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een veran erin en na efi ni ieve i la  ver ie in en
Thirsa (CDA) en Jochem (VVD) in de 
Raad dankzij voorkeursstemmen
Aalsmeer - De uitslag van de ge-
meenteraadsverkiezingen is de-
� nitief. Na een extra controle en 
het berekenen van de restzetels 
heeft burgemeester Jeroen No-
bel vrijdag 23 maart tijdens een 
o�  ciële bijeenkomst zijn handte-
kening gezet. Qua verdeling van 
de zetels is er niets veranderd. 
Het CDA is gegroeid van 6 naar 
8 zetels (4.153 stemmen), de VVD 
heeft opnieuw 6 zetels (3.394 
stemmen) gekregen en nieuwko-
mer Absoluut Aalsmeer heeft ge-
lijk 4 zetels (2.393 stemmen) we-
ten te bemachtigen. 
Het ontbinden van PACT in weer 
aparte partijen D66, GroenLinks 
en PvdA heeft ten opzichte van 
2014 zetelwinst opgeleverd, van 
4 naar 5. GroenLinks (1.135 stem-
men) en D66 (1.105) gaan plaats-
nemen in de gemeenteraad met 
elk 2 zetels. De PvdA mag haar 
stem gaan laten horen met 1 ze-
tel (906 stemmen). Het Aalsmeers 
Collectief (HAC) komt de� nitief 
niet terug in de gemeenteraad. 
Opvallend in deze is dat lijsttrek-
ker Bram Heijstek 163 stemmen 
heeft gekregen en dat op de kort 
voor de verkiezingen terugge-
trokken nummer twee toch nog 
82 keer is gestemd.

17-Jarige op vijf
Twee nieuwe politici komen met 
voorkeur in de gemeenteraad. 
De pas 17-jarige Thirsa van der 
Meer (CDA) kreeg liefst 197 stem-
men en is op de kandidatenlijst 
met stip gestegen van nummer 
elf naar plaats vijf. Ook de kers-
verse vader Jochem van Leeu-
wen (VVD) mag bij voorkeur de 
‘politieke arena’ gaan betreden. 
Voor hem is 186 keer het rode 
potlood ter hand genomen, wat 
hem een stijging op de kandi-
datenlijst heeft opgeleverd van 
plaats acht naar plek vier. Het is 
door deze voorkeur nog maar de 
vraag of oud-gedienden Erik Ab-
benhues en Teun Treur weer als 
raadsleden in het pluche mogen 
plaatsnemen. Voor Abbenhues is 
er nog twijfel. Mocht de VVD een 
wethouder leveren, dan komt de-
ze nummer zeven wel in de ge-
meenteraad. Teun Treur lijkt de 
politiek te moeten gaan volgen 
vanaf de zijlijn. Hij heeft aangege-
ven fractie-assistent te worden. 
Of Thirsa van der Meer overigens 
ook daadwerkelijk plaats gaat ne-
men in de gemeenteraad voor 
het CDA is nog maar de vraag. Af-
gelopen dinsdag werd tijdens de 
speciale raadsvergadering be-
kendgemaakt dat alle 22 politici 
hun nieuwe raadslidmaatschap 

hebben aanvaard, alleen Thir-
sa heeft nog niet gereageerd. Ze 
heeft, net als andere raadsleden 
trouwens, tien dagen bedenk-
tijd. Na het weekend dient zij ‘ja’ 
of ‘nee’ te zeggen. 
Bij het CDA waren ook opval-
lend de voorkeursstemmen voor 
nieuwkomer Ankie Harte-Fokker 
(met 483 stemmen van drie naar 
plek twee) en voor Kudelstaar-
ter Eppo Buskermolen (met 440 
stemmen van vijf naar plaats 
drie). Deze verschuiving heeft 
overigens geen invloed op wel of 
niet zitting nemen in de gemeen-
teraad. Beiden waren verzekerd 
van een raadsstoel. Ook de VVD 
had een favoriete oud-gedien-
de. Marjanne Vleghaar kreeg 308 
voorkeursstemmen en steeg een 
plaatsje binnen de fractie (van 
vier naar drie).

Nieuwkomers
Bij D66 scoorde nieuwkomer Ju-
dith Keessen met 112 stemmen 
opvallend goed. Ze kreeg meer 
stemmen dan nummer twee Wil-
lem Kikkert (89 stemmen), maar 
hij hoeft zijn raadszetel niet op 
te geven. Dit heeft met de kies-
deler te maken (minimaal 143 
voorkeursstemmen). Bij Absoluut 
Aalsmeer hebben de nummer 
twee en drie qua stemmenaantal 
stuivertje gewisseld. René Mar-
tijn met 204 stemmen van twee 
naar drie en Gretta Holtrop met 
233 stemmen van drie naar twee. 
Ook ‘favoriet’ bij AA: Nummer zes 
Christa Vogelaar met 136 stem-
men en nummer negen Leen 
Mulder met 65 stemmen.
Bij de PvdA kreeg nummer vier, 
nieuwkomer Petra Langezaal, 
liefst 184 stemmen tegen 87 en 
63 voor de nummers twee en 
drie. Geen politieke carrière ech-
ter voor deze inwoonster. De 
PvdA heeft maar één zetel be-
haald en deze gaat ingevuld wor-
den door lijsttrekker Jelle Buisma 
(389 stemmen). Bij GroenLinks 
ging de voorkeur van de kiezers 
uit naar de nummers één en twee. 
Nummer vier, nieuwkomer Maai-
ke Vertregt, wist na Ronald Fran-
sen en Sunny Lakerveld de mees-
te stemmen te behalen, 154 in 
totaal (nummer drie slechts 38 
stemmen).

Proces van (in)formatie
De lijsttrekkers van de gekozen 
fracties in de gemeenteraad heb-
ben op vrijdagmiddag 23 maart 
ook gelijk al overleg gehad hoe 
het proces van (in)formatie te 
starten. Zij besloten de heer Hans 
Démoed de opdracht te verlenen 

De ondertekening van de de� nitieve verkiezingsuitslag door burgemeester Jeroen Nobel.

als informateur. In goede sfeer 
bespraken de lijsttrekkers en een 
tweede vertegenwoordiger van 
iedere partij de verkiezingsuitslag 
kort met elkaar. Iedereen hecht 
groot belang aan het werken aan 
verbinding en vertrouwen, zo-
wel onderling als ook met de sa-
menleving. Om die reden formu-
leren de lijsttrekkers gezamenlijk 
de opdracht aan de informateur. 
Op korte termijn zal hij gesprek-
ken voeren met alle afzonderlijke 
partijen. Terugkoppeling hiervan 
vindt plaats in een gezamenlijke 
bijeenkomst met alle lijsttrekkers 
en hun secondanten. Onderdeel 
van de opdracht is om met elkaar 
de mogelijkheden te verkennen 
hoe raadsbreed gedragen the-
ma’s een plek kunnen krijgen in 
het proces van coalitievorming. 

Drie of vier wethouders?
En dan is er natuurlijk ook nog 
onder andere de bespreking over 
het aantal wethouders (drie of 
vier) en wie naast burgemeester 
Jeroen Nobel in het pluche mag 
plaats gaan nemen. Robbert-
Jan van Duijn (CDA) heeft al aan-
gegeven zijn wethouderschap 
voort te willen zetten. Wie wor-
den zijn collega’s? 

Over de informateur
Hans Démoed was 15 jaar lid na-
mens het CDA van Provinciale 
Staten van Zuid-Holland en nu 
lid van het bestuur van het Hoog-
heemraadschap van Rijnland. Hij 
is bestuurskundige en is eerder 
betrokken geweest als proces-
begeleider en informateur bij ge-
meenten Ouder-Amstel, Oegst-
geest en Lisse. In het dagelijks le-
ven werkt Hans Démoed bij de 
gemeente Kaag & Braassem als 
manager strategie & ontwikke-
ling / loco secretaris. 

Paniek om explosief in 
de Duikerstraat
Aalsmeer - Grote paniek in de 
Duikerstraat in Nieuw-Oosteinde 
afgelopen donderdag 22 maart 
rond acht uur in de avond. Er was 
een melding bij de politie binnen 
gekomen over een aangetrof-
fen explosief. Een jongeman zou 
thuis zijn gekomen met iets dat 
veel leek op een handgranaat. 
Een familielid heeft hierop de 
hulpdiensten gebeld. De politie 
arriveerde met diverse wagens. 
Agenten hebben direct de straat 
afgezet en de Explosieven Oprui-
mingsdienst (EOD) is opgeroepen 

om het explosief te onderzoeken 
en als nodig was, onschadelijk te 
maken. De granaat is ter plaat-
se met succes onbruikbaar ge-
maakt. Het was in eerste instan-
tie onduidelijk hoe de jongeman 
aan het explosief is gekomen. Hij 
is door de politie ondervraagd. 
Volgens eigen zeggen heeft hij 
de granaat in Amsterdam gevon-
den bij een horecagelegenheid. 
Dit is door de politie onderzocht 
en inmiddels bevestigd. In deze 
loopt nog een onderzoek. 
Foto: VTF – Vivian Tusveld

oli ie oek  ei enaren an e en fi e sen
Aalsmeer - Bij een verdach-
te van meerdere strafbare feiten 
zijn door de politie Aalsmeer Uit-
hoorn een zevental � etsen aan-
getro� en en in beslag genomen. 
De politie is nu op zoek naar de 
rechtmatige eigenaren van de-
ze � etsen. Het betreft een zwar-
te dames� ets met een felgroen 
logo, een grijze dames� ets met 
� etstassen (golfmotief ), een 
paarse dames� ets, een wit/grij-
ze Gazelle dames� ets met groe-
ne snelbinders, een grijze race-
� ets met in het paars het merk Gi-
ant geschreven en voorzien van 

een oranje drink� es, een zwar-
te heren� ets en een blauwe da-
mes� ets met in het groen het 
merk Gazelle en een paars ge-
ruit zadelhoes. Herkent u/jij een 
van deze � etsen? Misschien wel 
uw/jouw gestolen � ets. Neem zo-
veel mogelijk informatie over de 
� ets mee en doe aangifte in het 
politiebureau in Aalsmeer of Uit-
hoorn. De politie gaat ervan uit 
dat de rechtmatige eigenaren 
nog weten waar en wanneer zij 
hun � ets hebben achtergelaten 
en vervolgens niet meer aantrof-
fen. De zeven in beslag genomen 

� etsen zijn allen met foto te zien 
op de facebookpagina van de po-
litie Aalsmeer Uithoorn.
Bron en foto race� ets: 
Politie Aalsmeer en Uithoorn
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INFORMATIEF
DOKTERS
Weekend-, avond- en nachtdienst:
Huisartsenpost Amstelland, 
Laan v.d. Helende Meesters 8,  
Amstelveen, tel. 020-4562000. 
Eerst bellen voor een afspraak.
www.huisartsenpost-amstelland.nl
Voor patiënten in de Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

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

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

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 antwoord-
app. van uw eigen tandarts.

SLACHTOFFERHULP
Slachtofferhulp biedt gratis prakti-
sche, 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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

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

DIERENARTS
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer
1e Mensinglaan 27b Aalsmeer, 
tel. 0297-326734. Voor spoed-
gevallen 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
Participe Amstelland
Maatschappelijk werk en 
Ouderenadvies, Parklaan 26a, 
Aalsmeer, tel. 0297-326670
Tel. spreeku: ma t/m vrij 08.30-
12.30 u. Inloop spreekuur maatsch.
werk: ma., wo. en vr. 08.30-09.30 u. 
op Parklaan 26a. 
Inloop spreekuur ouderenadvies: 
do. (oneven weken) 10.00-12.00 
uur in gebouw Irene Kanaalstr. 12

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. 

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1
AALSMEER, KUDELSTAART, 
AALSMEERDERBRUG, 
RIJSENHOUT

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

Aanleveren van advertentie
Woensdag voor 12.00 uur
aanlever@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Brigitte Wels
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
Jacqueline Kristelijn
Tel. 0297-341900
Mobiel 06-37418988

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 17.700

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Kerkdiensten

Witte Donderdag om 19.30u. 
Halfuursdienst. Goede Vrij-
dag om 19.30u. Dienst met ds. 
E.J. Westerman.Zaterdag om 
19.30u. Halfuursdienst. Zondag 
10u. Paasdienst.  Oost: Ooster-
kerk, Oosteinderweg 372. Goe-
de Vrijdag om 19.30u. en zon-
dag om 10u. Diensten met ds. 
J. Haeck uit Zeist. Organisten: M. 
Noordam en Joshua Prins. 

Levend Evangelie Gemeente
- Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 

Goede Vrijdag om 19.30u. en 
zondag 10u. Samenkomsten. 
Spreker: Martijn Piet. Babyop-
pas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Dovenvertolking 
en vertaling in het Engels. Zon-
dag om 19u. Baan7 Jongeren-
dienst.

Ned. Geref. Kerk
- Het Lichtbaken, Aalsmeerder-

weg 751, Rijsenhout. Goede 
Vrijdag om 19.30u. Dienst met 
ds. M. Hogenbirk en ds. J.A.C. 
Weij, gez. dienst met CGK. Zon-
dag Diensten om 10u. met ds. 
J.A.C. Weij en 16.30u. met ds. 
J.A. Knol uit Krommenie.

 RK Karmelparochie
- Karmelkerk, Stommeerweg. 

Witte Donderdag om 18u. Pool-
se dienst en om 20.15u. Eucha-
ristieviering m.m.v. Karmelkoor 
in Karmelkerk. Goede Vrijdag 
om 14.30u. in Karmelkerk en 
om 15u. in Kloosterhof Kruis-
weg. Om 17u. Poolse dienst en 
om 19.30u. Oecumenische vie-
ring m.m.v. Karmelkoor. Zater-
dag om 17u. in Kloosterhof vie-
ring, om 14u. Poolse dienst en 
22u. Eucharistieviering In Kar-
melkerk. Zondag in Karmelkerk 
om 9.30u. Eucharistieviering 
m.m.v. gelegenheidskoor. Zon-

Aalsmeerse Cama Gemeente
- In Wellant College, de Groen-

strook, J.P. Thijsselaan. Goede 
Vrijdag 19.30u. dienst met drs. 
Rob Kool. Zondag 10u. Dienst 
met drs. Rob Kool.

Alphakerk Amstelland
- In Dorpshuis Kudelstaart. Zon-

dag 10u. Dienst. Spreker: Jan 
van den Akker. Babyoppas, kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
- Lijnbaankerk, Lijnbaan. Goe-

de Vrijdag dienst om 19.30u. 
met ds., M. Hogenbirk. Zondag 
Diensten om 10u. met ds. M. 
Hogenbirk en 16.30u. met ds. 
A. Brons. Oppasdienst kinderen 
0-3 jaar en zondagsschool voor 
jeugd basisschool. 

Doopsgezinde Gemeente
- Zijdstraat 55. Witte Donder-

dag om 19.30u. Avondmaals-
viering met ds. Liesbet Geijl-
voet. Goede Vrijdag Oecumeni-
sche viering om 19.30u. in Kar-
melkerk. Zondag 10u. Dienst 
met ds. Liesbet Geijlvoet m.m.v. 
Het Bindingkoor. Collecte: Veer-
tigdagentijd project. 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. Donderdag 19.30u. Viering 
met ds. M. Vermeij. Goede Vrij-
dag om 19.30u. Oecumenische 
dienst in Karmelkerk. Voorgan-
gers: Lia Pieterse, Liesbet Geijl-
voet en Mirjam Vermeij. Zondag 
10u. Dienst met ds. T.H.P. Prins.

Hervormde Gemeente
Aalsmeer
- Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
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dag en maandag om 14u. Pool-
se diensten met Krzysztof 

Oud Katholieke Kerk
- Oosteinderweg 394. 
 Zondag 16u. Hoogfeest met Pa-

sen met pastor Nico Schoorl. 
Schriftlezingen: Lisette Visser-
Moleman. Organist graag aan-
melden via corbier.louman@
hetnet.nl.

Protestantse Gem. Rijsenhout
- Ontmoetingskerk, Schouw-

straat. Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag om 19.30u. Dien-
sten met ds. P.J. Vrijhof. Zater-
dag om 21u. Paaswake. Zondag 
10u. Paasdienst met ds. P.J. Vrij-
hof m.m.v. Caritas.

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

Witte Donderdag en Goede vrij-
dag om 19.30u., zaterdag om 
20.30u. en zondag 10u. Dien-
sten met ds. J. van Dalen. 

RK St. Jan Geboorte 
Kudelstaart
- RK kerk, Kudelstaartseweg. 
 Witte Donderdag om 18.45u. 

en Goede Vrijdag om 19u. dien-
sten, zaterdag om 19.30u. Paas-
wake en zondag om 11u. Eucha-
ristieviering.

Radio-uitzendingen
- De kerken en gemeenten ver-

zorgen voor Radio Aalsmeer 
wekelijks uitzendingen. Zondag 
van 10 tot 11u. En dinsdag van 
18 tot 21u. Kabel 99.0 en ether 
105.9.

Begra Bijbelstudie
- Bijbelstudie-avonden op maan-

dag in gebouw Mendel, Zwar-
teweg 98 vanaf 20u. Op 9 april 
met ds. Ab Agtereek. 

Evangelisatiekring
- Bijbelstudieavond op dinsdag 

om de twee weken in Ontmoe-
tingsruimte Ons Tweede Thuis, 
Jasmijnstraat 33 vanaf 20u. Op 
3 april met Hoite Slagter. Stu-
dies uit de brieven aan Timote-
us en Titus.

Oud-leden van 
jongerenkoor 

gezocht!
Kudelstaart - Op zondag 27 mei 
is er een Jongeren Dop viering 
in de RK kerk Sint Jan Geboorte 
Kudelstaart. Aanvang: 11.00 uur. 
Voor deze keer heeft de organisa-
tie bedacht dat het leuk zou zijn 
om een koor te vormen met oud-
leden van het Jongerenkoor, dat 
eerst gewoon Jongerenkoor Ku-
delstaart heette en later de naam 
Fiore kreeg. De repetitiedata zijn 
op de dinsdagen 24 april, 15 en 
22 mei en vinden plaats in de 
kerk. Er wordt gerepeteerd van 
19.30 tot 21.00 uur. Ben je een 
oud-lid of ken je er één? Geef je 
dan snel op en kom gezellig mee-
zingen! Opgeven kan via de mail: 
mirjamubink@hotmail.com

offie in e il
Kudelstaart - Op woensdag 4 
april houdt de SOW gemeente 
haar maandelijkse ko�e-inloop 
in gebouw de Spil aan de Spil-
straat 5, zijstraat van de Bilder-
dammerweg. De aanvang is 10.00 
uur. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Ko�e en thee 
staan klaar. Er zijn mogelijkhe-
den om een kaartje te schrijven 
aan zieke mensen of om een ge-
sprek van mens tot mens te heb-
ben. Kom ook en neem gerust ie-
mand mee.

Handwerken in 
het Lichtbaken

Rijsenhout - Woensdag 4 april 
staat om tien uur in het Lichtba-
ken aan de Aalsmeerderweg in 
Rijsenhout de ko�e en de thee 
weer klaar. Neem een brei- of 
handwerk, patchwork of andere 
hobby mee. Ook zonder dat, wel-
kom hoor. Leuke patronen of iets 
gemaakt? Neem het mee! Naast 
handwerken is het zeker �jn zo 
mensen te ontmoeten die nog 
nooit eerder zijn geweest. Daar-
om, iedereen uit Rijsenhout is 
hartelijk welkom! Voor meer in-
lichtingen kan contact opgeno-
men worden met Adrie van Limpt 
via 0297-320799 of met Gre Tuin-
stra via 0297-331545. 

