 2. Mara Meijer, 3. 
Dieuwertje Gerritsma, 4. Roosmarijn 
de Rond da Silva Futre en 5. Lotus 
Baardse. Laatstgenoemde had de 
eerste wedstrijd niet mee gedaan, 
maar eindigde bij de finale wedstrijd 
op de 3e plaats.
Categorie jeugd D2: 1. Jet van Koot-
en, 2. Britt Beelen, 3. Tessa van den 
Haak en 4. Maud Sanders. Britt 
turnde als afsprong van de balk 
voor het eerst radslag-salto achter-
over en bij de brug maakte ze voor 
het eerst een kip (spreek uit kiep). 
Voor dit laatste onderdeel krijgt ze 
een appeltaart van de trainsters. Dit 
geldt ook voor Shanna Dernison. Zij 
koos voor een kwarktaart.
Categorie junioren: 1. Isa Verzeil-
berg, 2. Anouk Caarls, 3. Fleur 
Snoek, 4. Danielle Lohuis, 5. Shanna 
Dernison en 6. Elaine van Bakel. Da-
nielle maakte voor het eerst in haar 
matoefening een combinatie flick-
flack salto achterover. Ook senior 
Kirsten Kniep maakte deze combi 
voor het eerst. Isa en Jasmin maak-
ten een mooie streksalto achterover 
in hun vloeroefening.
Categorie senioren: 1. Jasmin Ai-
leen, 2. Kirsten Kniep, 3. Tanya Ka-
roui, 4. Nilou Spring in ’t Veld, 5. 
Anouk Straathof en 6. Bodine van 
Nuland. Bodine is pas sinds januari 
lid van SV Omnia en deed voor het 
eerst mee aan de wedstrijd.
De wisselbeker voor de verenigings-
kampioene kan worden gewonnen 
door turnsters uit de categorieën ju-
nioren en senioren. Isa Verzeilberg 
is nu de nieuwe verenigingskam-
pioene 2017 van SV Omnia 2000! 

Hiervoor ontving ze de Wisselbeker 
uit handen van de kampioene van 
2016, Jasmin Aileen. De wisselbe-
kers voor de 4e en 5e divisie kun-
nen pas in juni uitgereikt worden 
daar het wedstrijdseizoen in de re-
gio en district nog niet ten einde is. 
Leiding en turnsters kunnen terug-
kijken op een mooie finale. Dit was 
tevens de laatste onderlinge wed-
strijd geweest in gymzaal De Bacca-
ra, daar de onderlinge wedstrijden 
volgend seizoen zullen plaatsvinden 
in de nieuwe sporthal bij zwembad 
De Waterlelie. 

Sensatie in top jeugdschaken AAS
Christiaan wint van Luuk!
Aalsmeer - De 22e ronde van de 
AAS Jeugdcompetitie bracht de sen-
sationele overwinning van Christiaan 
op Luuk. Christiaan opende scherp 
met Dh5 en Lc4, maar werd toch 
langzaam terug gedrongen door 
Luuk. In de complicaties sloeg Luuk 
een pion te snel terug en zag tot zijn 
afgrijzen Loper c1 slaat Dame g5. Er 
werd nog lang en dapper doorge-
vochten door Luuk, maar Christiaan 
speelde nauwkeurig door en op de 
31e zet werd Luuk mat gezet. Bij af-
wezigheid van Jasper kwam Christi-
aan op gelijke hoogte met Jasper en 
wordt de strijd om de derde plaats 
erg spannend. Willem liep door een 
regelmatige overwinning op Ro-

bert weer een punt in op Luuk, maar 
staat nog steeds drie punten op hem 
achter, wat ook zijn voorsprong is 
op Christiaan en Jasper. In de sub-
top deden Sam en Tim goede zaken 
door Stijn en Rune te verslaan en zij 
staan nu met Robert op 9,5 punten. 
Ook lager op de ladder wordt er veel 
strijd geleverd. Ryan won van Kevin 
en Koenraad won van Flora. Broer 
Simon kon het niet bolwerken te-
gen Ruben en blijft de rode lantaarn-
drager. Zo hadden 14 kinderen weer 
een leuke en spannende avond bij 
de Alternatieve Aalsmeerse Schaak-
vereniging (AAS). Kijk voor informa-
tie op www.aas.leisb.nl.
Door Ben de Leur
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Kaartavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Allen Weerbaar houdt 
op maandag 3 april weer een gezel-
lige kaartavond. Alle klaverjaslief-
hebbers en jokeraars worden weer 

Noord-Nederlands kampioenschap
Klaas Spaargaren beste 
Micro Magic zeiler
Aalsmeer - In Grou in Fries-
land werd afgelopen weekend het 
Noord-Nederlands kampioenschap 
in de Micro Magic Klasse verzeild. 
De Micro Magic is een klein zeil-
bootje, slechts 53 centimeter lang 
en wordt vanaf de steiger met een 
zender bestuurd. Dat maakt de Mi-
cro Magic uitermate wendbaar en 
elke vlaag of winddraaiing kan wor-
den benut. 
Dat was bij de prachtige weersom-
standigheden volledig aan de orde, 
er stond een matig briesje, een echt 
scharrelwindje, onder een stralen-
de zon. In totaal werden er 16 ra-

ces verzeild. De Aalsmeerder Klaas 
Spaargaren van Watersport Vereni-
ging Aalsmeer kon daar goed mee 
overweg. Als enige uit deze regio 
wist hij met onder meer vijf gewon-
nen races de anderen in totaal goed 
achter zich te houden. Hij scoorde 
slechts 22 punten, voor Gerard Pars 
(Lemmer) met 27 punten en Jan de 
Best (Heerenveen) met 31 punten. 
Op www.micromagic.nl is van al-
les terug te vinden over het zeilen 
in de Micro Magic. De foto’s geven 
een goed beeld van dit leuke eve-
nement.
Theo van Mierlo

Paasdrive bij Ons 
Genoegen

Aalsmeer - Het bestuur van Kaart-
club Ons Genoegen nodigt belang-
stellenden weer uit voor haar vroe-
ge Paasdrive kaartavond van dit sei-
zoen op dinsdag 4 april. De nieuwe 
locatie is het Hofplein aan de Cle-
matisstraat, ingang van het Kloos-
terhof. Vanaf 19.00 uur staan koffie 
en thee klaar. Aanvang is 19.30 uur. 
De toegangsprijs is ongewijzigd, 

Paaskienen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Op vrijdag 5 april houdt 
buurtvereniging Hornmeer haar tra-
ditionele Paaskien. Het belooft weer 
iets speciaals te worden met prach-
tige prijzen, waaronder een rond-
vaart voor twee personen over de 

Schaakcompetitie
AAS bekert niet verder na 
verlies tegen Voorschoten
Aalsmeer - Vrijdagavond 24 maart 
mocht het bekerteam van AAS het 
in een thuiswedstrijd opnemen te-
gen Voorschoten. In de Leidse 
schaakbond worden voor de be-
kercompetitie op een avond twee 
partijen van 45 minuten per par-
tij per persoon gespeeld tegen de-
zelfde tegenstander. Een partij met 
wit en een met zwart. In de regu-
liere competitie had AAS al van dit 
team verloren zodat de Azen van te-
voren gewaarschuwd waren Voor-
schoten niet te onderschatten. De 
AAS teamleider Simon Groot kon 
wegens werkverplichtingen helaas 
niet aanwezig zijn en werd vervan-
gen door Olaf Cliteur. De overige 
Azen die in het strijdperk traden wa-
ren Peter Poncin, Henk Noordhoek 
en Erik Breedveld. Peter op bord 1 
werd gekoppeld aan de jeugdige en 
in goede vorm verkerende Jip Da-
men. Jip offerde een paard tegen 
een aantal pionnen welke in het ver-
loop van de partij zo sterk werden 
dat Peter moest opgeven. Henk op 
bord 2 speelde tegen Symon Alge-
ra en wist helaas ook zijn partij niet 
te winnen. Olaf op bord 3 speelde 
tegen Marcus Driessen die de par-
tij al erg snel in zijn voordeel wist 
te beslissen. Erik op bord 4 speel-
de tegen de ex voorzitter van de LSB 
Gert Both. In een pionneneindspel 
wist Erik zijn pionnen net wat beter 
te positioneren dan zijn tegenstan-
der en wist als enige AAS te winnen. 
3-1 achter na de eerste serie partij-
en en een opvallende overeenkomst 
met de vorige bekerwedstrijd waar-
in de Azen ook met dezelfde ach-
terstand aan hun tweede partij be-
gonnen. Toen wist AAS met een 4–0 