Ontmoeting in 
de Oost-Inn

Aalsmeer - Op woensdag 4 april 
van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting in de Oost-Inn. 
Gezelligheid onder het genot van 
een kopje ko�e of thee de zaken 
van alledag doornemen. Belang-
stellenden zijn hartelijk welkom 
in de Oost-Inn in de Mikado aan 
de Catharina-Amalialaan 66. Voor 
inlichtingen kan contact opgeno-
men worden via 0297-325636 of 
0297-321636 of kijk op www.oos-
terkerk-aalsmeer.nl.

Zaterdag oud 
papier-actie

Rijsenhout - Zaterdag 31 maart 
gaan de leden van Drumfanfa-
re Melomanie en handboogver-
eniging Target weer huis aan 

Baan7 Jongerendienst 
rond thema ‘Victory’
Aalsmeerderbrug - Zondag 1 
april is het Pasen en is er om 19.00 
uur een Baan7 jongerendienst in 
de Levend Evangelie Gemeente. 
De 26-jarige Marino Kroon zal de-
ze avond spreken over het thema 
‘Victory’. Dit thema heeft alles te 
maken met Pasen, een dag waar-
op christenen vieren dat Jezus is 
opgestaan uit de dood. Maar hoe 
kun jij als jongere de overwin-
ning behalen in jouw leven? Ma-
rino zal er op Baan7 meer over 
vertellen.
Marino Kroon is nauw betrokken 
bij Baan7 en werkt al jaren mee 
in het voorbereidingsteam van 
dit jongerenevenement. Hij doet 
dit als vrijwilliger, in het dagelijks 

leven werkt hij in een tuincen-
trum. Marino heeft een hart voor 
jongeren en heeft een passie om 
hen over Jezus te vertellen. Tij-
dens Baan7 zal hij zijn enthousi-
asme niet onder stoelen of ban-
ken steken en jongeren aanmoe-
digen om keuzes in hun leven te 
maken. Negen jaar geleden werd 
hij door Gods liefde aangeraakt. 
Sindsdien is zijn leven veranderd 
en wil hij dat ook uitdragen.
Baan7 is voor jongeren van 12 tot 
20 jaar en wordt elke eerste zon-
dag van de maand gehouden in 
de Levend Evangelie Gemeente 
aan de Kruisweg 55 in Aalsmeer-
derbrug. Meer informatie via fa-
cebook.com/baan7.

Dansdemonstratie bij 
Odensehuis in Irene
Aalsmeer - Elke donderdagoch-
tend staat de activiteit Totaal Vi-
taal centraal bij het inloopcen-
trum. Bewegen is belangrijk voor 
het lijf en ook nog eens goed 
voor de hersenen. Meestal wordt 
er bewogen in groepsverband, na 
een warming up volgt een spel 
element die afgerond wordt met 
een cooling down. Donderdag 5 
april wordt er een dansdemon-
stratie gegeven door Gerrit Vree-
ken samen met zijn danspart-
ner Finy Jansen. Zij dansen sinds 
1992 samen, nadat zij samen een 
cursus rolstoeldansen volgden in 
Hilversum. Zij zullen verschillen-
de dansen laten zien waaronder 
het dansen in een rolstoel en zelfs 
met een rollator. Ook voor minder 
mobiele mensen zijn er dus mo-
gelijkheden om mee te dansen. 

Na de demonstratie zullen Gerrit 
en Finy de bezoekers uitnodigen 
om op de bekende hits van vroe-
ger met de beentjes van de vloer 
te komen. Senioren zijn van harte 
welkom op donderdagochtend 
vanaf 10.00 uur, de demonstra-
tie zal tot ongeveer 12.00 uur du-
ren. Het Odensehuis (inloophuis) 
is vijf dagen per week geopend, 
is gevestigd in gebouw Irene aan 
de Kanaalstraat 12 en is onder-
deel van zorgcentrum Aelsmeer. 
Er zijn elke dag activiteiten en 
het is mogelijkheid om tegen be-
taling mee te lunchen. Voor in-
formatie kan contact opgeno-
men worden met Ellen Millenaar, 
coördinator van het Ontmoe-
tingscentrum, via 0622468574 
of via email: emillenaar@ 
zorgcentrumaelsmeer.nl

Met Pasen gezinsdienst 
en jeugddienst in LEG
Aalsmeerderbrug - Op zondag 1 
april is het Pasen. Dit is het feest 
waarbij gevierd wordt dat Jezus is 
opgestaan uit de dood. In de Le-
vend Evangelie Gemeente is er 
vanaf 10.00 uur voor jong en oud 
een feestelijke gezinsdienst waar 
verhalenverteller Jolanda Krom-
hout het Paasverhaal op een 
heel bijzondere manier zal ver-
tellen. Daarnaast is er voor jonge-
ren vanaf de brugklas een jeugd-
dienst die van start gaat met een 
paasbrunch.

De gezinsdienst is voor kinderen 
en volwassenen. Jolanda Krom-
hout heeft speciaal voor deze 
paasdienst het verhaal ‘De Ont-
moeting’ geschreven. Zij is ver-
halenverteller en zal je door het 

paasverhaal meenemen op een 
manier zoals je dat niet eerder 
hebt beleefd. Ook kun je op de-
ze paasochtend genieten van een 
optreden van dansgroep Hearts 
Aligned. Na a�oop is iedereen uit-
genodigd voor een gezellige high 
tea. Wie dat wil, mag hiervoor iets 
lekkers meenemen.

Gelijktijdig met de gezinsdienst is 
er in een andere zaal van de Le-
vend Evangelie Gemeente een te 
gekke jeugddienst. Alle jongeren 
vanaf de brugklas zijn hiervoor 
uitgenodigd. Allereerst wordt er 
met elkaar gegeten, een paas-
brunch waarvoor de jongeren al-
lemaal iets mee mogen nemen. 
Daarna is het tijd om �lm te kij-
ken. Meer informatie: www.leg.nl. 

huis oud papier ophalen. De lo-
pers hopen natuurlijk weer dat 
alle inwoners het papier in tilba-
re dozen aan de rand van de weg 
plaatsen. De opbrengst van het 
oud papier komt ten goede aan 
beide verenigingen. Daarna is de 
eerstvolgende ophaalronde za-
terdag 28 april. 

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/









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

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

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

*** Zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken vanaf de dag dat het 
ontwerp ter inzage is gelegd) kan een belanghebbende 
schriftelijk en/of mondeling zijn zienswijze tegen het ont-
werpbesluit naar voren brengen. De schriftelijke zienswijze 
wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Aalsmeer, postbus 253, 1430 AG, Aalsmeer. De-
gene die buiten de openingstijden inzage wil hebben en 
degene die mondeling zijn zienswijze naar voren wil bren-
gen, kan contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Ver-
gunningen en Handhaving via tel. 020-5404911.

perso(o)nen, contact op te nemen met de afdeling burger-
zaken 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.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN PASEN 

Goede Vrijdag
Op Goede Vrijdag (30 maart) is het gemeentehuis 
geopend. 

Pasen
Maandag 2 april (tweede paasdag) zijn het gemeen-
tehuis en Afvalbedrijf De Meerlanden gesloten.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “HERZIENING 
GPA, MIDDENWEG EN DEELGEBIEDEN 3, 5 EN 7 - 
HOTEL DE ZWERM”

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken overeen-
komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 15 maart 2018 
het bestemmingsplan “Herziening GPA, Middenweg en deel-
gebieden 3, 5 en 7 - Hotel De Zwerm” ongewijzigd heeft vast-
gesteld. Het gebied van het bestemmingsplan (plangebied) 
is gelegen in deelgebied 7 van Green Park Aalsmeer en heeft 
betrekking op de gronden die globaal zijn gelegen tussen de 
Middenweg, de Braziliëlaan en de oostelijke op- en afrit van 
de provinciale weg (N201). 

Doelstelling
Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch moge-
lijk maken van een hotel met congres- en vergaderfaciliteiten 
met ondersteunende voorzieningen, zoals een restaurant, 
amusementsruimte en een gebouwde parkeervoorziening. 
Het bestemmingsplan geeft uitvoering aan de structuurvi-
sie “Green Park Aalsmeer 2016, inclusief Royal FloraHolland”, 
zoals vastgesteld door de raad van Aalsmeer op 7 juli 2016.

Ter inzage
Het besluit tot (ongewijzigde) vaststelling van het bestem-
mingsplan ligt tezamen met de bijbehorende stukken in de 
periode van vrijdag 30 maart 2018 t/m donderdag 10 mei 
2018 voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan is in deze periode digitaal raadpleeg-
baar via:
- de landelijke voorziening van www.ruimtelijkeplannen.nl 

door te zoeken op identi�catiecode: 
 NL.IMRO.0358.05M-VG01;
- de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via 
 https://0358.ropubliceer.nl, of via de website 
 www.aalsmeer.nl.

U kunt er ook voor kiezen om de papieren stukken in te zien. 
Deze stukken liggen gedurende bovengenoemde periode 
ter inzage bij de balie Burgerzaken op het raadhuis van Aals-
meer aan het Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze 
balie zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije in-
loop). Op woensdag is de centrale balie open van 8.30 uur tot 
20.00 uur. De papieren stukken liggen tevens ter inzage bij de 
balie Bouwen op het raadhuis aan de Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. U kan zich melden bij de centrale balie. De 
openingstijden van deze balie zijn: maandag t/m woensdag 
8.30-15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, en vrijdag 8.30-
12.30 uur.

Beroep bestemmingsplan
Op grond van artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kan 
met ingang van 30 maart 2018 gedurende zes weken tegen 
het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA, Den Haag 
door: 
- belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren 

hebben gebracht bij de gemeenteraad over het ontwerp-
plan;

- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over 
het ontwerpplan bij de gemeenteraad naar voren heb-
ben gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat waren zich tijdig met een zienswijzen tot 
de gemeenteraad te wenden.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is 
gri�erecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan 
tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Het besluit tot vaststelling 
treedt in werking op de dag na de dag waarop de beroepster-
mijn a�oopt, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking totdat op dat 
verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. 
Tevens dient u het spoedeisende belang aan te geven.

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien 
bij de balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. 

O�ciële Mededelingen
29 maart 2018

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

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 
reisdocumenten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. 
Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werk-
dagen 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 
vergunningen.

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 meldin-
gen kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

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

GEMEENTE-INFO OP WEBSITE
De gemeente-info kunt u ook op www.aalsmeer.nl vinden. 
Kijk op de homepage onder het kopje ‘actueel’ en vervol-
gens ‘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 be-
stuurssecretariaat. 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 porte-
feuilleverdeling 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 vergaderingen als toehoorder bijwonen. Maar 
alleen in de commissievergadering 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 vragen-
ronde volgt. 

Let wel: inspreken is geen herhaling van reeds ingediende 
zienswijzen. Insprekers kunnen zich melden bij de gri�e 
via gri�e@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 meldingen worden door de gemeente Aalsmeer bin-
nen 7 werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we 
dat streven niet waar kunnen maken krijgt u daarover na-
der 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. Be-
reikbaar 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.o�cielebekendmakingen.nl.

MEER INFO
Volg ons op Facebook en Twitter.

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

BEKENDMAKINGEN

Hoe weet u of uw buurman een bouwvergunning heeft aan-
gevraagd? De gemeente vindt het belangrijk u goed te in-
formeren 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 o�ciële publicaties en bekendmakingen in Aalsmeer 

worden gepubliceerd op: www.o�cielebekendmakin-
gen.nl, onderdeel van www.overheid.nl. 

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

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

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

op deze pagina in de krant plaatsen. En u kunt bij de balie 
Bouwen & Vergunningen op het gemeentehuis alle om-
gevingsvergunningen 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 
binnen een vaste termijn aan te geven wat het nieuwe adres 
gaat worden. Niet iedere inwoner houdt zich echter aan deze 
verplichting. Indien een gemeente constateert dat iemand 
zijn nieuwe adres niet doorgeeft, kan het college van B en 
W, na onderzoek, besluiten tot een zogenaamde ambtshalve 
verhuismutatie. Dat betekent dat het adres de status “Onbe-
kend” krijgt. Om de desbetre�ende persoon op de hoogte 
te stellen van zowel het voornemen als het besluit van zo’n 
statuswijziging, wordt dit v/a 20 januari 2016 o�cieel in de 
media gepubliceerd. Dan heeft de bewoner de kans om 
eventueel in bezwaar en beroep te gaan. Indien iemand naar 
“Onbekend” wordt verhuisd, kan men geen aanspraken meer 
maken op diverse voorzieningen zoals bijvoorbeeld: zorgtoe-
slag, kindertoeslag enzovoort.

BESLUIT OM BIJHOUDING PERSOONSLIJST 
AMBTSHALVE OP TE SCHORTEN

Besluit om bijhouding persoonslijst ambtshalve op te schor-
ten. De volgende personen wonen niet meer op het adres, 
waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan in-
geschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Publieks-
zaken.   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

Krajewska S. 21-07-1982 20-03-2018

Bezwaar indienen
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een ge-
motiveerd bezwaarschrift sturen naar: Het college van bur-
gemeester en wethouders, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, 
t.a.v. Juridische Zaken. U moet het bezwaarschrift hebben 
ingediend binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
verstuurd. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen 
en een kopie van het besluit mee te sturen?

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

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

VOORNEMEN OPSCHORTEN BIJHOUDING 
PERSOONSLIJST

Het College van burgemeester en wethouders van Aalsmeer 
maakt bekend, dat zij het voornemen heeft om de bijhou-
ding 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

Chojnacki J.M. 29-09-1980 19-03-2018

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 

Reageren op de aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie stu-
ren naar info@aalsmeer.nl onder vermelding van het dossier-
nummer. In een later stadium kan eventueel een zienswijze, 
een bewaarschrift of een beroepschrift worden ingediend. 
- Oosteinderweg 49, 1432 AD (Z18-000899), het aanleggen 

van een tijdelijke ophaalbrug
- Herenweg 91, 1433 GX (Z18-000911), het slopen van een 

woning
- Willem-Alexanderstraat 39, 1432 HK (Z18-000924), het 

bouwen van een carport naast de woning op eigen ter-
rein

- Vlinderweg 64, 1432 MK (Z18-000966), het realiseren van 
een uitbouw met daarin een dakraam

- Dr. J. Wasscherstraat 42, 1432 PS (Z18-000970), het plaat-
sen van een dakkapel op de voorzijde van de woning

- Hornweg 249, 1432 GK (Z18-000977), het uitbouwen aan 
de achterzijde van de woning

- Zwarteweg 88, 1431 VM (Z18-001036), het plaatsen van 1 
verlichte gevelreclame Tupla uitgevoerd in losse dooslet-
ters

- Stationsweg 7, 1431 EG (Z18-001040), het wijzigen van 4 
appartementen met een omgevingsvergunning (Z-2017-
043146) in 2 grotere appartementen

- Giekstraat 4, 1433 SH (Z18-001043), het plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de woning 

- Zijdstraat 58, 1431 EE (Z18-001061), het aanpassen van 
de voorpui 

- Beethovenlaan 96B (Z18-001042), het vervangen van be-
staande stalen kozijnen door nieuwe aluminium kozijnen

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn inge-
trokken:
- Geraniumstraat 29, 1431 SR (Z-2018/002487), het plaat-

sen van een afvalcontainer t.b.v. verbouwing woning
- Dorpsstraat 107, 1431 CC (Z-2018/012150), het oprichten 

en exploiteren van een hotel.

Buiten behandeling gestelde aanvragen 
omgevingsvergunningen *
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuurs-
recht de volgende aanvraag omgevingsvergunning buiten 
behandeling is gesteld. Tegen dit besluit kunt u bezwaar ma-
ken. Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie:
- Oosteinderweg 221, 1432 AT (Z-2018/006713), het plaat-

sen van een erker aan de voorgevel. Verzonden: 20-03-
2018
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Kennisgeving ontwerp beschikking, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, omgevingsvergunning ***
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te 
verlenen/weigeren. Tegen het ontwerp van deze besluiten 
kunt u een zienswijze indienen. Hoe u dat kunt doen leest u 
in het groene kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Teelmanstraat 2, 1431 GL (Z-2017/050505), brandveilig 

gebruik t.b.v. logies

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 30 maart 2018 gedurende zes 
weken ter inzage bij de balie bouwen van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure *
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.9 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Dr. De Visserlaan 2, 1181 XN (Z-2017/051179), het uitbrei-

den van de woning aan de zij- en achterkant. Verzonden: 
16-03-2018

- Kudelstaartseweg 138, 1433 GN (Z-2017/054407), het 
verbouwen en uitbreiden van een bestaand woonhuis 
met carport. Verzonden: 20-03-2018

- Aalsmeerderweg 263, 1432 CN (Z-2018/004894), het 
kappen van een boom op het voorerf. Verzonden: 19-03-
2018

- Dr. J. Wasscherstraat 2, 1432 PS (Z-2018/000222), het aan-
leggen van een in- en uitrit

Verleende omgevingsvergunning, 
uitgebreide procedure **
Het college van burgemeester en wethouders maakt be-
kend dat op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 

deze vergunning kunt u beroep indienen. Hoe u dat kunt 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Japanlaan 9, 1432 DK (Z-2016/067937), het afwijken van 

het bestemmingsplan t.b.v. het oprichten van een logies-
gebouw (short stay), het plaatsen van een erfafscheiding, 
het overkappen t.b.v. parkeerplaatsen, stalling fietsen, ro-
kersplaats en containers, en het aanleggen van een in- en 
uitrit. Verzonden: 16-03-2018

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit 
milieubeheer *
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond 
van artikel 2.20 van het Activiteitenbesluit milieubeheer be-
sloten om maatwerkvoorschriften vast te stellen. Tegen de 
afgifte van het maatwerkvoorschrift kunt u bezwaar maken. 
Hoe u dat kunt doen leest u in het groene kader aan de on-
derkant van deze advertentie:

- Hoofdweg 148, 1433 JX (Z-2018/004765), het vaststellen 
van maatwerkvoorschriften voor Lex+ BV/Dümmen. Ver-
zonden: 26-3-2018

- Hoofdweg 162, 1433 JX (Z-2018/004768), het vaststellen 
van maatwerkvoorschriften voor Semp Rozenkwekerij 
B.V. Verzonden: 26-3-2018

- Hoofdweg 122, 1433 JW (Z-2018/004759), het vaststellen 
van maatwerkvoorschriften voor Kwekerij Zuiderlegmeer 
B.V. Verzonden: 26-3-2018

COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT VOORHEEN 
WELSTANDSCOMMISSIE

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website van 
de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie ver-
gadert op de woensdagmiddagen in de even weken in het 
raadhuis van de gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel 
1 te Amstelveen. Op de agenda staan o.a. de binnengekomen 
aanvragen voor een omgevingsvergunning en de aanvragen 
voor een vooroverleg.

EVENEMENTEN

Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 

www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementen-
kalender waaruit u kunt afleiden welke openbare evenemen-
ten gaan plaatsvinden.