winst in de tweede serie het tij nog 
te keren. Was AAS weer in staat de-
ze stunt te herhalen? Olaf had met 
wit een mooie aanval, maar viel he-
laas weer in een oude fout. Hij ge-
bruikte veel te veel tijd, zodat hij 
zijn mooie stelling niet kon verzilve-
ren en met een half uur minder tijd 
dan Marcus door zijn vlag ging. Een 
1–4 achterstand voor de Azen en de 
wedstrijd helaas al verloren omdat, 
mocht AAS nog tot een 4–4 eind-
stand komen, de resultaten van het 
onderste (4e) bord afvallen en laat 
dat nu net het enige punt zijn wat 
AAS in de eerste serie partijen wist 
te scoren. Voor de eer dus maar ver-
der schaken. Henk zag een offer op 
g6 over het hoofd wat hem een pi-
on kostte en zijn tegenstander een 
gevaarlijke aanval opleverde. Door 
stug verdedigen wist Henk zich 
toch weer terug in de partij te vech-
ten en moest zijn tegenstander lijd-
zaam aanzien dat Henk steeds be-
ter kwam te staan en opgeven de 
enige optie was. Peter en Jip speel-
de een heel scherpe partij waarin 
er heel veel stukken instonden. Na-
dat de meeste stukken waren gesla-
gen stond het zowaar aardig gelijk 
waarna tot remise werd besloten. 
Erik was als laatste nog bezig en 
zag op het eind nog een winst over 
het hoofd waarna zijn tegenstander 
remise aanbood en hij dit, omdat er 
toch niks meer op het spel stond, 
accepteerde. Eindstand 3–5 in het 
voordeel van Voorschoten. Dit keer 
in tegenstelling tot de voorgaan-
de jaren geen finaleplek voor AAS. 
Voorschoten mag tegen Leithen om 
de bekerwinst gaan strijden.
Henk van Leeuwen 

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust 3 heeft de 
koppositie in zicht!
Aalsmeer - Bloemenlust 1 kon het 
goede resultaat van de eerste wed-
strijd tegen Fusia 1 (9-1 winst) niet 
herhalen. In de uitwedstrijd in IJmui-
den wisten Bart Spaargaren, Johan 
Berk en invaller Jan Spaargaren al-
le drie slechts een maal te winnen, 
allen van dezelfde tegenstander. Ook 
het dubbelspel werd helaas verloren 
door het duo Spaargaren en Spaar-
garen. Johan Berk leek in de laat-
ste wedstrijd tegen de sterkste te-
genstander nog voor een stuntje te 
kunnen zorgen, maar na een 1-2 
voorsprong ging de partij toch in vijf 
games verloren. Degradatie wordt 
steeds moeilijker af te wenden.
Bloemenlust 2 speelde thuis tegen 
de sterke koploper Holendrecht 1. 
Peter Velleman speelde zijn eerste 
partij tegen Ivo v.d. Berg die op 100% 
stond en in een spannende wed-
strijd verloor Peter nipt met 8-11 in 

de vijfde game. Peter won later wel 
zijn tweede partij, ook in vijf games. 
Ook Horst Krassen wist een partij te 
winnen en Danny Knol zegevierde 
twee maal. Danny speelde de laatste 
wedstrijd tegen Ivo v.d. Berg en won 
deze knap in vier games, zodat Ivo 
geen 100% meer heeft. Omdat het 
dubbelspel werd verloren door Dan-
ny en Peter kwam de einduitslag op 
4-6. Bloemenlust 3 boekte een nut-
tige 4-6 overwinning uit bij Heems-
kerk 2 door zeges van Jan Spaarga-
ren (3x), Dirk Biesheuvel (2x) en Ire-
ne Gerritsma. Jan en Dirk wisten het 
dubbelspel helaas net niet te winnen. 
Bloemenlust 2 verstevigde de twee-
de positie en zit inmiddels koploper 
ASSV 2 op de hielen. Het gat werd 
verkleind naar 2 punten, mede om-
dat ASSV dure punten morste. Het 
kampioenschap in de vierde klasse 
behoort zeker tot de mogelijkheden.

Drie winnaars op rij: Martin (tweede niveau), Rob (derde niveau) en Kilian 
Hoogste Niveau).

Darten in Dorpshuis Kudelstaart
Kilian Broeren wint 
Grote Finale bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was het twee wekelijkse dartsfesti-
val in Kudelstaart. De opkomst was 
met 48 deelnemers wederom pri-
ma. Voor de vierde keer op rij was 
de opkomst ruim boven de veertig 
(achtereenvolgens 50, 48, 45 en 48). 
Kilian Broeren bereikte op de vori-
ge speelavond de finale (die verlo-
ren ging tegen Brent Plaisier), maar 
kwam nu in de poule tegelijk in de 
problemen. Kilian, Kevin Bras en 
Rick Fransen boekten alle drie twee 
overwinningen, maar Kilian werd 
op basis van legsaldo alsnog eer-
ste. Vervolgens boekte Kilian zeer 
knap een rijtje overwinningen tegen 
achtereenvolgens Ronald Baars, 
John Guldemond, Tjitte Miedema en 
Christopher Brouwer. Kilian bereik-
te zodoende voor de tweede keer 
op rij de Grote Finale. De andere fi-
nalist was Erik Jan Geelkerken. Ook 
Erik Jan had geen gemakkelijk pad, 
zelf stond hij tweede in de stand, 
maar hij trof op deze avond de num-
mer één, drie, en vier van de rang-
lijst. In de poule won hij al van Rem-
co Maarse (derde) en Moreno Blom 
(vierde), in de halve finale volgde 
een heuse kraker tegen koploper Ti-
bor Hogervorst. In de strijd om het 
kampioenstrijd boekte Erik Jan een 
belangrijke overwinning, al bleef Ti-
bor nog wel koploper. Overigens zijn 
andere darters nog niet afgeschre-
ven voor het kampioenschap. Erik 
Jan en Kilian grossierden dit seizoen 
in finales, voor Erik Jan was het de 
achtste, voor Kilian de zesde. Kilian 
won er vijf, maar verloor de belang-
rijkste, namelijk die van het Hoog-

ste Niveau. Erik Jan daarentegen 
won ‘slechts’ vier finales, maar wel 
twee keer het Hoogste Niveau. Des-
alniettemin dicteerde Kilian de fina-
le en uiteindelijk won hij knap voor 
de derde keer ooit de Grote Finale. 
En dat werd eigenlijk ook eens tijd, 
want de vorige keren waren maar 
liefst vijf en negen seizoenen gele-
den.
Op het tweede niveau bereikten Pe-
ter van de Laarse en Ronald Baars 
de halve finale, maar de finale ging 
tussen Ilona van Emden en Martin 
Bax. Voor Ilona was het de tweede 
finale van dit seizoen, voor Martin 
alweer de vijfde. Martin won twee 
keer het derde niveau, maar beide 
finales op het tweede niveau gingen 
verloren. Op deze avond liep het dan 
toch goed af voor Martin, wat ook 
nog eens een jubileum bleek te zijn, 
want het was zijn tiende gewonnen 
finale ooit. Martin had ook nog eens 
lange tijd de Hoogste Uitgooi van de 
avond in handen (129), maar uitein-
delijk kwam deze eer terecht bij Jo-
ris Voorn met een prachtige uitgooi 
van 158. Hoe het de darters verging 
op het derde en vierde niveau leest 
u volgende week. Volgende week 
vrijdag 7 april is de volgende speel-
avond. Elke darter kan zonder op-
gave vooraf meedoen, de Poel’s Eye 
is geen besloten club, laagdrem-
pelig en geschikt voor alle niveaus; 
hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Jong, oud, man en vrouw zijn wel-
kom in het Dorpshuis. De inschrij-
ving sluit om 20.00 uur, deelname 
kost vier euro en de minimum leef-
tijd is 15 jaar.