Evenementenvergunning (aanvragen) 
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
aangevraagd:
- Op het grasveld nabij H. Buismalaan 8 (Z18-000804), Be-

vrijdingsvuurceremonie Aalsmeer op 5 mei 2018, ontvan-
gen 11 maart 2018

- Surfeiland nabij Kudelstaartseweg 22 (Z18-000829), 
Oude Deuren Surfcup op 8 juli 2018, ontvangen 13 maart 
2018

Evenementenvergunning (verleend)*
De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 
2:25 van de APV de volgende evenementenvergunning is 
verleend. Tegen de afgifte van deze vergunning(en) kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene 
kader aan de onderkant van deze advertentie.
- Sportlaan 43, 1431HW (Z-2018/010799), Westeinderloop 

van 19 t/m 22 april 2018, verzonden 23 maart 2018
- Start en finish op de Hugo de Vriesstraat (Z-2018/005497), 

Sponsorloop op 11 april 2018, verzonden 27 maart 2018

COLLECTES

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

GEACCEPTEERDE MELDINGEN

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2018/007863), Trade Fair 

Plantenbeurs op 7, 8 en 9 september 2018, melding ak-
koord 22 maart 2018

- Legmeerdijk 313, 1431GB (Z-2018/007904), Algemeen 
leden vergadering op 31 mei 2018, melding akkoord 22 
maart 2018

- Weteringstraat/ Chrysantenstraat (Z-2018/006118), Ko-
ningsdag op 27 april 2018, melding akkoord 22 maart 
2018

- Sportlaan 44 (Z18-001013), optreden band op 7 april 
2018, melding akkoord 27 maart 2018.

- Kudelstaartseweg 295 (Z18-001088), Kingsnight op 26 
april 2018, melding akkoord 27 maart 2018

Geaccepteerde melding(en) liggen niet ter inzage en hierte-
gen is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

TER INZAGE

t/m 12-04-18 Concept voorontwerp inrichtingsplan VVA-
terrein

t/m 19-04-18 Ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening 
bestemmingsplan Stommeer, Zuiderkerk’ 
(NL.IMRO.0358.07G-OW01) (met bijbeho-
rende stukken)

t/m 27-04-18 De omgevingsvergunning, de daarbij be-
horende ruimtelijke onderbouwing en de 
overige daarop betrekking hebbende stuk-
ken in afwijking van het bestemmingsplan 
Green Park Aalsmeer, deelgebieden 9 en 10, 
logiesvoorziening arbeidsmigranten deel-
gebied 9 Japanlaan

t/m 03-05-18 Het ontwerpbestemmingsplan “Green Park 
Aalsmeer - deelgebied 6” met de daarop be-
trekking hebbende stukken.

t/m 03-05-18 Het ontwerpbestemmingsplan “Royal Flo-
raHolland Centrum, Oost en OLV” met de 
daarop betrekking hebbende stukken.

t/m 04-05-18 De aanvraag voor omgevingsvergunning, 
de ontwerpbeschikking, de ruimtelijke on-
derbouwing, de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen van de raad en de ove-
rige daarop betrekking hebbende stukken 
in afwijking van het bestemmingsplan Oos-
teinderweg 2005 e.o. -Oosteinderweg 331-
333

t/m 10-05-18 Het besluit tot (ongewijzigde) vaststelling 
van het bestemmingsplan ligt tezamen met 
de bijbehorende stukken m.b.t. vastgesteld 
bestemmingsplan “Herziening GPA, Mid-
denweg en deelgebieden 3, 5 en 7 - Hotel 
De Zwerm”

VOOR MEER INFORMATIE: WWW.AALSMEER.NL
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Vanavond installatie nieuwe gemeenteraad
Veel lof en applaus voor de negen 
scheidende raadsleden
Aalsmeer - Tijdens een bijzonde-
re raadsvergadering is afgelopen 
dinsdag 27 maart afscheid geno-
men van totaal negen raadsleden. 
Deze dames en heren keren niet 
terug in de politieke arena, omdat 
ze zich gaan toewijden aan andere 
zaken en hobby’s, omdat de partij 
besloten heeft de politiek vier jaar 
vanaf de zijlijn te gaan bekijken 
en één raadslid omdat hij min of 
meer gedwongen wordt vanwe-
ge de uitslag van de verkiezingen. 

Om maar met dit ‘politieke dier’ 
te beginnen: Teun Treur. Met een 
korte onderbreking van een klei-
ne twee jaar heeft deze VVD’er 
twaalf jaar deel uitgemaakt van de 
gemeenteraad. “Opgewekt, vro-
lijk en een groot verantwoorde-
lijkheidsgevoel”, omschreef bur-
gemeester Nobel deze politicus 
die getoond heeft van vele ‘mark-
ten’ thuis te zijn. Teun Treur is ‘bui-
ten de boot’ gevallen omdat de 
VVD niet een zetel meer heeft ver-
gaard en er voorkeursstemmen 
waren voor Jochem van Leeuwen. 
Toch blijft hij de gang naar het ge-
meentehuis maken, hij wordt frac-
tieassistent. 

Bezieling en scherpe blik
Aalsmeerse Belangen (AB) heeft 
besloten een periode niet actief 
als partij deel te nemen en dit be-
tekent einde politieke loopbaan 
vooralsnog voor Frits Nisters, Dirk 
Stoker en Danny van Tol. Frits heeft 
vier jaar lang vol bezieling zijn 
raadslidmaatschap vervuld, Dirk 
en Danny elk acht jaar. Dirk met 
oog voor detail en Danny met een 
analytische en scherpe blik, aldus 
burgemeester Nobel. Ook AB-frac-
tievoorzitter Helma Persoon komt 
niet terug in de raad. Zij kon deze 
avond niet aanwezig zijn en had 
zich afgemeld. Afwezig was overi-
gens ook Bram Heijstek (HAC). Zijn 
partij haalde niet genoeg stem-
men om terug te keren in de poli-
tiek. 

Vastberaden en enthousiast
Afscheid is eveneens genomen van 
de CDA-raadsleden Ines van der 
Boon en Marlon Kreeft-Van Die-
men. Ines, volgens Nobel toegan-
kelijk, vriendelijk en vastberaden, 
gaat na acht jaar in de raad haar 
partij versterken in het bestuur. 
Marlon, enthousiast, recht door 
zee en een talent voor de politiek, 

zo omschreef Nobel, is tijdens haar 
vier-jarig raadslidmaatschap ge-
trouwd, is een eigen zaak gestart 
en is moeder geworden. Genoeg 
om handen dus, maar ze blijft wel 
bestuurslid bij SPIE en gaf aan niet 
uit te sluiten in de toekomst moge-
lijk terug te keren in de politiek. 

Dwarszitter
Tot slot is afscheid genomen van 
Rik Rolleman, de mede-oprich-
ter van PACT. Na achttien jaar zal 
de naam van deze partij niet meer 
klinken in de raadzaal. D66, Groen-
Links en de PvdA gaan weer afzon-
derlijk besturen. Volgens Rolleman 
een goede zet. Tot slot nu geste-
gen van vier naar vijf zetels in de 
raad. Rik Rolleman heeft zich poli-
tiek ingezet voor Aalsmeer namens 
D66 en namens PACT. “Vasthou-
dend, een soort pitbull”, aldus de 
omschrijving van de burgemeester 
over dit raadslid met grenzeloos 
veel energie. Rik benadrukte nog 
eens de slogan ‘PACT verbindt’ en 
trakteerde het college op een zo-
genaamde dwarszitter. Een bankje 
dat uitnodigt om met elkaar in ge-
sprek te blijven. Voor burgemees-
ter Nobel overigens een behoor-

Tijdens de speciale raadsvergadering is ook afscheid genomen van bode 
Henk. Liefst 18 jaar heeft hij zijn taken met veel inzet, bezieling en �exibi-
liteit vervuld. Hij kreeg, net als de nog actieve bode Fred, een mooi boeket 
bloemen uit handen van burgemeester Jeroen Nobel.

Bloemen van fractievoorzitter Dirk van Willegen voor de scheidende 
raadsleden Ines van der Boon en Marlon Kreeft-Van Diemen en fractie-
assistent Ton Smit. 

Scheidend raadslid Rik Rolleman (PACT) trakteerde het college op een 
dwarszitter, een bankje dat uitnodigt om met elkaar in gesprek te blijven.

Teun Treur (VVD) is net buiten de boot gevallen, maar hij blijft in de poli-
tieke arena van Aalsmeer, als fractie-assistent.

Aalsmeerse Belangen heeft besloten de politiek de komende vier jaar van-
af de zijlijn te gaan bekijken. Daarom afscheid van de raadsleden Frits 
Nisters, Dirk Stoker en Danny Tol. 

lijke klus om dit cadeau tentoon te 
kunnen spreiden, aan de verpak-
king was veel zorg besteed. 

Samenwerking
Natuurlijk haalde Nobel bij aan-
vang van de vergadering de roeri-
ge afgelopen vier jaar aan. Vertrek 
van de eerste vrouwelijke burge-
meester en de samenwerking en 
het respect waren ver te zoeken. 
Nobel is in mei 2015 aangesteld 
als waarnemer en kon deze avond 
met trots zeggen dat er inmiddels 
een hele verbetering zichtbaar is. 
Er is weer respect en de wens om 
zich met elkaar in te willen zetten 
voor Aalsmeer en haar inwoners. 
Burgemeester Nobel dankte al-
le scheidende raadsleden tot slot 
voor hun tomeloze inzet met een 
mooi boeket bloemen en een her-
innering in de vorm van een klok-
je in een glassculptuur met hier-
in zichtbaar het gemeentehuis en 
de bekende ophaalbrug bij het 
Raadhuisplein. Het laatste woord 
was aan de nestor van de raad, Re-
né Martijn. Ook hij bedankte allen 
voor hun samenwerking en inzet. 
“Het ga u goed, in goede gezond-
heid.” De nieuwe raadsleden wens-
te hij alvast heel veel wijsheid. De 
installatie van de nieuwe gemeen-
teraad vindt vanavond, donderdag 
29 maart, plaats in het gemeente-
huis tijdens een openbare verga-
dering. Familieleden en belang-
stellenden zijn welkom. Aanvang 
is 20.00 uur.
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▲
29 MAART

 Kaartsoos 55+ in Het Mid-
delpunt, Wilhelminastraat 55 
vanaf 13.30u.

 Expositie ‘Natuur in alle toon-
aarden’ in Oude Raadhuis, 
Dorpstraat 9 tot en met 29 
april. Open: donderdag tot en 
met zondag 14 tot 17u.

 Meezingen met smartlappen-
koor Denk aan de Buren in 
Bacchus, Gerberastraat, 20 tot 
22u. 

  NL Pop door Hollands Diep in 
N201, Zwarteweg vanaf 20u.

 Badaboom Comedy Club in 
Studio’s Aalsmeer, Van Cleeff-
kade vanaf 20.30u.

 Sjoelcompetitie in Dorpshuis 
Kudelstaart vanaf 20u.

 Raadsvergadering met instal-
latie nieuwe gemeenteraad in 
gemeentehuis vanaf 20u.

 Expositie foto’s van Tobias Ro-
the in gemeentehuis. Te be-
zichtigen tijdens openings-
uren.

 Expositie met werken van 
Conny Fransen bij Fysiothera-
pieprakijk, Kudelstaartseweg. 
Open: Dagelijks 8 tot 18u.

30 MAART
 Bandbrouwerij voor en door 

muzikanten in N201, Zwarte-
weg vanaf 20u.

 Kaartavond bij BV Hornmeer 
in buurthuis aan de Dreef 1 
vanaf 20u.

 Dartcompetitie in het Dijk-
huis, Aalsmeerderdijk 77 in 
Oude Meer vanaf 20.30u. 

31 MAART
 Crash Museum in fort 

Aalsmeer te Aalsmeerderbrug 
open van 11 tot 16u. Iedere 
zaterdag.

 Opening nieuwe expositie 
Bloemen in galerie Sous-Terre, 
Kudelstaartseweg om 15u. Te 
bezoeken iedere zaterdag en 
zondag van 13 tot 17u.

 Paaskoppeltoernooi bij dart-
club Poel’s Eye in Dorpshuis 
Kudelstaart. Inschrijven tot 
20u.

 Night of the Power met op-
tredens 3 bands in The Shack, 
Schipholdijk 253b, Oude Meer 
v/a 21u.

  Band Gigs live in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21.30u.

 Bob Color Popquiz in café 
Joppe, Weteringstraat vanaf 
21.30u.

1 APRIL
 Eerste Paasdag, speciale kerk-

diensten in alle kerken in 
Aalsmeer en Kudelstaart. 

2 APRIL
 Paasfeest op kinderboerderij 

Boerenvreugd met tal van ac-
tiviteiten van 10 tot 13u. 

  Bee Gees Undercover in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Ou-
de Meer vanaf 16u.

 Paasconcert Hoorns Byzantijns 
mannenkoor en koor En Chan-
tant in St. Urbanuskerk, Bo-
venkerk vanaf 19.30u.

3 APRIL
 Computerhulp Aalsmeer in ’t 

Hofplein, Clematisstraat van 
9.30 tot 12u. Iedere dinsdag 
en donderdag.

 Taalpunt in Amstelland bibli-
otheek, Marktstraat van 11 tot  
13u. Iedere dinsdag.

 Fietsgroep PCOB naar Amster-
damse Bos. Start 13.30u. bij 
Parochiehuis, Gerberastraat.

 Dartscompetitie in ’t Middel-
punt, Wilhelminastraat. Start: 
20u. Open vanaf 19.30u.

4 APRIL
 Inloop in Oost-Inn in De Mika-

do, Catharina Amalialaan 66 
van 9.30 tot 11.30u.

 Multi Mediahulp voor oude-
ren in wijkcentrum Voor El-
kaer, Kudelstaart van 9.30 tot 
11.45uur. Ook op 18 april.

 Koffie-ochtend in De Spil, Ku-
delstaart vanaf 10u.

 Handwerken in Het Lichtba-
ken, Rijsenhout vanaf 10u.

 OVAK-soos in het Parochie-
huis, Gerberastraat vanaf 14u.

 Inbrengen van kleding voor 
beurs (7 april) in Bindingzaal, 
Zijdstraat 55. Woensdag van 
14 tot 21u. Donderdag 9.30 
tot 21u. en vrijdag 9.30 tot 
15u.

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

5 APRIL
 Dansdemonstratie in Ont-

moetingscentrum ouderen in 
Irene, Kanaalstraat,10 tot 12u.

 Ouderensoos in Dorpshuis Ku-
delstaart van 13.30 tot 16.30u.

 Eerste fietstocht dit seizoen 
Pedaalridders OVAK. Vertrek 
13.30u. bij zwembad, Dreef.

 Sjoelen in wijkcentrum Voor 
Elkaer Kudelstaart van 14.30 
tot 16u. (in even weken).

 Wandelen met Op Stap in Am-
sterdamse Bos. Start: Bosrand-
weg, t.o. Rietwijkeroordweg. 
Van 19 tot 20.30u.

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

Pop, rock & roll en Folk music
Optreden ‘Gigs’ in Bacchus
Aalsmeer - Zaterdag 31 maart 
spelen de heren van Gigs weer 
in cultureel café Bacchus. In 2017 
was de band ook al te gast en dat 
optreden riep om een vervolg. 
Gigs levert een top act met een 
mix van pop, rock & roll en Folk 
music. De vier man tellende band 
bestaat uit louter multi-instru-
mentalisten. Jaren van ervaring 
in diverse muziekstijlen leveren 
een performance die muziek tot 
kunst verheft. Wat past er beter 
in het knusse Bacchus? Naast in-
strumenten als viool, bluesharp, 
gitaar en mandoline, kunnen de 
mannen ook allemaal met hun 
stem uit de voeten.
Het belooft een mooie avond te 
worden. Mis het dus niet. Het cul-
turele café in de Gerberastraat 

opent de deur om 21.30 uur en 
de toegang is gratis.

Volgende week: The Whatts
En alvast noteren: Op zaterdag 
7 april gaan de heren van de 
Aalsmeerse band The Whatts Bac-
chus op zijn kop zetten. George, 
André, Peter en Bob zorgen te-
genwoordig met een compleet 
vernieuwd repertoire ook voor 
verrassingen. De meest uiteenlo-
pende oude en nieuwe hits wor-
den door de geroutineerde mu-
zikanten op creatieve manier ge-
combineerd, door elkaar gehus-
seld en opnieuw in elkaar gezet 
tot een geheel eigen ‘gewhat-
soneerde’ versie in rock, blues, 
country, ska, reggae of wat voor 
stijl dan ook. 

40 Jaar NL Pop in N201
Aalsmeer - De Nederlandstali-
ge (pop)muziek krijgt te weinig 
aandacht. Dat vinden de zes mu-
zikanten van Hollands Diep. Zij 
omarmen de Nederlandstalige 
pophistorie en brengen de hits 
van nu en toen. Vanavond, don-
derdag 29 maart, is de première 
van Hollands Diep in N201. Die 
avond spelen Valentijn Kerklaan 
(drums), Jeroen Heijne (bas), Ra-

mon Kussy (gitaar), Peter van Wijk 
(keys), Lisa Sentveld (zang) en 
Wim Bartels (zang) 25 nummers 
als de start van hun optredend le-
ven in deze samenstelling. Bløf, 
De Dijk, Hans de Booij, Marco Bor-
sato, André Hazes en Het Goede 
Doel staan allemaal op het pro-
gramma. Toegang gratis, N201 
aan de Zwarteweg open vanaf 
20.00 uur.

Voorjaarsconcert Flora met 
Con Amore in de Spil
Kudelstaart - Op zaterdag 7 april 
geeft Muziekvereniging Flora on-
der leiding van Dick-Jan Veerbeek 
haar jaarlijkse voorjaarsconcert in 
de Spil te Kudelstaart. Het thema is 
‘A tribute to’, een muzikale ode aan 
onder andere Whitney Houston. 
Verder wordt het publiek onder 
meer getrakteerd op ‘Avond’ van 
Boudewijn de Groot, ‘Mag ik dan 
bij jou’ van Claudia de Breij en een 
mooie trombonesolo door Kees 

van Oorde. Mannenkoor Con Amo-
re met dirigent Theo van der Hoorn 
verzorgt deze avond een gastop-
treden. Ook brengen Flora en Con 
Amore samen enkele nummers 
ten gehore, waaronder ‘Conquest 
of Paradise’. Het belooft een geva-
rieerd programma te worden. No-
teer de datum in de agenda! Het 
concert volgende week zaterdag 
7 april begint om 20.00 uur en de 
zaal is vanaf 19.30 uur open.

Zaterdag en tweede Paasdag livemuziek

Powertrio’s en Bee Gees 
undercover in The Shack
Oude Meer - Ook in het Paas-
weekend voor ieder wat wils op 
muziekgebied in The Shack. Po-
wertrio’s op zaterdagavond 31 
maart en een middag met kwa-
liteitscovers in een spectaculaire 
ode aan de koningen van de soft-
rock: Bee Gees undercover! 
Zaterdag 31 maart dus een vet-
te avond vol Nederrock, stoner, 
grunge en alternatieve rock, met 
maar liefst drie mega-toffe po-
wertrio’s op het podium. Voor 
de fans van het stevige werk een 
avond die een adrenaline-kick 
geeft! Deze drie trio’s brengen 
een knap staaltje eigentijds origi-
neel materiaal. Maandagmiddag 
2 april, weer een geweldig act uit 
de undercoversessie-reeks. 