Aan doorzettingsvermogen ligt het niet!

Ilze van der Geest op 
weg naar NK turnen
Kudelstaart - De 14-jarige Ilze van 
der Geest uit Kudelstaart turnt al 
jaren bij SV Pax Haarlemmermeer 
en komt dit jaar uit in de 1e divisie 
bij de junioren. Met haar trainers 
en teamgenoten werkt Ilze 14 uur 
per week toe naar de Nederland-
se Kampioenschappen in juni 2017. 
Dat ze op koers zitten bleek tijdens 
het NK voor teams waar Ilze in no-
vember 2016 met haar teamgenoten 
aan deel nam. Iedere deelneemster 
van het team turnt dan op haar bes-
te toestellen. Voor Ilze zijn dit balk 
en brug. Ze turnde goede scores en 
behaalde met haar team de hoog-
ste plaats op het podium. Tijdens de 
trainingen werkte ze hard verder om 
de moeilijkheidsgraad van haar oe-
feningen te verhogen om haar kan-
sen op succes te vergroten. Want 
hoe mooi zou het zijn om naast de 
teammedaille ook een individuele 
medaille te behalen! Helaas brak Ilze 
tijdens een training haar grote teen. 
Een operatie was nodig Ilze en hier-
door miste zij de eerste plaatsings-
wedstrijd voor de halve finale. Ilze 
toonde zich echter een ware strijder 
en bleef, zelfs met haar voet in het 
gips, vol goede moed doortrainen. 
Haar teen heelde gelukkig voor-
spoedig en 20 dagen voor de twee-
de en laatste kans om zich te plaat-
sen werd haar gips verwijderd. De 
vraag was natuurlijk of dit nog op 
tijd was. Zaterdag 18 maart was het 
zo ver. Met aangepaste oefenstof 
begon Ilze in het Limburgse Reu-
ver aan haar wedstijd. Dat het span-
nend was bleek tijdens het inturnen 
op het eerste toestel balk. Haar oe-
fening liep niet zoals gewenst, maar 
na een peptalk van haar coach liet 
Ilze een prachtige wedstrijdoefe-

ning zien wat haar op balk zelfs de 
1e plaats opleverde. Op het toestel 
sprong en vloer had Ilze bijna nog 
niet kunnen trainen. Toch liet ze een 
nette basisoefening zien en waar-
door ze in het klassement niet veel 
plaatsen zakte. Op brug liet Ilze ook 
weer een mooie oefening zien. He-
laas viel ze tijdens één onderdeel, 
maar ondanks dat haalde ze op brug 
een goede 4e plaats. In het totaal-
klassement eindigde Ilze op een he-
le knappe 8e plaats. Van de 24 deel-
nemers stromen er na twee wedstrij-
den 16 door naar de halve finale op 
6 mei in Rotterdam. Ilze kon haar ge-
luk natuurlijk niet op toen tijdens de 
prijsuitreiking bekend werd gemaakt 
dat ze zich als 10e heeft geplaatst. 
Ilze hoopt dat ze de komende we-
ken haar oefeningen weer op niveau 
krijgt, zodat ze zich in de halve finale 
uiteindelijk plaatst voor het Neder-
lands Kampioenschap in juni. Aan 
haar doorzettingsvermogen zal het 
in ieder geval niet liggen!