Deze keer staat de muziek van de 
Bee Gees centraal. Wederom vijf 
klasse muzikanten die een eerbe-
toon brengen aan dit legendari-
sche trio. Op deze tweede Paas-
dag komen ze allemaal voorbij, 
de prachtige oude hits als Spicks 
and Specks, To Love Somebody, 
Words, I Started a Joke, Massa-
chusetts en uiteraard zullen de 
gouwe ouwe disco hits uit Satur-
day Night Fever ook niet ontbre-
ken! De eer is aan Robin Verka-
ik, Thomas Meeuwis, Len van der 
Laak, Arthur Adams en Klaas De 
Jong. Kom kijken, luisteren, ge-
nieten én dansen op de muziek 
die decennia later nog altijd men-
sen in vervoering brengt! 

Big Pete en Fleetwood Mac
Vrijdag 6 april staat er een fan-
tastische bluesband in The Shack 
met The Big Boss himself op de 
bluesharp. Vorig jaar stond Big 
Pete nog in een uitverkochte 
Shack met de legendarische Red 
Devils. 
Op vrijdag 6 april met zijn eigen 
band, zal hij wederom bewijzen 
dat hij nog steeds een van de al-
lerbeste is op de mondharmoni-
ca. 
Zondag 8 april mag The Shack, op 
veler verzoek, Mirage weer ver-
welkomen. Een fenomenaal eer-
betoon aan Fleetwood Mac! De 
vijf geweldige muzikanten van 
Mirage staan voor een optreden 
waarin alles optimaal klopt. 

De specifieke sounds, intona-
ties en podiumpresentatie die 
zo bepalend zijn voor het succes 
van de Amerikaanse super band 
Fleetwood Mac worden feilloos 
geëvenaard. Een indrukwekken-
de performance die je absoluut 
niet wilt missen! 
The Shack is zaterdag 31 maart 
open vanaf 20.00 uur, Night of 
The Powertrio’s begint om 21.00 
uur, entree 7 euro. Maandag 2 
april, tweede Paasdag, open om 
15.00 uur, Bee Gees undercover 
begint om 16.00 uur, entree 10 
euro. 
Kijk voor alle informatie op www.
the-shack.info. Adres: Schiphol-
dijk 253b in Oude Meer.   

Pianist Cor Bakker komt optreden!
Bob & Gon voor één keer 
te gast in Arendshoeve
Aalsmeer -Zondag 22 april is 
de laatste voorstelling van Bob 
& Gon van dit seizoen. Het duo 
heeft daarom twee verrassingen!
De eerste surprise is dat zij er in 
geslaagd zijn pianist Cor Bakker 
zo enthousiast te krijgen dat hij 
graag voor hen en het publiek 
komt optreden. Op zich is dat al 
voldoende voor een leuk feest-
je, maar Bob en Gon doen er nog 
een schepje bovenop. Cor komt 
met de zanger Humphrey Cam-
pell en wat hij met zijn zangkwa-
liteit voor u in petto heeft is wer-
kelijk geweldig! Ook neemt de pi-
anist zijn vaste muzikanten mee: 
Marcel Serierse en Charly Ange-
nois. 

Tuintheater
Kom het meemaken en laat u op 
de laatste Bob & Gon voorstelling 
van dit seizoen overrompelen 
door melodieuze klanken van ar-
tiesten waarvoor men in lange rij-
en staat. De tweede verrassing is 
dat Bob & Gon u dit keer niet ont-

vangen in de sfeer van een Parij-
se of Berlijnse nachtclub, maar zij 
u deze middag meenemen naar 
de look -a -like wintertuin van het 
Amsterdamse Krasnapolsky.
U komt in een omgeving van dui-
zenden planten en een podium 
dat zweeft boven het water. De 
belangstelling voor dit concert 
is veel groter dan er plaatsen zijn 
in het Crown Theater. Veel men-
sen moesten in eerste instantie 
teleurgesteld worden, maar in 
het Tuintheater van Amsterdam 
- zoals de Arendshoeve ook wel 
wordt genoemd - is meer plek. 
U kunt nu dus weer kaarten à 
21.50 euro bestellen via www.
crowntheateraalsmeer.nl of aan-
kopen bij Wijnhandel Wittebol in 
de Ophelialaan 161. De voorstel-
ling op 22 april begint om 15.30 
uur, de zaal is open vanaf 14.45 
uur. Het adres van Arendshoeve is 
Aalsmeerderdijk 438 te Aalsmeer-
derbrug. Parkeren en garderobe 
zijn gratis.
Janna van Zon
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Kindergitaren  •  Westerns
Klassiek  •  Elektrisch

GITAARDAGEN!
Kindergitaar

‘Valencia’ vanaf  € 69,-

EEN WEEK LANG:

Bob Color Popquiz in Joppe
Aalsmeer - Rob ‘Bob Color’ Wie-
dijk is in 2015 met een nieuwe 
muziekquiz gestart. Een combi-
natie tussen een popquiz en een 
live optreden. Vol met humor en 
verrassende muziekfragmenten. 
Volgende week zaterdag 31 maart 
presenteert hij zijn popquiz in ca-
fé Joppe in de Weteringstraat. Er 
zijn rondes op papier met ‘Re-
cognize the Star‘ op foto of in de 
vorm van cartoons en karikatu-
ren. Er is een ronde met muziek-
fragmenten op het grote scherm 
van bizarre covers in onverwach-
te muziekstijlen of in vreemde ta-
len. En er worden  twee rondes 
live gezongen door Bob. Ook we-
tenswaardigheden en fysieke ei-
genaardigheden komen voor-

bij. Bob gaat iets uitbeelden of er 
moeten bands herkend worden 
aan alleen hun kleding. De Bob 
Color Popquiz begint zaterdag 
31 maart rond 21.30 uur in Jop-
pe in het Centrum. Meedoen kan 
met teams van maximaal vijf per-
sonen. Deelname aan deze leuke 
avond kost 7,50 euro per team en 
opgeven kan bij de medewerkers 
van Joppe.
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Geslaagde uitvoering ‘De 
Passion’ in Urbanuskerk
Bovenkerk - Vrijdag 23 maart 
werd er als voorbereiden op Pa-
sen een eigentijdse uitvoering 
gegeven van De Passion in de 
Urbanuskerk in Bovenkerk. Het 
werd een avond vol passie. Op 
de rustige tonen van de Neder-
landse uitvoering van The Ro-
se werd het in doeken gewikkel-
de kruis naar binnen gedragen. 
Daarna werd het passieverhaal, 
de laatste momenten van het le-
ven van Jezus, in delen verteld. 
Maar er was ook tijd voor bezin-
ning. Is er eigenlijk wel zoveel 
veranderd in al die jaren? Den-
ken wij nog steeds niet heel vaak 
eerst aan onszelf en dan pas aan 
een ander? Op het eind werd het 
verhaal naar het heden getrok-

ken. Hoop doet leven. De bete-
kenisvolle teksten werden onder-
steund door moderne liederen 
waaronder ‘Het masker’ van Nick 
en Simon en ‘ga in mijn schoe-
nen staan’ van De Dijk. De pro-
ductie van de Passion ligt in han-
den van de denktank van de Kar-
melparochie Aalsmeer en werd 
uitgevoerd door een projectkoor 
onder leiding van Lous Zandvliet 
en begeleidt door een combo on-
der leiding van Leon Doeswijk. 
Na a�oop werd er door stichting 
Vrienden van de Urbanus nog 
een drankje geschonken voor alle 
aanwezigen. Er werd gezellig na-
gepraat en door koor, combo en 
aanwezigen en teruggekeken op 
een geslaagde avond.

Luistermiddag bij Bob & Gon
Prachtige ode aan de doden 
door Beatrice en Erwin
Aalsmeer - Zondag 25 maart 
werd weer een heerlijke luister-
middag bij Bob & Gon. Zangeres 
Beatrice van der Poel en gitarist 
Erwin van Ligten bewezen met 
hun programma: Forever 27 dat 
de dood voor nabestaanden niet 
alleen maar droefheid is. Legen-
darische popmuzikanten leven 
voort door hun muziek en hoe 
goed is dat! Er zijn fans die Jim 
Morrison - wanneer zij zijn graf 
bezoeken op Pere Lachaise te Pa-
rijs - zien lopen. Werkelijk waar!’

Back to Black
Men kan nu niet bepaald zeg-
gen dat de bezongen en bespro-
ken legendarisch popidolen een 
doorsnee leven hebben geleid. 
Beatrice vertelde daar buiten-
gewoon smakelijk over. Drank, 
drugs en water blijken probate 
middelen om het leven te verla-
ten. De één vond de dood in de 
badkuip, de ander in het zwem-
bad, maar je kan ook vergiftigd 
worden door een jaloerse echtge-
note of dood geschoten. Sterven 
door liefdesverdriet komt nogal 
eens voor. 
Het is ook mogelijk dat de dood 
altijd een mysterie zal blijven, zo-
als bijvoorbeeld bij de grote gi-
taarheld Jimmy Hendrix. 
Janis Joplin - de meest invloed-
rijke blueszangeres vond een 
eenzame dood in haar hotel ka-
mer. Om haar heen lagen de lege 

whisky �essen en heroïne spui-
ten. Je ziel aan de duivel verko-
pen waardoor het volkomen ver-
keerd met je a�oopt. Nogal hero-
isch is het verzoek van Gram Par-
sons: “Als ik dood ben, wil ik ver-
brand worden in de woestijn.” 
Vrienden stelen wanneer het zo-
ver is zijn lijk, stuiven er met de 
auto van door richting woes-
tijn waar het lichaam overgoten 
wordt door vijf gallons gasoline 
en vervolgens in de �k gestoken. 
Amy Winehouse steeds verliefd 
op de verkeerde mannen troost-
te zich met drank en drugs en de 
gevolgen waren fataal. ‘Back to 
black’ zong zij ooit.

“Hé, leven jullie nog?”
Na een levendige pauze was er 
een tweede optreden. Beatrice 
en Erwin - een duo dat gemaakt 
is voor het podium - wist het pu-
bliek op een heerlijke verfrissen-
de manier in de maling te nemen. 
Zij schuwden de grappen niet, 
maar wanneer gesproken tekst 
op zo een bijzondere wijze wor-
den afgewisseld door fantastisch 
gitaarspel en geweldige zang dan 
kan het niet anders dan dat ieder-
een na a�oop de zaal met een ge-
lukzalig gevoel verlaat. “Die gita-
rist, die moet maar komen spelen 
bij mijn begrafenis.” Het was weer 
een schitterende Bob & Gon mid-
dag.
Janna van Zon

Super Helden tijdens de Juniorrace
Thema Pramenrace: ‘SPIE 
goes Back to the Future’ 
Aalsmeer - Het was als vanouds 
weer bijzonder druk in The Beach 
afgelopen vrijdag 23 maart. De 
jaarlijkse feestavond van SPIE 
vond plaats en dit betekent al-
tijd gezelligheid en ontmoeting, 
maar nog spannender: De be-
kendmaking van de thema’s van 
de Junior Pramenrace en de Pra-
menrace. Iedere zitplek in de vei-
linghal was bezet om deze mo-
menten mee te maken. De reac-
ties waren verrassend en hart-
verwarmend. Wat een enthou-
siasme. De hersens over hoe de 
teams aan de start verschijnen 
draaien vast alweer op volle toe-
ren. Aanwezig was onder ande-
re burgemeester Jeroen Nobel 
en hij was verheugd over de in-
zet van het bestuur en van de re-
acties van de deelnemers. Het 
wordt, ondanks alle bestuurlijke 
perikelen, een feest. De overge-
bleven SPIE-leden hebben zich 
voor de volle honderd procent in-
gezet en presenteren en garan-
deren een Pramenrace als van-
ouds. De breuk met enkele be-
stuursleden heeft voor behoor-
lijke commotie gezorgd, maar 
het heeft de huidige bestuursle-
den ook gesterkt om het evene-
ment als onveranderd op de kaart 
te zetten. De deelnemers kunnen 
veilig gaan feesten in september, 
de controleposten zijn bemand, 
de bezemboot vaart mee voor de 
pechvogels en een groot deel van 
de opdrachten staat ook al op pa-
pier.

Filmbeelden
Dit geldt ook voor de Juniorrace. 
Een nieuw enthousiaste groep 
heeft zich aangemeld en gaat 
voor natuurlijk een gezellige doe-
middag op de Westeinderplassen 
voor alle jeugdige inwoners. Re-
ken maar dat ook dit een feest-
je gaat worden. Er zijn al diverse 
spelletjes bedacht.

De thema’s dan, want dat is na-
tuurlijk het hoogtepunt van de 
avond. De aanwezigen werden 
met �lmbeelden naar de ontkno-
pingen gebracht. Eerst de Junior-
race en deze tocht over het water 
heeft het thema ‘Super Helden’ 
gekregen. Dat zijn we toch alle-
maal?! Heel benieuwd hoeveel 
spidermannen en andere kanjers 
er aan de start verschijnen op za-
terdag 16 juni.

Gekkigheid
Het thema voor de ‘grote’ Pra-
menrace was al een beetje uit-
gelekt, maar speculaties blijven 
toch leuk… ‘SPIE goes Back to the 
Future’ is het thema en hier ga-
ven de trouwe deelnemers aan 
wel raad mee te weten. Vuur-
werk naar de toekomst! Het be-
stuur van SPIE kreeg hiervoor di-
verse complimenten. Het wordt 
weer geweldig, de pramenracers 
hebben er in ieder geval duidelijk 
zin in en zijn voornemens er weer 
een feestje van te maken. Reken 
maar weer op veel gekkigheid en 
plezier op zaterdag 8 september 
in Aalsmeer!

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Opbrengst meer dan 12.000 euro!
Actiedag ‘Let’s Make 
Memories’ groot succes
Aalsmeer - De regionale actiedag 
Let’s Make Memories die zaterdag 
24 maart werd gehouden in de 
gemeenten Aalsmeer, Uithoorn, 
Haarlemmermeer, Ouder-Amstel 
en Amstelveen blijkt een groot 
succes. Onder meer zes lokale 
omroepen, een vijftigtal sporters, 
honderden kinderen en tientallen 
wandelaars hebben samen meer 
dan 12.000 euro opgehaald voor 
Stichting Living Memories.

Nooit verwacht
Oprichter van Stichting Living 
Memories Thinka Sanderse zei na 

a�oop van de actiedag: “Ik had 
nooit verwacht dat we zo ver zou-
den komen. Met de stichting zijn 
we elf maanden na de oprichting 
op een plek waarvan ik dacht dat 
we daar over vijf jaar pas zouden 
zijn. En wat er vandaag is neerge-
zet is echt ongelofelijk en hart-
verwarmend. Hiermee kunnen 
we een heleboel gezinnen hel-
pen aan een blijvende herinne-
ring in de vorm van een video- of 
audioportret.”

Zes lokale omroepen
In een unieke samenwerking tus-

Aalsmeer - Na de zeer geslaag-
de regionale actiedag ‘Let’s Make 
Memories’ voor stichting Living 
Memories afgelopen zondag, is 
Radio Aalsmeer weer terugge-
keerd naar de reguliere program-
mering. Om er tijdens Pasen weer 
enkele speciale programma’s te-
genaan te gooien. 

Focus en doelstellingen
Aan tafel bij Esther Sparnaaij zit-
ten donderdag 29 maart Jolanda 
Pikkaart en Maria Abramovitch. 
Jolanda Pikkaart is dé kleurrijke 
schrijfcoach voor ondernemers 
bij het schrijven van een boek 
en auteur van onder andere de 
Boekplanner. Maria Abramovitch 
werd geboren in Rusland, woont 
sinds 2001 in Nederland, is jour-
naliste en �lmmaakster en heeft 
ook haar eigen Youtube kanaal. 
Bij het vertellen van mensen hun 
verhaal, het schrijven van een 
boek of het maken van een �lm 
is focus belangrijk. Sowieso is fo-
cus handig bij het bereiken van je 
doelen. Een vraag voor Jolanda 
of Maria? Mail deze dan voor de 
uitzending ‘Echt Esther’ naar es-
ther@radioaalsmeer.nl.

Zingen in ‘Let’s Go’
Het paasweekend begint vrijdag-
middag gezellig met Laurens, Jo-
nas en Kim in ‘Let’s Go’. Kim heeft 
leuke paastips uitgezocht en er 
is visite van een nieuwe The Voi-
ce of Let’s Go kandidaat. Maud 
Noordam is 11 jaar en hoopt vrij-
dag in de studio ook de stoelen te 
laten draaien. Aan haar ervaring 
zal het niet liggen, want Maud 
heeft iedere week zangles. Verder 
is er nieuws over de Junior Pra-
menrace nieuws en Kim gaat de-
ze op bezoek bij een ander radio-
programma. Hoe dat is geweest? 

Je hoort het vrijdag vanaf 18 uur. 

Kom in de Kas
Deze week ontvangt Ron weer 
gasten in de studio tijdens het 
‘Vrijdagavondcafé’, zijn er tele-
fonische interviews en veel mu-
ziek. Natuurlijk komt het onder-
werp Kom in de Kas ook ter spra-
ke. Volgende week staat het hele 
weekend tenslotte weer in het te-
ken van kassen, planten en bloe-
men. Tevens is er de maandelijk-
se rubriek: Meindert’s Muzikale 
Mengelmoes. Die deze week gaat 
over ‘telefoon’. Het Vrijdagavond-
café is er van 21.00 tot 23.00 uur.

Schiet- en borduurles
De 205e gast in de Aalsmeer-
se talkshow ‘Door de Mangel’ 
was Constantijn Ho�scholte. Hij 
noemde zichzelf creatief, onder-
nemend en sportief. De gebo-
ren Drenthenaar is inmiddels een 
ras-Aalsmeerder, maar hoopt ooit 
nog eens in Engeland te gaan wo-
nen. Ook Constantijn is opzoek 
gegaan naar een volgende gast. 
Hij heeft het dicht bij huis ge-
houden, want op Tweede Paas-
dag komt zijn schoonvader naar 
de studio. Henk de Rooij is IBT-
docent bij de politie Amsterdam-
Amstelland en leert agenten om-
gaan met wapens en dreigende 
situatie. Daarnaast heeft hij een 
‘borduurbedrijf’ en speelt hij bij 
Aalsmeers Harmonie. Geïnteres-
seerd? Luister maandag vanaf 
19.00 uur naar ‘Door de Mangel’ 
met presentatieduo Mylène en 
Elbert Huijts. Radio Aalsmeer is 
te beluisteren via 105.9 FM in de 
ether, 99.0 FM op de kabel, digi-
taal radiokanaal 868 (Caiway) en 
via www.radioaalsmeer.nl. Volg 
de lokale omroep ook op Twitter 
en Facebook.

Rubriek: Meindert’s Muzikale Mengelmoes
Speciale programma’s tijdens 
de Pasen op Radio Aalsmeer

sen de lokale radiozenders Radio 
Aalsmeer, RTV Amstelveen, Ra-
dio Tulipa, Jamm FM, Rick FM, en 
MeerRadio werd een marathon-
uitzending van 12 uur gemaakt. 
Elbert Huijts van Radio Aalsmeer: 
‘Na de eerste gesprekken met 
Stichting Living Memories, wer-
den we bij Radio Aalsmeer direct 
enthousiast over dit prachtige ini-
tiatief. We zagen een mooie kans 
de al bestaande samenwerking 
tussen de lokale omroepen in de 
regio nog meer inhoud te geven.” 
In de gezamenlijke uitzending 
kwamen alle acties naar voren 
en konden liedjes worden aange-
vraagd. Ook waren er teams van 
verslaggevers die in de hele regio 
geld ophaalden door klusjes te 
doen en konden bezoekers langs-
komen in de studio.

Ambassadeur
Tijdens de radio-uitzending 
maakte journaliste en columnis-
te voor onder meer het Parool en 
de Libelle Roos Schlikker bekend 
dat zij ambassadeur is gewor-
den van Stichting Living Memo-
ries. Een geweldig initiatief, vindt 
Roos. “Ik was hier meteen voor te 
porren, want ik realiseer me heel 
goed dat er na een overlijden al-
tijd een moment komt dat je je af-
vraagt: hoe klonk hij of zij ook al-
weer? Ik denk dat alle ouders wel-
eens denken aan de mogelijkheid 
dat je kind er niet meer is. Ik kan 
daar echt misselijk van worden, 
maar voor sommige mensen is 
dit helaas de realiteit.”

38 Spinners en acties
Eén van de andere grote acties 
was de Spinning Marathon in de 
Studio’s Aalsmeer. Maar liefst 14 
spinningteams van in totaal 38 
deelnemers hebben 10 uur lang 
ge�etst. Sommige deelnemers 
deden dit in hun eentje. Alleen al 
de spinners haalden samen 7.400 
euro op. Daarnaast waren er ve-
le andere acties waarmee duizen-

den euro’s zijn opgehaald. Onder 
meer een sponsorloop door kin-
deren, een wandeltocht door Uit-
hoorn, plantjes verkoop door ba-
sisscholieren in Hoofddorp, een 
Fit Body Bootcamp in Aalsmeer, 
Dance for Kids en een workshop 
krachtstokjes maken. Door to-
neelvereniging De Rijzenspelers 
uit Rijsenhout werd spontaan een 
cheque van 300 euro naar de stu-
dio van Radio Aalsmeer gebracht. 

Zeer geslaagde dag
De organisatoren kijken met een 
tevreden blik naar de eerste ac-
tiedag voor Stichting Living Me-
mories. Huijts: “Deze samenwer-
king smaakt naar meer. Als ‘Let’s 
Make Memories!’ zo succesvol 
verloopt met zo’n geweldig be-
drag, dan kun je zeker spreken 
van een geslaagde dag. Alle men-
sen die deze dag mogelijk heb-
ben gemaakt, verdienen alle lof!” 
Ook Paul Bruines van MeerRadio 
reageert enthousiast: “De samen-
werking tussen de verschillen-
de omroepen was een dusdanig 
succes dat nu al gesproken wordt 
over een eventuele nieuwe actie 
volgend jaar.”

Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Een lang weekeinde op skivakantie
Toneelvereniging brengt 
voorstelling ‘Familie’
Kudelstaart - Op zaterdag 14 
april, 21 april en 28 april gaat het 
doek open en presenteert toneel-
vereniging Kudelstaart de voor-
stelling ‘Familie’ in het Dorpshuis. 
Er is de afgelopen maanden hard 
gerepeteerd bij de Kudelstaartse 
toneelvereniging onder leiding 
van de nieuwe regisseuse Iris van 
Rooij en bijna is het moment daar 
om te komen kijken naar het re-
sultaat. Er wordt verwacht dat de 
bezoekers gaan genieten van de-
ze tragikomedie geschreven door 
Maria Goos, bekend uit de lande-
lijke theaters en alom geprezen. 
Een mooi en indrukwekkend ver-
haal met een lach en een traan.

Oud zeer
Het toneelstuk ‘Familie’ gaat over 
vader Jan, die graag nog één keer 
met zijn familie gezellig op vakan-
tie wil. Hij besluit om zijn kinde-
ren uit te nodigen met z’n zessen 
een lang weekeinde te gaan skiën 
in Zwitserland. Een fijne ‘nu-het-
nog-kan-vakantie’ om mooie her-
inneringen met elkaar op te ha-
len en nieuwe te maken. Wanneer 
hij eenmaal in de bergen is aan-
gekomen met zijn vrouw Els vet-
rekken ze samen naar het dal om 
boodschappen te doen. Achter-

eenvolgens arriveren hun zweve-
rige dochter Bibi met haar vrien-
din Von – een mislukt schrijfster 
- en niet veel later ook hun con-
servatieve zoon Nico – een suc-
cesvol accountant en zijn babbel-
zieke vrouw Sandra. Nico en Von 
besluiten Jan te gaan helpen om 
de sjouwen met de boodschap-
pen, maar blijven onverwachts 
met z’n vieren steken in de plaat-
selijke Stube. Langzaamaan wor-
den ze dronken. Onder invloed 
van de alcohol confronteert Ni-
co zijn moeder met het verleden. 
Dit is nog maar het begin van de 
avond, er komt nog veel meer 
oud zeer naar boven. En dat ter-
wijl moeder een leuke verrassing 
had en het juist zo fijn had moe-
ten worden. Maar dat wordt het 
alles behalve….

Zo slecht nog niet!
Laat u mee voeren naar de Zwit-
serse bergen om mee te genie-
ten van zaken die in de beste fa-
milies voor komen, zoals verwij-
ten over en weer, wanhoop en 
verlangen naar liefde en gebor-
genheid. Waarschijnlijk gaat u 
naar huis met een gevoel van “bij 
ons thuis is het allemaal zo slecht 
nog niet!”

Zaterdag opening nieuwe expositie
Schilderijen, beelden en 
sieraden in Sous-Terre
Aalsmeer - In de zomer van 
2018 maakt Galerie Sous-Terre in 
Aalsmeer plaats voor het Flower 
Art Museum. In de aanloop daar 
naartoe organiseert de galerie als 
voorproe�e een tweetal exposi-
ties met kunstenaars die in hun 
werk worden geïnspireerd door 
bloemen en planten. Bezoekers 
van de eerste expositie reageer-
den enthousiast. ‘Eenheid in ver-
scheidenheid’ was een term die 
bij velen opkwam.

Veelkleurig palet
Ook de nieuwe expositie bevat 
werk van een groot aantal kun-
stenaars die hun sporen in de 
kunstwereld als ‘bloemenkunste-
naar’ hebben verdiend. Tezamen 
bieden zij een veelkleurig en uit-
eenlopend palet aan beelden-
de kunst. Van klassieke stillevens 
tot modern werk, van uitdagen-
de fotografie tot symbolisch de-
sign. Welkom in de wereld van 
bloemen en planten. Naast schil-
derijen, foto’s en sculpturen be-
vat de nieuwe expositie schitte-
rende sieraden van een aantal 
Nederlandse topkunstenaars, on-
der wie Marc de Regt, Joost Vlem-
mix en Marleen Hengeveld. In to-
taal wordt werk gepresenteerd 
van ruim dertig kunstenaars.

Kunstenaars aanwezig
De opening van de expositie is 
aanstaande zaterdag 31 maart 
om 15.00 uur in de galerie aan Ku-
delstaartseweg 1 in Aalsmeer (te-
genover de watertoren). Iedereen 
is van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. Een groot aan-
tal kunstenaars is deze middag 
zelf aanwezig en graag bereid om 
met bezoekers in gesprek te gaan 
over hun werk. De expositie is tot 
en met 20 mei elke zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur 
te bezoeken en doordeweeks op 
afspraak (tel. 0297-364400/info@
galerie-sous-terre.nl). Een uitzon-
dering hierop is zondag 1 april 
(Eerste Paasdag), dan is de gale-
rie gesloten. Op maandag 2 april 
(Tweede Paasdag) zijn belang-
stellenden van harte welkom tus-
sen 13.00 en 17.00 uur.

Flower Art Museum
Ondertussen wordt hard gewerkt 
aan de voorbereidingen op het 
Flower Art Museum, dat in ju-
li 2018 open gaat. In de komen-
de maanden wordt de locatie op 
een aantal punten aangepast. De 
voorbereidingen zijn te volgen 
via de Facebookpagina van het 
museum (https://www.facebook.
com/FlowerAalsmeer/). 

Ring ‘Fleur d’Arc’ van Marc de Regt.Bloemenportret van Xiaoling Huang.

Muziek, proza of voordragen
Weer culturele instuif in 
het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Het begint al bijna 
een traditie te worden, de cul-
turele instuif van KCA in het Ou-
de Raadhuis in het Centrum. Op 
zondag 8 april staat de exposi-
tieruimte in de Dorpsstraat weer 
open voor eenieder die iets op 
cultureel gebied wil laten horen. 
Er is van alles mogelijk waarbij 
culturele grenzen echt wel opge-
zocht mogen worden.

In het Oude Raadhuis is een piano 
beschikbaar voor muzikaal talent 
maar ook een kleiner instrument 
mag meegenomen en bespeeld 
worden. Ook vocaal talent mag 
zich hier laten horen. Daarnaast 

is er de kans proza en poëzie ten 
gehore te brengen. Dit mag ei-
gen werk zijn maar ook de pen-
nenvruchten van een ander mo-
gen voorgedragen worden. Ge-
grepen zijn door een schilderij of 
een boeiende tentoonstelling be-
zocht? Vertel er over aan de aan-
wezigen en maak ze net zo en-
thousiast.
KCA wil met dit initiatief cultuur 
zo breed mogelijk in de gemeen-
te uitdragen. Hoewel er een trap-
je is naar het Oude Raadhuis is de 
drempel zo laag mogelijk. Leef-
tijd mag ook geen reden zijn om 
niet te komen. Ieder is van harte 
welkom. Daarnaast is er natuurlijk 

Nieuwe expositie in het Oude Raadhuis

‘Eilanden’, de favoriet van 
suppost Marry de la Haye 
Aalsmeer - De beeldend kunste-
naars Juke Hudig en Annette van 
den Bergh zijn neergestreken in 
het Oude Raadhuis voor de aller-
nieuwste expositie in dit prach-
tige monumentje aan de Dorps-
straat. Het is een bezield stel kun-
stenaars dat al een tijdje aan de 
weg timmert. KCA houdt dat Ou-
de Raadhuis draaiende met de in-
zet van een grote groep vrijwilli-
gers. Aanleiding om zo nu en dan 
een van deze vrijwilligers aan het 
woord te laten en te vragen naar 
het favoriete kunstwerk van de 
actuele expositie. Deze keer de 
favoriet van suppoost Marry de 
la Haye.

Stillevens
Marry de la Hay weet niet precies 
mee hoe lang ze er al suppoost is, 
maar ze weet zeker dat het meer 
dan 27 jaar moet zijn en mis-
schien wel langer. Haar suppoost 
schap is inmiddels een beet-
je een excuus om steeds weer 
naar Aalsmeer te komen, want ze 
heeft er een groot deel van haar 
leven gewoond. Een andere re-
den is dat ze het heerlijk vindt 
om op haar gemak een exposi-
tie te kunnen bekijken om te zien 
hoe anderen het doen. Dat komt 
weer doordat ze zelf ooit gegre-
pen werd door het werk van re-
alistisch schilder Henk Helman-
tel die ooit in het Oude Raadhuis 
exposeerde. Helmantel schildert 
vooral stillevens en dat is precies 
wat Marry de la Haye ook is gaan 
doen. ”Het is de mooiste expo-
sitie die ik ooit gezien heb”, ver-
telt ze enthousiast. “Ik ben er zelf 
door gaan schilderen. Ik zit nu al 
dertig jaar op schilderen bij Dirk 
Annokkeé en ik schilder altijd stil-
leventjes. Ik ben heel precies en 
ik ben gewend om priegelige bij-
na fotografische dingen te ma-
ken. Dirk zei laatst dat ik wat an-
ders moest gaan doen, maar daar 
moet ik zo aan wennen.”

Flexibiliteit en concentratie
Voor beeldend kunstenaar Juke 
Hudig is haar werk een oefening 
in flexibiliteit en concentratie, in 
het loslaten van het onderwerp in 
letterlijke zin; in het doorgronden 

van de binnenwereld, de zielsuit-
drukking van de stof. Hudig wil 
licht vertalen in kleur en vorm. 
Een wel heel andere benadering 
dan het werk van Helmantel. De 
la Haye vindt het prachtig werk. 
Ze aarzelt geen moment als haar 
naar favoriete kunstwerk wordt 
gevraagd. Ze kiest een pastel van 
Hudig in de Grote Zaal met de ti-
tel ‘Eilanden’. 

“Het intrigeert”
”Ik vind het licht tussen die twee 
eilanden zo mooi. Zo mooi, ik kan 
het niet uitleggen. Als je er naar 
kijkt weet je niet precies waar je 
in terecht komt. Het is mysteri-
eus. Wij wonen nu al een tijd aan 
het water en dat doet iets met je. 
Het is elke dag anders, daar heeft 
dit werk mee te maken. Je kunt er 
naar blijven kijken. Het intrigeert.”
‘Eilanden’ maakt onderdeel uit 
van een serie over het ruige weid-
se landschap van IJsland. Zoals 
Hudig die typische en weerbar-
stige natuur van IJsland weer-
geeft met die luchten en het die-
pe donkere blauw van de zee 
kunnen er niet veel. Hudig werd 
echter bekend door haar prach-
tige ‘tuinpastels’. In de Tuinzaal, 
hoe toepasselijk, hangen kleur-
rijke, ondoordringbare bloemen-
zeeën als de tuinen uit je dromen. 
Hudig legt daarbij de nadruk op 
de veelheid van vorm en kleur. 
Het is een feest om naar te kijken. 
Dat ze veelzijdig is blijkt wel uit 
het werk dat in het Kleine zaaltje 
hangt. Dat gaat over de ballade 
‘De Dwerg’ die door F. Schubert 
op muziek werd gezet. Ze vindt 
het een wonderschoon sprookje 
en heeft geprobeerd met haar te-
keningen de avonturen van deze 
dwerg weer te geven.
Het werk van beide kunstenaars 
komt in het Oude Raadhuis heel 
goed tot uitdrukking. De beel-
dende kunstcommissie van Stich-
ting KCA heeft ook deze een tot 
de verbeelding sprekende en toe-
gankelijke expositie binnen haar 
muren weten te halen. De expo-
sitie is nog te zien tot en met zon-
dag 29 april, elke donderdag tot 
en met zondag tussen 14.00 en 
17.00 uur.

Twee keer uitverkochte avond!
‘Sensationeel optreden 
popkoor Soundsation
Kudelstaart - In een tot twee 
maal toe uitverkochte Spil gaf 
popkoor Soundsation afgelopen 
weekend twee wervelende uit-
voeringen van ‘A Musical Sensa-

tion’. In twee uur tijd werden de 
musicals The Lion King, Les Mise-
rables, Grease en Joseph and the 
Amazing Technicolor Dreamcoat 
op de planken gebracht.

Con Amore oefent voor 
concert ‘Weense Allure’
Aalsmeer - Afgelopen maandag-
avond 26 maart kwam Aalsmeers 
Mannenkoor Con Amore bijeen 
voor de wekelijkse repetitie in the 
Beach. Het koor repeteert voor 
een concert op zaterdag 21 april 
in de Ontmoetingkerk te Rijsen-
hout. De titel voor het concert is 
‘Weense Allure’ met een hoog An-
dré Rieu gehalte. Operette, mu-
sical en filmmuziek staan op het 
programma. Solisten zijn Hellen 

van Rooijen. Ronald Willemsen en 
Dries van der Heijden en aan de 
vleugel Oksana Polman Kresko. 
De algehele leiding is in handen 
van dirigent Theo van der Hoorn.
Maandagavond waren twee solis-
ten aanwezig om de gezamenlij-
ke muziekwerken door te nemen
Ronald Willensen was al een keer-
tje eerder geweest om kennis 
te maken met de leden van het 
Aalsmeerse Mannenkoor. 

ook de expositie van Juke Hudig 
en Annette van den Bergh. Juke 
toont haar prachtige tuinpastels 
en Annette laat haar teer en fra-
giel porselein zien. Alleen dit is al 
de moeite waard om richting Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat te 
gaan. De expositie gaan bekijken 
kan overigens iedere donderdag 

tot en met zondag, alle dagen 
tussen 14.00 en 17.00 uur. De in-
stuif start zondag 8 april om half 
vier in de middag, de toegang 
is vrij en aanmelden is niet echt 
nodig, maar wel handig. Neem 
hiervoor contact op met Wilbert 
Streng via 06-22627963 of via 
mail wjmstreng@hotmail.com

Daarbij werd alles uit de kast ge-
haald; een prachtig theaterdecor 
waarin niets meer deed denken 
aan de kerkzaal waar deze meest-
al voor gebruikt wordt; kleding, 
attributen, alles was op elkaar af-
gestemd. De koorleden hebben 
bewezen dat, na anderhalf jaar 
repeteren, een fantastisch resul-
taat bereikt kan worden. Volop 
talent binnen het koor: solisten 
Laila van Koldenhoven, Isabella 
Schutte, Petra van den Berg, John 

Sciarone, Koos Koelewijn, Adri 
van Egmond, Frans Bouman en 
Gerard van Egmond vertolkten 
de hoofdpersonages in de diver-
se musicals. Gastsoliste Lotte Zet-
hof ontroerde als de jonge Coset-
te in Les Miserables. In de musi-
cal Joseph liet het koor zien ook 
over acteertalent te beschikken. 
En dit alles onder de bezielende 
leiding van dirigente Irma Zethof. 
Rob Eichholtz regisseerde de mu-
sical Joseph.
Het publiek kon, na ontvangst op 
de rode loper door twee livreien, 
ook genieten van optredens van 
Masango, een Afrikaanse percus-
sieband en dansgroep Blackbird 
Dance Centre onder leiding van 
Merel Schrama. Naast hun mede-
werking in respectievelijk The Li-
on King en Grease, gaven zij ook 
een eigen optreden.
Al met al een echt avondje uit in 
het theater! Op de website www.
popkoorsoundsation.nl kunt u 
nagenieten met de foto’s of zien 
wat u gemist heeft.

Foto: www.kicksfotos.nl
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Wandeltochten voor 
‘Kinderen in de knel’
Uithoorn - Na de organisatie van 
het hardloopevenement onder 
de naam ‘Uithoorns Mooiste’ or-
ganiseert de wandelafdeling van 
AKU op zondag 8 april een wan-
deltocht die ook onder de naam 
van Uithoorns Mooiste zal wor-
den gehouden.
Wandelen op zondagochtend in 
het vroege voorjaar in Uithoorn 
en De Kwakel, een opperst ge-
noegen. De ontluikende natuur 
ontdekken, zien en horen. De 
wandelafdeling van AKU heeft 
drie wandelingen uitgezet; een 
wandeling over 5 kilometer, 10 
kilometer en ruim 16 kilometer ( 
10 Engelse mijlen). De inschrijf-
kosten hiervoor zijn respectieve-
lijk 5, 6 en 7 euro. Voorinschrijven 
kan tot en met 4 april via www.in-
schrijven.nl. Op de dag zelf kan er 
worden ingeschreven in het club-
huis van AKU op sportpark de 
Randhoorn. Voor de 16 kilometer 
kan tussen 9.30 en 10.00 uur ge-
start worden, voor de 10 kilome-
ter tussen 9.45 en 10.15 uur en 
voor de 5 kilometer tussen 10.00 

en 10.45 uur. Alle afstanden star-
ten vanaf het AKU clubgebouw 
aan de atletiekbaan op sportpark 
de Randhoorn. Onderweg krij-
gen de wandelaars water en fruit 
en bij de langere afstanden zijn 
er ook twee stempelposten waar 
consumpties genuttigd kunnen 
worden. De opbrengst van Uit-
hoorns Mooiste- de wandeling is 
bestemd voor de actie ‘Kinderen 
in de knel’.
Wereldwijd werken er één op 
de tien kinderen, zij werken op 
straat, in de huishouding, op het 
platteland, in de mijnen, prostitu-
tie of als kindsoldaat.
Samen met andere organisaties 
wil AKU zich inzetten voor zo-
nes die vrij zijn van kinderarbeid. 
Deelnemers kunnen een bijdrage 
leveren om het leed van deze kin-
deren te verzachten, terwijl zij vrij 
en onbekommerd door de prach-
tige dorpen Uithoorn en De Kwa-
kel wandelen. Neem voor aanvul-
lende informatie contact op met 
Henk de Vries via contact@uit-
hoornsmooiste.nl.