welkom geheten in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat. De inleg is 
1,50 euro per persoon. Het kaar-
ten begint om 20.00 uur. De deuren 
gaan open vanaf 19.30 uur voor in-
schrijving. Op de laatste kaartavond 
vielen de prijswinnaars allen weer 
in de 5000 punten. Op één Vera 
Könst met 5483, op twee mevrouw 

van Bemmelen met 5219, op drie 
Wim Spring in ’t Veld met 5050, op 
vier Ton Könst met 5035 en op vijf 
Jan Alderden met 5021 punten. De 
poedelprijs was voor Lida de Nooij 
en de marsenprijs ging naar Vera 
Könst 4x. Bij het jokeren behaalde 
Lilian Klaassen de hoogste eer en 
werd Jopie de Vries laatste.

Westeinderplassen compleet met 
een lunch. Niks mis mee toch? Ook 
de traditionele boodschappenmand, 
tot de rand toe gevuld, is natuurlijk 
weer aanwezig. Verder zijn er nog 
vele andere prijzen ingekocht. Kom 
gezellig mee kienen. Neem gerust 
een buurman/vrouw mee. Aanvang 
is 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00 
uur. Adres: Buurthuis in de Roer-
domplaan 3.

Sebastiaan Dolk 
eerste bij darten

Aalsmeer - De zaal van ’t Middel-
punt ging om half acht open voor de 
inschrijving voor de wekelijkse dart-
avond. Er is dan ook gelijk de moge-
lijkheid om in te gooien voordat om 
acht uur de competitie begint. Se-
bastiaan Dolk was gelijk al goed in 
vorm, hij gooide een prima score en 
de dubbels waar hij op uit kwam wa-
ren deze keer best wel goed, van-
daar dat hij dan ook de eerste plaats 
wist te behalen. De tweede plaats 
was dit keer voor Ben van Dam, die 
een zeer wisselend spel had met ho-
ge scores en dan weer super laag. 

3e Ronde SGA 
schaaktoernooi

Aalsmeer - In de derde ronde van 
het SGA veteranenkampioenschap 
hebben de Aalsmeerse schakers 4 
punten gehaald, dus stukken be-
ter gespeeld dan in de tweede ron-
de. In groep D met 32 deelnemers 
wist Rob van Haaften met zwart 
knap te winnen van Frans Altena. In 
groep C met 30 deelnemers bleek 
dat Clemens Koster nog steeds in 
een vormcrisis zit en verloor met 
zwart wat teleurstellend van Lind-

Hans Dolk wist voor de tweede keer 
de derde plaats te behalen. Toch 
werd het even spannend toen Kees 
de Lange een uitgooi van 90 had, 
maar dit was net te laat, en werd hij 
vierde. Peter Bakker had het best 
moeilijk, want hij kwam vaak op een 
lage uitgooi, zoals de dubbel één, 
de vijfde plaats was voor hem. Henk 
v/d Stroom gooide ook deze week 
weer beter dan anders, hij begint 
de kneepjes van het darten door 
te krijgen, en oefening baart kunst, 
zelfs een mooie hoge score van 106, 
een plaatsje omhoog en dat werd 
de zesde plaats. Ook darten? Iede-
re dinsdagavond is er voor iedereen 
vanaf 16 jaar darten in ‘t Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. Deelname 
kost 2,50 euro per persoon per keer.

hout. Hans Pot speelde met zwart 
een nette remise tegen Kranendonk 
en Jan van Wiligenburg kon met wit 
niet winnen van Frank Beusen, re-
mise dus. In groep B met 20 deel-
nemers was Ferry Weverling in win-
ning mood en versloeg met wit de 
heer Poldermans. In de sterke A 
groep met 28 deelnemers won Ben 
de Leur een spannende partij van 
Jan Schol. Het toernooi wordt ge-
speeld in Sporthal IJburg aan de 
Pampuslaan 1 in Amsterdam (eind-
halte tramlijn 26) en is vrij toegan-
kelijk (wel betaald parkeren). Dus 
kom eens kijken de komende vier 
woensdagen, aanvang 13.00 uur.

Fiets mee met de 
Pedaalridders

Aalsmeer - Donderdag 6 april gaan 
de Pedaalridders van de OVAK weer 
van start met de middagtochten. De 
fietstochten zijn iedere eerste don-
derdagmiddag van de maand. De 

groep vertrekt om 13.30 uur van-
af het parkeerterrein bij het zwem-
bad aan de Dreef en de fietstocht 
gaat dit keer richting Amstelveen. 
De route kan zowel individueel als 
in de groep gefietst worden. De 
route kan opgehaald worden bij de 
start, bij de rust ontmoet men elkaar 
weer. Lidmaatschap van de OVAK is 
verplicht 

Handbal jeugd FIQAS Aalsmeer
Gemengd D2 kampioen!
Aalsmeer - Zaterdag 18 maart 
is de D2 het gemengde team van 
handbalvereniging FIQAS Aalsmeer 
kampioen geworden. De jongens en 
meiden moesten het ‘thuis’ opne-
men tegen Lelystad. Nou ja thuis, de 
wedstrijd was in de Proosdijhal Ku-
delstaart, vanwege het internatio-
nale trampolinetoernooi Flower Cup 
in de Bloemhof. Het team was er op 
gebrand om te winnen. Onder toe-
ziend oog van vele ouders, opa’s en 
oma’s op de volle tribune startte de 
D2 voortvarend. 
De eerste helft verliep ietwat rom-
melig. Een speler van de tegenpar-
tij gooide een bal in het gezicht van 
Benjamin, omdat hij er niet langs 
kon. Deze jongen heeft een rode 
kaart gekregen en mocht niet meer 
meespelen. Benjamin wel en on-
danks zijn pijnlijke, rode neus heeft 
hij een prima wedstrijd gespeeld. De 
rust ging de D2 in met een mooie 

15-1 voorsprong. Tijdens de pauze 
namen coach Erik en begeleidster 
Monique nog het een en ander door 
met de jongens en meiden. Met veel 
enthousiasme werd aan de twee-
de helft begonnen. Er werd goed 
gespeeld als één team. De eind-
stand was liefst 30-9 voor Aalsmeer. 
Na afloop kregen de kinderen van 
sponsors Rob en Elsa een heel mooi 
shirt met hun eigen naam erop en 
een beker van de ouders. Wat wa-
ren ze happy allemaal. 
Na het uitreiken van alle spulletjes 
werd de sporthal verruild voor res-
taurant Oevers, waar heerlijk met el-
kaar is gegeten. Het topteam D2 be-
staat uit: Daniel, Quinty, Fleur, Joyce, 
Koen, Cedric, Max, Benjamin, Sven, 
Jochem en Tristan. De jongens en 
meiden hebben een weekje rust ge-
had, maar aanstaande zaterdag 1 
april gaan ze weer het veld op voor 
hun eerste buitenwedstrijd.

3 euro per deelnemer.  De laatste 
speelavond was het gezellig druk 
met weer enkele nieuwe gezich-
ten en de punten bij het klaverjas-
sen werden als volgt verdeeld: 1. Wil 
ter Horst met 5454 punten, 2. Toon 
Konst met 5410 punten en 3. Truus 
van de Helm met 5303 punten. De 
poedelprijs was voor Tiny van Zijver-
den met 3807 punten. Bij het rum-
micuppen was Alie Hoving de bes-
te met 21 punten en Jo van Soest 
mocht met 117 punten de poedel-
prijs in ontvangst nemen. Er is al-
tijd plaats voor enthousiaste nieuwe 
mede spelers. Neem gerust uw bu-
ren, vrienden of bekenden mee. Ie-
dereen is van harte welkom. 
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