Donatie van 15.000,- voor 
stichting Meer Groen
Amstelland - Stichting Meer 
Groen staat voor de maatschap-
pelijke, ecologische, educatie-
ve, economische en recreatie-
ve meerwaarden die met actie-
ve burgerparticipatie bereikt 
kunnen worden. Achter die paar 
woorden gaat een hele wereld 
schuil. Actieve burgerparticipatie 
betekent: zelf de handen uit de 
mouwen steken en verantwoor-
delijkheid nemen voor je leef-
omgeving en de toekomst van 
je kinderen en kleinkinderen en 
dan niet voor 10 jaar, maar voor 
meer dan 100.000 jaar. Ecologie 
speelt ook een belangrijke rol. 
Daarom doet Meer Groen voor-
al natuurontwikkelings- en stads-
landbouw-projecten. Want men-
sen staan zo centraal in het dage-
lijkse leven, dat flora en fauna er 
massaal onderdoor gaat. De ste-
riele term ‘verlies van biodiversi-
teit’ betekent dat de ecologische 
verhoudingen in de wereld totaal 
scheef zijn gegroeid met plastic 
soep, klimaatscrisis en andere bij- 
effecten.

Wat doet Meer Groen?
Na de oprichting zo’n zes jaar ge-
leden beheert Meer Groen in-
middels bijna 150 hectare natuur 
in zes gemeentes. Maar ‘groen’ 
wordt in de meeste overheden 
en bedrijven vooral als een ’kos-
tenpost’ gezien, waar elk jaar 
weer een beetje meer op bezui-
nigd moet worden. Hoewel er 
van elk terrein type een inspire-
rende groene oase te maken valt, 
is het meeste groenbeheer ge-
degradeerd tot ‘industrieel be-
heerd’ gazon of bosplantsoen ge-
dicteerd door ‘stadse’ netheids-
normen, waar geen plant of dier 
meer kan leven, laat staan dat het 
mooi is of inspiratie geeft.
Voor de Meer Groen aanpak om 

er samen iets moois van te ma-
ken en niet alleen voor de men-
sen, maar ook voor de bijbeho-
rende flora en fauna, is meest-
al geen of slechts een zeer be-
perkt budget beschikbaar. Dat 
leidt letterlijk en figuurlijk tot ver-
schraling in plaats van inspiratie. 
Omdat Meer Groen het toch be-
langrijk vindt om er iets moois 
van te maken worden bijna der-
tig projecten uitgevoerd, waar-
van er echter maar zes of zeven 
met enige financiële ondersteu-
ning van derden. En daarmee zit 
Meer Groen eigenlijk boven een 
grens van wat haalbaar en orga-
niseerbaar is.

Steun
Daarom is het hoopvol dat er 
mensen zijn die de waarde en 
inzet anders zien. Zij steunden 
Meer Groen recentelijk met een 
donatie van maar liefst 15.000 eu-
ro. En niet eenmalig, maar dit jaar 
al voor de derde keer. Dat geeft 
de vrijwilligers en bestuur de mo-
rele en praktische steun die no-
dig is om ondanks de permanen-
te bezuinigingsdruk toch door te 
gaan. En het geeft wat ruimte om 
wat gereedschap, af en toe een 
gezellige nazit en wat begelei-
ding te kunnen regelen. Deze do-
nateurs die Meer Groen in stilte 
steunen zijn zo bescheiden dat ze 
anoniem willen blijven. Maar de 
stichting hoopt dat in hun voet-
spoor meer mensen Meer Groen 
willen steunen: Dat kan door de 
handen uit de mouwen te ste-
ken met andere vrijwilligers of 
bestuurlijk of financieel. Meer 
Groen hoopt over vijf jaar meer 
dan meer dan het dubbele van de 
huidige 150 hectare mooi te kun-
nen maken, met meer dan 2000 
vrijwilligers. Meer informatie op 
www.stichtingmeergroen.nl 

Wandelen langs kunstwerken (14)
‘De Buitelaars’ van Miep Maarse
Aalsmeer - De gemeente is rijk 
aan bijzondere kunstwerken, die 
de afgelopen vijftig jaar op be-
kende, karakteristieke en ver-
rassende plekken geplaatst zijn. 
Maak de komende weken kennis 
met de verhalen achter elk kunst-
werk. Wat is de historische of ac-
tuele waarde, de achterliggende, 
diepere betekenis van de kunste-
naar: heeft het kunstwerk een be-
paalde symboliek?

Door de wijk
Op weg alweer naar het veertien-
de kunstwerk tijdens de wande-
ling. Van de Dorpsstraat, de Ka-
naalstraat, het Weteringplant-
soen, het Raadhuisplein, de par-
ken Stokkeland en het in ere her-
stelde Seringenpark aan de Op-
helialaan nu verder door de wijk 
Zuid. In de tuin van de voormali-
ge school in de Jac. P. Thijsselaan 
een bijzonder lieflijk kunstwerk. 

Buitelende jongens
Een van de eerste kustenaars van 

wie in de jaren zeventig werk is 
aangekocht door de gemeen-
te is van Miep Maarse. In de tuin 
(tegenover de gymzaal) in de J.P. 
Thijsselaan pronken haar Buite-
laars, een tijdloze weergave van 
twee jongens in buitelende kop-
rol. Al gemaakt door Miep Maar-
se in haar academietijd. Het beeld 
laat zien hoe vakmanschap aan 
de basis ligt van haar beeldhouw-
kunst.
Gefascineerd door het kinder-
spel brengt zij de beweging in 
haar beeld over, waarbij ze de vo-
lumes van romp en ledematen 
in een vloeiende vorm bij elkaar 
brengt. De gemeente koos des-
tijds voor dit beeld vanwege de 
herkenbaarheid voor kinderen. 
Als alternatief voor het veel duur-
dere brons werd het beeld gego-
ten in beton.
Volgende week gaat de wande-
ling ‘gewoon’ weer verder. Wat 
wordt kunstwerk nummer vijf-
tien? Een tip: Niet zo heel ver van 
De Buitelaars…

Derde voorronde op 7 april in N201
Popprijs Amstelland 
finale o   ei
Amstelland - Op vrijdag 4 mei 
vindt de finale van de Popprijs 
Amstelland 2018 plaats in Pop-
podium P60 Amstelveen. Op de-
ze avond zal de felbegeerde Pop-
prijs dan eindelijk uitgereikt wor-
den. In drie voorrondes hebben 
zes finalisten de jury en het pu-
bliek weten te overtuigen. Zij mo-
gen zichzelf in de finale opnieuw 
bewijzen aan de vakkundige jury. 
De eerste twee voorrondes heb-
ben op 10 en 23 maart plaatsge-
vonden en volgende week zater-
dag 7 april is de derde en laatste 
voorronde. 
De bands worden door een zeer 
deskundige jury beoordeeld op 

originaliteit, techniek, creativiteit 
en podiumpresentatie. Wie plaats 
zullen nemen achter de jurytafel 
wordt later bekendgemaakt. Kom 
in ieder geval in zo groot moge-
lijke aantallen om uw favoriete 
band supporten om hun zodoen-
de een setje mee te geven naar 
de winst.
De Popprijs Amstelland wordt 
jaarlijks georganiseerd vanuit 
P60 en N201. De bandcompeti-
tie biedt talentvolle bands uit de 
omgeving Amstelland en Meer-
landen de kans om hun talent 
te laten zien. De deelnemende 
bands maken hierbij kans op een 
prijzenpakket. 

Schrijfcursus ‘Ode aan 
de Verbeelding’
Amstelland - De ervaren schrijf-
docent Hetty Kleinloog geeft in 
de Bibliotheek op het Stadsplein 
in de maand april de schrijfcursus 
Ode aan de Verbeelding! Deelne-
mers gaan aan de slag met be-
grippen als fantasie, verbeelding 
en ‘de waarheid liegen’. De cur-
sus wordt op vier opeenvolgen-
de woensdagavonden gegeven 
in de vergaderzaal in bibliotheek 

Stadsplein Amstelveen op 4, 11, 
18 en 25 april. Er is plaats voor 
12 deelnemers. Tijdens eerste les 
ontdekken de cursisten hoe zij als 
schrijver bestaande situaties en 
personages naar hun hand kun-
nen zetten ten dienste van een 
verhaal. De tweede les staat in 
het teken van het aanboren van 
de fantasie door het onderbe-
wuste te laten spreken. Tijdens 

Toneel: ‘Een gekkenhuis 
in het ziekenhuis’
De Kwakel - Toneelvereniging 
Genesius uit De Kwakel zet weer 
een hilarisch stuk op de plan-
ken. ‘Een gekkenhuis in het zie-
kenhuis’ is een blijspel, geschre-
ven door Wilma Renes-Leertou-
wer en wordt geregisseerd door 
Sylvia Broos.

Kamer dertien
In het ziekenhuis heerst onrust. 
Door een verbouwing worden 
alle patiënten van afdeling oost 
verdeeld over de rest van het zie-
kenhuis. Zelfs kamer dertien, al 
sinds lange tijd opslaghok, wordt 
ingericht als kamer. In die ka-
mer worden drie patiënten tot 
elkaar veroordeeld, de slechtho-
rende mevrouw Visser, de zwaar-
gewonde meneer Cohen en me-
vrouw de la Gilette, die last heeft 
van…tja, zo’n beetje alles van wat 
ze in het ziekenhuis ziet gebeu-
ren (Truus Zeldenthuis, Karel de 
Blieck en Linda Zwaan). 
Aan hoofdzuster Riny (gespeeld 
door Floortje Broos) de schone 
taak om de drie patiënten, een zo 
goed mogelijke zorg te bieden. 
Helaas voor Riny meldt de ene 
medewerker na de andere zich 
ziek en blijft ze over met de trut-

tige broeder Paul (Erik Zaal) en 
de trage zuster Bep (Ada Vehaar). 
Ze roept de versterking in van de 
volkse Janny (Marga Westerbos) 
en de niet al te hardwerkende Ilo-
na (Yanaica Middelkoop). Geluk-
kig komt dokter Brouwer (Stef 
Hoogervorst) regelmatig contro-
les doen in kamer 13. Al blijft het 
maar de vraag of de patiënten 
daar echt beter van worden… 
De uitgesproken typetjes maken 
‘Een gekkenhuis in het zieken-
huis’ een stuk waar heerlijk om 
gelachen gaat worden.

Kaarten
Regel nu vast uw kaarten voor 
een gezellige avond theater naast 
de deur. De uitvoeringen vinden 
plaats op zaterdag 14, vrijdag 20 
en zaterdag 21 april in Dorpshuis 
De Quakel in De Kwakel. Aanvang 
20.15 uur, zaal open vanaf 19.30 
uur. Kaarten á 7,50 euro zijn ver-
krijgbaar bij Tonny Voorn, Ring-
dijk 8, De Kwakel, 0297-560448 
en Marga Westerbos, Hooilaan 
27, De Kwakel, 0297-532970. 
Daarnaast kunnen kaarten rege-
reserveerd worden via de websi-
te: www.genesius-dekwakel.nl/
kaartverkoop.

Open dag Tuin Bram de 
Groote op 1e Paasdag
Uithoorn - Eindelijk is de lente 
echt begonnen. De sneeuwklok-
jes en de krokussen, die er altijd 
als eersten bij zijn, maken plaats 
voor andere bollen zoals drie-
kantig look, narcissen en blau-
we sneeuwroem. Ook bosanemo-
nen, helleborussen, sleutelbloe-
men en speenkruid bloeien vol-
op. Bij de struiken is de toverha-
zelaar al uitgebloeid, maar de for-
syhtia, de schijnhazelaar en een 
enkele azalea nemen het stokje 
over. Op het weiland dit jaar geen 
kal�es, maar vier schapen komen 
het gras kort houden. Kortom, er 
valt weer veel te genieten in Tuin 
Bram de Groote. Op zondag 1 
april wordt een open dag gehou-
den. De Tuin van Bram ligt op de 
hoek van de Boterdijk en Elzen-
laan in Uithoorn en is deze eerste 

Paasdag open van 13.00 tot 16.00 
uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. Naar binnen kun-
nen bezoekers via de zij-ingang 
van de tuin tegenover de werk-
schuur van Landschap Noord 
Holland aan de Elzenlaan. Fiet-
sen kunnen worden gestald bij 
de werkschuur. 
De toegang is gratis.

de derde les is regisseur, schrijf-
docent en auteur Frank Gunning 
te gast om te vertellen over bron-
nenonderzoek en het verwerken 
van feiten in fictie. Frank Gunning 
schreef de roman Schuilplaatsen 
van Woody Gardenir over een in-
filtrant voor de Nederlandse re-

gering in het vredes-aktiekamp 
Woensdrecht begin jaren tachtig. 
Na zijn verhaal gaan de cursisten 
zelf aan de slag met het verwer-
ken van feiten in fictie. In de vier-
de les gaan de cursisten dieper in 
op ‘verbeelden’ en eindigen met 
het schrijven van een sprookje.

Amstel weer schoon na 
actie Michiel de Ruyter
Uithoorn - Dit jaar voor de 11de 
keer is de omgeving van het 
mooie clubhuis van roei- en ka-
novereniging Michiel de Ruyter, 
in Uithoorn aan de Amstel, weer 
fantastisch  opgeruimd. Dit in het 
kader van de nationale schoon-
maakdag op 24 maart.
Dat betekent  voor alle clubleden 
een gezellige ochtend gezamen-
lijk opruimen, de roeiers en ka-
noërs samen zijn dan bereid om 
de gebruikelijke sportieve bezig-
heden even opzij te zetten, al-
hoewel: De roeiers konden in de 
wherry’s hun achtjes oefenen en 

de kanoërs vaarden op lastige be-
reikbare plekken om de oevers 
schoon te maken. Daarnaast zijn 
er ook weer veel clubleden die 
op de wal aan de wandel gaan 
met de grijpertjes. Een nuttige 
ochtend die werd beloond met 
een heerlijk stuk taart voor alle 
schoonmakers na afloop.

Open dag
Kennis maken met de roei- en ka-
novereniging? Dit kan tijdens de 
open dag van Michiel de Ruyter 
op zaterdag 7 april. Kijk voor in-
formatie op www.mdr.nu.
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Multi Media in ‘Voor Elkaer’
Inloopcentrum Kudelstaart 
Bij multi media kunt u met al 
uw vragen- problemen over 
uw mobiel, laptop of tablet 
bij ons terecht. U bent van 
harte welkom op 4 april van 
9.30 tot 11.45 uur. We hopen 
tot ziens! 

Dineren in ‘Voor Elkaer’
Kudelstaart
Woensdag 4 april, een 
heerlijk 3-gangen diner met 
o.a. Oma’s kippensoep, kip 
in romige kerriesaus, sajoer-
boontje, komkommersalade, 
rijst met garnituur en vla-�ip 
voor maar € 11,-
Voor reserveringen tel. 
0297-820979.
Vrijdag 6 april  kunt u 
genieten van een 3-gangen 
diner bestaande uit: Franse 
uiensoep, coq au vin, snij-
bonen, witte bonen, bieten 
salade met feta en honing, 
aardappelen uit de oven en 
aardbeien ijs voor maar 
€ 12,50. Voor reserveringen 
tel. 0297-820979.

Sjoelen in Voor Elkaer
Donderdag 14.30 - 16.00 uur
IN DE EVEN WEKEN
Sjoelen wie kan dat nou 
niet... een leuk spel met veel 
gezelligheid, plezier en 
waarbij u lekker in beweging 
bent. Staand, zittend of je 
nou links of rechts bent, het 
maakt niet uit 
IEDEREEN kan sjoelen. Er zijn 
vier sjoelbakken beschikbaar. 
De consumpties zijn voor 
eigen rekening.
Vindt u het leuk om met ons 
mee te doen. U bent donder-
dag 5 april van harte welkom 
in Kudelstaart. 

Schilderles in Voor Elkaer 
Op dinsdag 10 april kunt u 
weer schilderen met acrylverf 
van 14.30 - 16.30 uur onder 
leiding van Henk van Utrecht. 
Graag van te voren opgeven 
bij een van de gastvrouwen-
heer. Consumpties zijn voor 
eigen rekening. Wijkpunt 
Voor Elkaer in Kudelstaart. 
Nobelhof 1.

Activiteiten overzicht

Paasbroden-actie Lions 
Ophelia enorm succes!
Aalsmeer - Op uitnodiging van 
bakkerij Vooges hebben de da-
mes van Lionsclub Aalsmeer Op-
helia samen met een aantal be-
vriende dames zich op zaterdag 
17 maart ingespannen om 1.000 
paasbroden te bakken. De op-
brengst hiervan is bestemd voor 
Stichting Kinderfondsen Neder-
land. De dames hadden van te 
voren een campagne gevoerd 
om zo veel mogelijk broden te 
verkopen aan vrienden, beken-
den, buren, familie en bedrijven. 
Dat de dames over een groot net-
werk beschikken werd al snel dui-
delijk. Van 500 verkochte broden 
steeg het aantal snel door naar 
600, 800, 900 en uiteindelijk zelfs 
naar iets meer dan 1.000 broden!!

Werk aan de winkel
Dat betekende werk aan de win-
kel, want deze broden moes-
ten echt allemaal met de hand 
gemaakt worden. Gelukkig was 
daar de deskundige begeleiding 
van Wim en Jasper Engel, die met 
veel geduld lieten zien hoe je een 

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

Heel veel dank
De opbrengst van de actie gaat 
naar Stichting Kinderfondsen Ne-
derland. Deze stichting zet zich 
in voor kinderen in een achter-
standssituatie en probeert voor 
hen het verschil te maken op het 
gebied van sport, bijles of een 
dagje uit. Er wordt daarbij geke-
ken om het geld zoveel mogelijk 
lokaal te besteden. 
Lionsclub Aalsmeer Ophelia wil 
bakkerij Vooges enorm bedanken 
voor het mogelijk maken van de-
ze actie. Daarnaast ook alle vrij-
willigsters die zo hard gewerkt 
hebben, heel veel dank. Maar 
vooral iedereen die deze Pasen 
smult van een brood dat niet al-
leen jezelf maar ook anderen blij 
maakt: bedankt voor deelname 
aan de actie!

Heropeningsdagen bij 
Opeldealer Van Kouwen
Aalsmeer - Na een grondige ver-
bouwing opent Van Kouwen 
Aalsmeer dit Paasweekend de 
deuren van haar nieuwe show-
room. Dit wordt feestelijk gevierd 
met de vaste klanten van Van 
Kouwen Aalsmeer en met ieder-
een die benieuwd is naar de com-
pleet vernieuwde showroom. 
Van Kouwen bestaat dit jaar 30 
jaar als Opel dealer, gestart in 
de Ronde Venen, nu dealer voor 
Groot-Amsterdam. De vestiging 
in Aalsmeer kwam in 2000 on-
der de Van Kouwen groep te val-
len. Een aantal jaren kon men hier 
ook voor een nieuwe Kia terecht 
maar sinds 2 jaar is de vestiging 
weer ‘helemaal’ Opel .
Directeur Theo van Kouwen: “We 
willen in Aalsmeer weer de ech-
te Opel beleving neerzetten voor 
onze klanten. In de lichte en aan-

zienlijk vergrote showroom kun-
nen we volledig aan de verwach-
ting van de bezoeker voldoen. 
We hebben alle modellen in de 
showroom en beschikbaar voor 
een proefrit. Daarnaast hebben 
we altijd zeer veel nieuwe auto’s 
op voorraad, zes tot acht weken 
op je nieuwe auto wachten is er 
bijna niet meer bij. Onze voor-
raad is zo uitgebreid dat iedere 
gewenste uitvoering beschikbaar 
is. En daarbij, op een speciale se-
lectie voorraad auto’s geven wij 
korting oplopend tot 4000 euro.”
Van Kouwen Aalsmeer is geves-
tigd aan de Oosteinderweg 110 
en is dit weekend open op vrij-
dag van 8.00 tot 18.00 uur. Za-
terdag van 9.00 tot 17.00 uur en 
maandag (2e Paasdag) van 11.00 
tot 16.00 uur. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Veel ruimte voor fantasie
Expositie Connie Fransen 
in fysiotherapiepraktijk

Kudelstaart -Soms zie je schilde-
rijen waardoor je fantasie wordt 
geprikkeld. Je gedachten wor-
den op gang gebracht. En het 
kan zelfs zo zijn dat je door het 
kijken naar een schilderij een ant-
woord krijgt op een prangen-
de persoonlijke vraag. Dan kan 
je spreken van een genezende 
werking. Niet dat je door het kij-
ken naar een schilderij op eens 
geen last meer hebt van je rug, 
daar heb je een fysiotherapeut 
voor nodig. Maar het kan wel zo 
zijn dat je door het schilderij her-
innerd wordt aan een prettige si-
tuatie waardoor je je wat minder 
zwaar gaat voelen en wat rech-
ter op gaat lopen. Of dat je door 
het kijken naar een tekening van 
een huisje met een open raam en 

wapperend gordijn je wat meer 
ruimtelijk gaat voelen. 
Zo kan een schilderij dus wer-
ken. Je fantasie wordt geprikkeld, 
je krijgt associaties. De schilderij-
en van Connie Fransen lenen zich 
hier bijzonder goed voor. Om-
dat ze werelden schildert waarin 
veel ruimte voor de fantasie van 
de kijker over blijft. Het is niet he-
lemaal opgevuld, afgemaakt, in-
gevuld. Door rustig langs de wer-
ken te lopen zal er ongetwijfeld 
een schilderij zijn wat je iets lan-
ger doet stil staan. En door even 
de tijd te nemen het op je in te la-
ten werken kan je soms tot nieu-
we gedachten, nieuwe inzichten 
en nieuwe ideeën komen en in-
spiratie krijgen. De werken van 
Connie Fransen hangen tot eind 
april in de wachtruimte en gang 
naar de behandel kamers en fi t-
ness afdeling. 
De praktijk is vrij toegankelijk 
te bezoeken op werkdagen van 
8.00 tot 21.00 uur, op de woens-
dag van 8.00 tot 18.00 uur. De 
praktijk voor Fysiotherapie is ge-
vestigd aan de Kudelstaartseweg 
243, naast de kerk in Kudelstaart. 

Karen en Marloes: 
‘ZAAI is verfrissend’
Aalsmeer - Inmiddels is het ZAAI 
coach traject - geïnitieerd door 
de Gemeente en gesteund door 
Ondernemend Aalsmeer en de 
Rabobank Schiphol - afgerond en 
zijn de certifi caten aan de 19 Zaai-
lingen uitgereikt. Karen Vollmul-
ler en Marloes Verbruggen kijken 
nog eens terug op de afgelopen 
maanden. Het contact tussen Ka-
ren en Marloes is zo’n twintig jaar 
geleden ontstaan bij TICA. Zij wa-
ren nauw betrokken bij de ont-
wikkeling van dit B2B handels-
platform dat ruimtes verhuurt 
aan groothandelaren en waar 
retailers hun inkopen kunnen 
doen. TICA groeide uit van klein 
tot een dynamische internationa-
le plek waar zij in dienstverband 
met heel veel plezier hebben ge-
werkt en er ontzettend veel heb-
ben geleerd. “Het was een beetje 
ons kindje.” Karen Vollmuller stu-
deerde op HBO niveau Commu-
nicatie en Marloes Verbruggen 
studeerde eveneens op HBO ni-
veau International Business en 
Language. Voor TICA gingen bei-
den veel samen op stap. “Het klik-
te direct tussen ons.” Zij bezoch-
ten (internationale) beurzen, zet-
ten TICA ‘op de kaart’ en haalden 
de opdrachten binnen.

Persoonlijke ontwikkeling
In april 2017 namen Karen en 
Marloes een weloverwogen be-
slissing: Zij wilden samen een ei-
gen onderneming gaan opstar-
ten. “Onze hang naar persoonlijke 
ontwikkeling is groot. Wij waren 
bereid om in het diepe te sprin-
gen. Wij houden elkaar scherp en 
in evenwicht, kunnen elkaar ver-
trouwen. Je weet dat je zelf moet 
gaan investeren, je moet zelfstan-
dig besluiten durven nemen en je 
wilt ook nog eens onderscheiden, 
niet hetzelfde kunstje leveren.”
Ondanks alle ervaring die zij in al 
die voorgaande jaren hadden op-
gebouwd werd er gedegen re-
search gepleegd en toen in sep-
tember alle voorbereidingen wa-
ren afgerond, begonnen zij goed 
beslagen ten ijs met LEMONWI-
SE. Weggegaan bij TICA maar ook 
weer niet. “Wij staan nu aan de 

andere kant, eerst waren wij ver-
antwoordelijk voor sales en com-
municatie en nu laten wij er ons 
product zien. Het is gelukt ons 
bedrijf een eigen gezicht te ge-
ven. Wij hebben er onze hand-
tekening gezet. De door ons sa-
mengestelde collectie - die is 
toegespitst op woondecoratie 
- is anders dan men gewend is. 
Dat komt omdat wij zelf ontwer-
pen, de uitwerking geschiedt ver 
weg, onder andere in India maar 
ook veel dichter bij huis. Wij we-
ten wie de producenten zijn, heb-
ben dat tevoren uitgezocht, zij 
zijn goed voor hun personeel en 
ons contact met hen loopt uitste-
kend. Het gaat om een levendige 
markt, waarbij je goed moet kun-
nen nadenken en schakelen, snel 
keuzes maken.” 
Aan al deze eisen lijken Karen en 
Marloes ruim te voldoen. Inmid-
dels hebben zij klanten in Koe-
weit, IJsland, Frankrijk, Ierland, 
Spanje, België en uiteraard in Ne-
derland en hun collectie uitge-
breid met exotische planten (gor-
geous green). Daarnaast verzor-
gen zij relatiegeschenken voor 
bedrijven. 

Nog veel te leren
Het heeft niet veel gescheeld of 
Karen en Marloes zagen het ZAAI 
coachtraject aan hun neus voor-
bij gaan. “Via Arjan Bot van Ra-
bobank Schiphol kregen wij het 
advies ons bij ZAAI te melden.” 
Hun pitch was echter zo profes-
sioneel dat Anja de Die (Perso-
nal coach ZAAI) zich wezenlijk af-
vroeg: “Wat kan dit ervaren duo 
nog leren?” Gelukkig was hun 
overtuigingskracht zo groot dat 
het licht drie dagen na de pitch 
alsnog op groen ging. “Wij von-
den juist dat er nog zo veel te le-
ren viel en dat is ook gebleken. 
ZAAI heeft ons een frisse kijk op 
ons werk gegeven.” Ook volgend 
seizoen is er voor startende on-
dernemers weer een ZAAI coach-
traject Bel voor meer informatie 
Kirsten Verhoef (project organisa-
tor) via 0297- 366182 of stuur een 
email: kirsten@syltsupport.nl
Janna van Zon

Verbouwing van De Oude Veiling
Bibliotheek nog weekje 
dicht voor ‘Huiskamer’
Aalsmeer - De bibliotheek in 
Aalsmeer gaat nog een keer tijde-
lijk een weekje dicht. De verbou-
wing van De Oude Veiling, het 
gebouw waarin de bibliotheek is 
gevestigd, is nog in volle gang. 
De sluiting duurt een week, van 
maandag 9 tot en met zaterdag 
14 april. Vanaf maandag 16 april is 
de bibliotheek weer geopend. De 
bibliotheek wil ervoor zorgen dat 
de verbouwing tot weinig over-
last bij haar bezoekers leidt. Som-
mige werkzaamheden, zoals in dit 
geval, zijn echter zo ingrijpend 
dat het niet mogelijk is om de bi-
bliotheek open te houden.

Gevolgen voor klanten
Zaterdag 7 april is de laatste kans 
om voor de sluiting boeken te le-
nen en reserveringen op te halen. 
Voor iedereen die zijn/haar boe-
ken eigenlijk had moeten terug-

brengen in deze periode geldt dat 
men deze boeken nu mag thuis-
houden tot uiterlijk 23 april. Le-
den kunnen met hun pas ook te-
recht bij de andere vestigingen in 
Amstelland of bij bijna alle andere 
bibliotheken in Nederland.

Nieuwe Oude Veiling
Vanaf maandag 16 april is de bi-
bliotheek weer open voor bezoe-
kers. De werkzaamheden zullen 
nog wel tot de zomer van 2018 
blijven doorgaan. De Oude Veiling 
wordt omgetoverd tot een pretti-
ge ontmoetingsplek: de Huiska-
mer van Aalsmeer. Meer informa-
tie is te vinden op www.debiblio-
theekamstelland.nl/aalsmeer. De 
Oude Veiling is een samenwer-
kingsverband van ESA, Ons Twee-
de Thuis, Cultuurpunt Aalsmeer, 
de Bibliotheek Amstelland, AM 
match en de gemeente Aalsmeer.

Snoeiboot vaart weer uit!
Aalsmeer - De snoeiboot, een 
begrip op de Aalsmeerse wate-
ren, vaart weer uit op 7 april, 6 
oktober en 17 november om ei-
landeigenaren op de Westeinder-
plassen de mogelijkheid te bie-
den snoeihout gratis en op ver-
antwoorde manier af te voeren. 
Particuliere eilandeigenaren zijn 
verplicht overhangend groen bo-
ven het water van sloten en vaar-
wegen te snoeien. Om hen daar-
bij van dienst te zijn, biedt de ge-
meente de mogelijkheid om op 
drie zaterdagen snoeiafval gratis 
af te voeren. Bedrijfsafval, zoals 
seringenhout -en kluiten, neemt 
de snoeiboot niet mee. De snoei-

boot ligt op 7 april, 6 oktober en 
17 november van 9.00 tot 12.00 
uur bij schuilhaven de Winkel 
aan de Grote Poelzijde en tussen 
13.00 en 16.00 uur bij het bagger-
depot Otto aan de doorgang Gro-
te Brug. 
Is de boot op de aangegeven tijd 
niet aanwezig, dan is deze waar-
schijnlijk even aan het lossen en 
is even later weer terug.
Voor meer informatie over tak-
keninzameling en de snoeiboot 
kan contact opgenomen worden 
met de servicedesk Amstelveen/
Aalsmeer en vraag naar afdeling 
VH, vaarwegbeheer/boswachter, 
telefoon 020–5404911.
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Rondvluchten boven de Keukenhof
Start nieuw vliegseizoen 
voor DC-3 Dakota
Schiphol - Op zaterdag 31 maart 
start het nieuwe vliegseizoen 
voor de historische DC-3 Dakota. 
Bijzonder dit jaar is dat de organi-
satie in een nieuwe outfit, in het 
oorspronkelijke ‘regerings’ kleu-
renschema, gaat vliegen.
Van 1947 tot 1960 deed de PH-
PBA dienst als vliegtuig voor het 
vervoer van de Koninklijke familie 
en ministers. De afgelopen jaren 
droeg dit voormalige regerings-
vliegtuig een historische KLM-
livery. Toen KLM zich in 2016 te-
rugtrok als geldschieter is geko-
zen voor het vervangen van de 
KLM-titels door tijdelijke DDA-
opschriften. 
Nu was het tijd om de Doug-
las DC-3 Dakota PH-PBA ‘Prinses 
Amalia’ een geheel nieuw kleu-
renschema te geven. Quality Air-
craft Painting Services (QAPS) uit 
Lelystad heeft de ‘Prinses’ de kleu-
ren, zoals ze die in de jaren vijftig 
als regeringstoestel had, terugge-
geven.
Het vliegseizoen van de Dutch 
Dakota Club start aanstaande za-
terdag met de vermaarde Keu-

kenhofvluchten. Tot en met 6 mei 
wordt elk weekend, zaterdag en 
zondag, gevlogen vanaf het Jet-
center op Schiphol-Oost over de 
bollenvelden en Keukenhof. 

Dagje naar Duitsland
Natuurlijk zijn er ook rondvluch-
ten vanaf de luchthavens in Rot-
terdam, Lelystad, Groningen en 
Maastricht en kunnen ook dit jaar 
weer vluchten naar Duitsland ge-
maakt worden in de Dakota. Op 
zondag 3 juni wordt Düsseldorf 
bezocht, op 10 juni Münster, op 
17 juni Kassel, op 24 juni Pader-
born, op zaterdag 14 en zondag 
15 juli Lübeck, op zaterdag 21 ju-
li Weeze en op  28 juli Dortmund.
Vrienden van DDA Classic Airlines 
kunnen niet alleen meevliegen 
met rondvluchten boven Neder-
land, maar ook vanuit Nederland 
naar de bestemmingen in Duits-
land en aan het einde van de dag 
weer mee terugvliegen. Een leu-
ke manier om eens een dagje 
Düsseldorf, Münster, etc. te doen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.dutchdakota.nl.

Opbrengst voor The Pearls of Africa
Kleding- en speelgoed-
beurs in Bindingzaal
Aalsmeer - Op zaterdag 7 april 
vindt van 10.30 tot 15.00 uur de 
jaarlijkse kleding- en speelgoed-
beurs plaats in de Bindingzaal bij 
de Doopsgezinde Kerk in de Zijd-
straat 55. De opbrengst van de 
kledingbeurs is geheel bestemd 
voor The Pearls of Africa.
Joanne en Remco Kwint namen 
vijf jaar geleden het besluit om 
alles in Nederland op te geven 
(baan opgezegd, huis en alles wat 
ze hier bezaten verkocht en spon-
sors gezocht) en met hun twee 
kinderen van toen 3 en 6 jaar 
naar Oeganda te vertrekken om 
daar hun leven in dienst te stellen 
van onze medemensen. Na een 
moeizame start (werken als vrij-
williger in een weeshuis en day-
care) hebben zij hun eigen orga-
nisatie gestart: The Pearls of Af-
rica. Oeganda wordt wel de pa-
rel van Afrika genoemd. Joanne 
en Remco stellen zich ten doel 
om kinderen een toekomstper-
spectief te geven door ze naar 
school te laten gaan (schoolgeld 
is erg duur) en ervoor te zorgen 
dat er een gezonde thuissitua-
tie is/ontstaat. Intussen zitten er 
ruim 60 kinderen in hun familie-
programma, is er een opvanghuis 
gebouwd met ruimte voor gezin-
nen die op straat komen te staan 
en wordt de laatste hand gelegd 
aan een gemeenschapsruimte 
waar kinderen ‘s avonds hun huis-

werk kunnen maken (omdat er 
licht aanwezig is) en waar over-
dag voorlichting gegeven kan 
worden over bijvoorbeeld ge-
zinsplanning en emancipatie on-
derwerpen. Hun werkgebied be-
treft een achterstandsgebied in 
de buurt van Jinja (tweede stad 
in Oeganda). Aangezien zij zelf le-
ven van persoonlijke sponsorgel-
den staat alles wat er binnenkomt 
in de stichting Pearls of Africa 
voor 100% ter beschikking voor 
directe hulp. Hoe mooi is het dan 
dat de opbrengst van de Kleding-
beurs echt goed terecht komt. 
Zie ook www.thepearlsofafrica.nl. 
Bij de OSA (Ontwikkeling Samen-
werking Aalsmeer) is een aan-
vraag tot verdubbeling van de 
opbrengst ingediend. In Oegan-
da is de euro ongeveer drie keer 
zoveel waard!

Inleverdagen
Kleding, schoenen, tassen, lin-
nengoed, speelgoed, enz., be-
stemd voor verkoop op de kle-
dingbeurs, kunnen worden inge-
leverd op woensdag 4 april van 
14.00 tot 21.00 uur, donderdag 
5 april van 09.30 tot 21.00 uur en 
vrijdag 6 april van 09.30 tot 15.00 
uur. Van harte welkom op za-
terdag 7 april, de koffie en thee 
staan klaar! Voor nadere informa-
tie kan contact opgenomen wor-
den via 06-53912921.

Themamiddag OVAK goed bezocht
Veel belangstelling voor 
verhaal van boswachter
Aalsmeer - Op dinsdag 20 maart 
was er een boswachter van het 
Amsterdamse Bos te gast bij 
OVAK. De boswachter begon zijn 
verhaal aan de hand van opge-
zette dieren die voorkomen in 
het Amsterdamse Bos. Hij toonde 
een ijsvogel, een muskusrat, een 
hermelijn en nog andere dieren. 
In zijn presentatie ging hij terug 
naar de dertiger jaren, toen de 
aanleg van het bos begon als een 
werkgelegenheidsproject. Man-
nen die vanwege de toen heer-
sende crisis zonder werk zaten 
werden verplicht te werk gesteld 
bij de aanleg van ‘Boschplan’, de 

naam die het Amsterdamse Bos 
in eerste instantie had. Men zag 
zwart-wit foto’s langs komen met 
mannen keurig in pak, grond ver-
plaatsen met kruiwagens. Met de 
aanleg van de tweede helft van 
de bosbaan werd het zware werk 
verlicht met een spoorlijntje met 
trolleys die grond vervoerde naar 
andere delen van het bos. Na de 
koffie en thee pauze werden er 
prachtige kleuren foto’s vertoond 
van een jong bos dat uitgroeide 
tot het bos van nu. Mooie foto’s 
van spelende, zwemmende en 
boomklimmende kinderen, maar 
vooral van prachtige natuur. 

Grootste deel van verbouwing klaar
Herindeling van de stolp 
bij de kinderboerderij
Aalsmeer - Op kinderboerde-
rij Boerenvreugd krijgt de stolp 
momenteel een nieuwe indeling 
en een grondige facelift. De mu-
ren zijn geschilderd en het toi-
let is verbouwd, compleet met 
een echt kindertoilet. In de stolp 
zullen ook zitjes komen, om bij 
slecht weer droog en comforta-
bel binnen te kunnen zitten. Be-
zoekers gaven aan dit te missen 
en tijdens de voorbereiding van 
de verbouwing is hier rekening 
mee gehouden.  

Infohoek en leeshoek
De nieuwe leeshoek is al door 
menigeen bezocht. Het is een 
knus plekje geworden. De lees-
hoek nodigt kinderen uit om 
even rustig een boekje te lezen, 
iets wat kinderboerderij Boeren-
vreugd graag stimuleert. Ook ho-
pen de vrijwilligers dat de info-
hoek het paasweekend in gebruik 
genomen kan worden. De info-
hoek is een leerzame plek waar 
steeds een ander onderwerp cen-
traal staat. De vrijwilligers probe-
ren op een leuke manier de aan-
dacht van de kinderen te trekken 
en ze meer te leren over dieren en 
de natuur. 

Knuffelstal
Als alles volgens planning ver-
loopt, zullen in het paasweek-

end de grote konijnen weer te-
rugverhuizen naar hun nieuwe 
knuffelstal in de stolp. Als de ver-
bouwing helemaal klaar is dan 
zullen de cavia’s ook een nieuwe 
plek en een nieuw verblijf krijgen. 
Er komt verder ook een mooie 
speelboerderij, een wens die al 
een paar jaar bestaat en nu echt 
vorm gaat krijgen. 

Enorm trots
Deze verbouwing wordt volle-
dig gedaan door de vrijwilligers 
en mogelijk gemaakt dankzij een 
aantal sponsors. Het grootste 
deel van de verbouwing is klaar 
en de stolp is inmiddels al weer 
open voor publiek. Stichting Kin-
derboerderij Aalsmeer is enorm 
trots dat haar vrijwilligers met z’n 
allen de handen uit de mouwen 
steken om dit alles voor elkaar te 
krijgen. 
Ook is er grote waardering en 
dankbaarheid voor de bedrij-
ven die kinderboerderij Boeren-
vreugd al 25 jaar lang een warm 
hart toedragen en willen helpen 
bij het bereiken van haar doel-
stellingen. Wilt u met uw hulp of 
sponsoring Stichting Kinderboer-
derij Aalsmeer ook helpen om 
haar nuttige werk voort te zet-
ten? Kijk dan op www.boeren-
vreugd.nl/ondersteuning voor 
meer informatie.

Doel Vrienden Zorgcentrum Aelsmeer:
Ouderen dagen met een 
gouden randje bezorgen
Aalsmeer - De Stichting Vrien-
den van Zorgcentrum Aelsmeer 
is in het leven geroepen om voor 
de ouderen van Aalsmeer en Ku-
delstaart extra voorzieningen te 
realiseren, die niet kunnen wor-
den gefinancierd uit de norma-
le Zorgcentrum- en Thuiszorg-
budgetten. Het doel van de stich-
ting is om ouderen ‘dagen met 
een gouden randje’ te bieden, 
zoals in de doelstelling staat. De 
stichting doet dit door het wer-
ven van donaties en giften en 
ontwikkelt daarmee activiteiten 
ten behoeve van ouderen. Ge-
dacht moet worden aan de jaar-
lijkse vakantie en aan een aantal 
activiteiten, die georganiseerd 
worden ten behoeve van de ont-
spanning en recreatie van de be-
woners. Het exploiteren van spe-
ciale bussen voor vervoer van ou-
deren, waardoor de mobiliteit 
toeneemt, hoort hier ook bij. De 
Stichting Vrienden van Zorgcen-
trum Aelsmeer heeft zo’n 300 do-
nateurs. Daarnaast is er de speci-
ale 75+ club die wordt gevormd 
door een vijftigtal bedrijven die 
met elkaar gemeen hebben dat 
ze minimaal 75 jaar actief zijn in 
de Aalsmeerse samenleving. 
Het bestuur van de Stichting 
Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer wordt gevormd door 
een zevental personen uit ver-
schillende segmenten van de sa-
menleving. Het dagelijks bestuur 
bestaat uit  Berry Philippa, voor-
zitter, Clazien van Dam, secretaris, 
en Wim van Veen, penningmees-
ter. Het bestuur komt elk jaar 4 à 
5 keer bij elkaar om te bepalen 
op welke wijze extra activiteiten 
kunnen worden ontplooid voor 
de ouderenzorg in Aalsmeer en in 
het zorgcentrum. 

Terrasmeubilair
In het najaar is met financiële 
steun van de Vrienden de entree 
van het Zorgcentrum opgeknapt 

en is nieuw terrasmeubilair aan-
geschaft. Voor de nieuwe geslo-
ten afdeling op de begane grond 
is geld beschikbaar gesteld voor 
onder andere het creëren van 
sfeerhoekjes en andere aanpas-
singen die de dementerende be-
woners helpen om zo goed mo-
gelijk te functioneren.

Aanschaf fietslabyrint
Recentelijk hebben de Vrien-
den de aanschaf van een zoge-
noemd Fietslabyrint mogelijk ge-
maakt. Hiermee kunnen mensen, 
die niet zelfstandig buiten kun-
nen fietsen, virtuele fietstochten 
maken en zo toch de wereld ont-
dekken. De realistische fietserva-
ring brengt buiten naar binnen 
en geeft mensen het gevoel dat 
zij eropuit zijn. Zo wordt fietsen 
op een hometrainer veel aantrek-
kelijker en krijgen mensen plezier 
in bewegen. De Vrienden zijn blij 
dat ze in een tijd, waarin steeds 
meer beknibbeld wordt op de 
budgetten, zij extra activiteiten 
hebben kunnen ontplooien voor 
de ouderen in de Aalsmeerse sa-
menleving. Zij hopen deze ook in 
de komende jaren te kunnen blij-
ven realiseren.

Donateurs en begunstigers
Wilt u de Stichting Vrienden van 
Zorgcentrum Aelsmeer steu-
nen? Dan kan dit door u op te 
geven als donateur of begunsti-
ger. De donatie kan worden ge-
stort op rekeningnummer NL90 
RABO 0300110421 t.n.v. Stich-
ting Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer, onder vermelding van 
´donateur´. De minimumbijdra-
ge voor het donateurschap is 15 
euro per jaar. Ook eenmalige gif-
ten zijn uiteraard welkom. Wilt u 
er dan bij vermelden dat het om 
een eenmalige gift gaat. Alle gel-
den die binnenkomen worden 
volledig besteed voor de oude-
ren van Aalsmeer.  

Actie Brandweer Aalsmeer voor MMF
Fietst Feyenoord-fan Dirk 
een dag in een Ajax-shirt?
Aalsmeer - Op 18 mei vertrekt 
Dirk Raams naar Amerika voor 
een prachtige fietsreis. Deze bij-
zonder trip van vijfduizend kilo-
meter via de oostkust van Cana-
da en de Verenigde Staten wordt 
bekostigd door hemzelf, maar de 
opbrengst van alle sponsoring 
gaat naar de Mike Multi Foun-
dation. De stichting die als doel 
heeft het mogelijk maken en be-
vorderen van sport voor men-
sen met een lichamelijke en/
of verstandelijke beperking. Te-
vens is hun doel om het sport-
aanbod kwalitatief te verbeteren 
en meer aandacht te vragen voor 
de gehandicaptensport. Voor de 
reis kan men de reclame op het 
sporttenue van Dirk sponsoren 
maar ook een etappedag. Al veel 
bedrijven en particulieren dra-
gen de stichting én natuurlijk de 
sportieve fietser een warm hart 
toe, dus dat gaat de goede kant 
op. Nu moet u weten dat Dirk een 
Feyenoord supporter is in hart en 
nieren en nu leek het twee lie-

den van de vrijwilliger brandweer 
Aalsmeer een fantastisch idee om 
hem een etappe dag in een Ajax 
shirt te laten fietsen. Anko Thijs-
sen, één van de initiatiefnemers 
van dit plan, samen met Bob van 
der Laarse, vertelt hierover het 
volgende: “Wij zijn echte Ajax-
supporters en komen Dirk regel-
matig tegen op de sportschool 
tijdens de spinningles en opper-
den het idee. Dirk reageerde di-
rect met de woorden ‘Nou voor 
duizend euro ga ik dat misschien 
wel doen, maar voor geen cent 
minder. Ik ben toch niet gek!’ Het 
begon dus een beetje als geintje, 
maar we hebben het plan door-
gezet en hebben al een aardig 
bedrag bij elkaar weten te sprok-
kelen. Waarschijnlijk gaat het luk-
ken. Geweldig toch?!”   
 
Alles voor het goede doel
Op de Facebookpagina ‘Dirk 
Raams laten fietsen in Ajax shirt’ 
zijn alle gegevens te vinden over 
hoe te doneren. Anko: “En alle 

beetjes helpen!” Dus doneer snel 
je bijdrage op rekening NL47 RA-
BO 0300 1398 10 t.n.v. Aalsmeer-
se Brandweer Vereniging onder 
vermelding van Dirk Raams. Dirk 
zelf vindt het allemaal prachtig: 
“Geweldig dat er zo’n aandacht 
voor is. Nu dit weer, dat is toch 
mooi. Alles voor het goede doel. 
Ik vertel natuurlijk niet wat ik ver-
der met dat shirt doe als ik de 

etappe dag heb gehad. Haha, dat 
laat ik mooi in het midden. Maar 
als het bedrag bij elkaar is, ga ik in 
een shirt van mijn aardsrivaal fiet-
sen. Dat beloof ik.” Heidi Bruin, de 
dame die alles bijhoudt op Face-
book omtrent de fietsreis en het 
MMF, zal daar zeker het bewijs 
van publiceren. Doe dus mee aan 
dit fantastische initiatief.   
 Door Miranda Gommans 

Op Stap, wie 
loopt er mee?

Aalsmeer - Donderdag 5 april 
van 19.00 tot 20.30 uur kunnen 
belangstellenden weer mee lo-
pen in het Amsterdamse Bos 
met de groep Op Stap. Ont-
spannen aan de conditie wer-
ken van hoofd en hart. Verzame-
len op de parkeerplaats halver-
wege de Bosrandweg tegenover 

de Rietwijkeroordweg. De wan-
deling is voor iedereen (man/
vrouw, jong/oud) die zin heeft 
om lekker te lopen, anderen te 
ontmoeten; gezellig en gezond. 
Na de wandeling is er koffie en 
thee bij de startlocatie. Om op de 
hoogte te blijven van de wande-
lingen en voor vragen kan een e-
mail gestuurd worden naar op-
stapmetoosterkerk@hotmail.
com. Weet je welkom en wandel 
mee met Anne Marie van Elswijk 
en Ina van Willegen.
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‘Omgaan met 
niet aangeboren 

hersenletsel’
Amstelland - Zorgt u voor ie-
mand met niet aangeboren her-
senletsel, zoals een hersenbloe-
ding of een herseninfarct? Op 30 
mei start Mantelzorg & Meer een 
cursus ‘Omgaan met niet aange-
boren hersenletsel’ voor man-
telzorgers woonachtig in Am-
stelland en Haarlemmermeer. 
De gevolgen van niet aangebo-
ren hersenletsel zijn vaak heel in-
grijpend. Niet alleen voor de ge-
tro�ene, maar ook voor de part-
ner, familie, vrienden en kennis-

sen. De cursus bestaat uit vijf 
dagdelen en is speciaal voor de-
genen die helpen bij de dage-
lijkse zorg van hun naaste met 
een niet aangeboren hersenlet-
sel. Tijdens de cursus wordt on-
der andere gesproken over de 
gevolgen van hersenletsel en er 
is ruimte om met elkaar ervarin-
gen uit te wisselen. De cursus 
is op 30 mei, 6, 13, 20 en 27 ju-
ni en terugkomdag op 12 sep-
tember en vindt deze dagen van 
13.00 tot 15.00 uur bij Mantel-
zorg & Meer aan de Laan van de 
Helende Meesters 431 in Amstel-
veen. Aanmelden kan tot 23 mei 
bij Mantelzorg & Meer via 020-
3335353, via info@mantelzor-
genmeer.nl, of kijk op de website  
www.mantelzorgenmeer.nl.

Rondleiding op tweede 
Paasdag over Zorgvlied
Amstelveen - Op maandagmid-
dag 2 april (tweede Paasdag) ge-
ven Marcel Bergen en Irma Cle-
ment (auteurs Wandelen over 
Zorgvlied) een rondleiding over 
begraafplaats Zorgvlied.
De rondleiding gaat langs een 
groot aantal bijzondere histori-
sche en moderne graven die op 
Zorgvlied te vinden zijn. De au-
teurs geven uitleg bij de uitbun-
dige funeraire symboliek uit de 
negentiende eeuw die is aan-
gebracht op de rijksmonumen-
ten van onder andere Oscar Car-
ré (1891), Sophia Knoll (1890) 
en Adrianus Hartog van Banda 
(1873). Maar ook bij graven van 
bekende overledenen wordt stil 

gestaan. Daarnaast vertellen zij 
meer over de tuin- en parkaan-
leg en de monumentale bomen 
op de begraafplaats. Ook komen 
moderne aspecten van Zorgvlied 
aan de orde, waaronder het on-
dergrondse grafkeldercomplex 
‘t Lalibellum en het Crematorion.
De rondleiding start om 14.00 uur 
en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Verzamelen bij de witte kantoor-
villa aan de Amsteldijk 273.
Deelname kost 10 euro per per-
soon en dit bedrag is inclusief 
ko�e of thee.
Reserveren is een vereiste en dit 
kan bij Zorgvlied telefonisch via 
020-5404927 of stuur een mail 
naar: zorgvlied@amstelveen.nl

Cursus Minder Piekeren
Amstelland - Ziet u altijd beren 
op de weg? Bent u kampioen pie-
keren? Of voelt u zich vaak ge-
spannen? Maakt u zich zorgen en 
ligt u daar ’s nachts wakker van? U 
bent niet de enige. Iedereen pie-
kert wel eens. Maar liefst één op 
de vier Nederlanders is hier da-
gelijks meer dan een uur mee be-
zig. Veel mensen blijven tobben 
over bijvoorbeeld geld, kinderen, 
werk of gezondheid zonder een 
stap verder te komen. Herkent u 
zich hier in en wilt u stoppen met 
piekeren? Dan is de groepscursus 
‘Minder Piekeren’ iets voor u! Veel 
problemen zoals niet lekker in 

je vel zitten, somberheid, stress, 
hebben te maken met verkeer-
de manieren van denken. In deze 
cursus van Prezens leert u om an-
ders te denken. Want anders den-
ken helpt om je beter te voelen.
De cursus start op vrijdag 11 mei 
en is van 9.30 tot 11.30 uur in het 
Gezondheidscentrum Waterlinie 
in Uithoorn. De cursus bestaat uit 
vijf bijeenkomsten. Deelname is 
kosteloos. Informatie en aanmel-
ding bij Prezens via 088-7885015 
of per email: preventie@prezens.
nl. Of ga naar www.prezens.nl en 
vul de vragenlijst PrezensQuest in 
voor advies en ondersteuning.

Varen door de grachten van Amsterdam

Boottocht zorgcentra en 
Rode Kruis op 18 mei
Aalsmeer - Velen zullen zich nog 
herinneren dat de boottocht van 
de gezamenlijke organisaties, die 
gepland stond voor 13 septem-
ber vorig jaar, niet door kon gaan 
wegens de storm die dag. Maar 
nu zijn het Rode Kruis en de zorg-
centra Aelsmeer en Kloosterhof 
een paar maanden en diverse be-
sprekingen verder en is er beslo-
ten om de boottocht nu te laten 
plaatsvinden op vrijdag 18 mei 
aanstaande. De zorgcentra ver-
zorgen de inschrijvingen van hun 
bewoners en het Rode Kruis no-
digt weer hun gasten uit om mee 
te varen die dag. Dit jaar beschikt 
men over een grote boot waarop 

heel veel mensen mee kunnen en 
daarom doet het Rode Kruis een 
oproep aan ouderen die een dag-
je mee zou willen varen. De boot 
vaart dit jaar via de Ringvaart rich-
ting Amsterdam en gaat via de 
grachten en het IJ weer richting 
Aalsmeer. De kosten zijn 45 eu-
ro per persoon en is inclusief kof-
�e, gebak, lunch, drankje en hap-
je en men wordt ook nog van huis 
gehaald en weer thuisgebracht. 
Aanmelden kan tot 15 april door 
te bellen naar Ineke Hoogeveen 
via 328613, Marie Kluinhaar via 
06-20893879 of Wenneke Vooges 
via 06-30770852 . Maar, doe het 
snel, want vol is vol.

Van 3 tot en met 6 april huis aan huis
Fonds Gehandicaptensport 
zoekt collectanten
Aalsmeer - Van 3 tot en met 6 
april gaat de landelijke collecte-
week voor het Fonds Gehandi-
captensport weer van start. Dui-
zenden collectanten gaan op pad 
om zoveel geld op te halen voor 
de gehandicaptensport. In Ne-
derland zijn er 1,7 miljoen men-
sen met een handicap die, om 
te kunnen sporten, extra onder-
steuning nodig hebben. Sporten 
is voor hen helaas nog niet van-
zelfsprekend. Vaak zijn er aanpas-
singen nodig. Aan bijvoorbeeld 
het sport,- en spelmateriaal of de 
sportaccomodatie. Daarnaast is 
er vaak extra begeleiding en spe-
ciaal vervoer nodig. Dat kost geld, 
veel geld. Daarom organiseert 
Fonds Gehandicaptensport ook 
dit jaar weer een landelijk collec-
te. Het doel: zo veel mogelijk geld 
ophalen voor de sporters met 

een handicap. Omdat niemand 
buitenspel mag staan. Het collec-
teteam dat bestaat uit vrijwillige 
collecte coördinatoren, collectan-
ten en medewerkers van Fonds 
Gehandicapten zet zich vooraf-
gaand en tijdens de collecteweek 
met heel veel enthousiasme in. 
Fonds Gehandicaptensport ont-
vangt geen subsidie. De landelij-
ke collecte is daarom een belang-
rijke bron van inkomsten. Dankzij 
de opbrengsten van de landelijke 
collecte kan het Fonds vele gro-
te en kleine projecten ondersteu-
nen. Meer informatie is te vinden 
op: http://fondsgehandicapten-
sport.nl/collecteweek. Wil jij je 
ook als collectevrijwilliger inzet-
ten in Kudelstaart? Graag! Meld 
je snel aan bij Ria Pieterse-Waaij-
man via email: loekria@yahoo.nl 
of via de telefoon: 0297-322187.

Eerste tocht in het nieuwe seizoen
Fietsgroep PCOB naar 
het Amsterdamse Bos
Aalsmeer - Op dinsdag 3 april 
gaat de �etsgroep van de PCOB 
Senioren Aalsmeer weer op pad. 
Het wordt weer tijd de �etsen van 
stal te halen, de accu’s op te la-
den en de banden op te pompen. 
Tijdens deze eerste tocht wordt 
voorzichtig gedaan. De senioren 
gaan naar het Amsterdamse Bos. 
Als de Noordenwind waait zo-
als nu de voorspelling is, dankan 
een groot deel in de luwte van 
het bos ge�etst worden en heeft 
de groep tijdens de terugweg de 
wind in de rug. Het rustpunt is bij 
de Meerhoeve, aan het einde van 
de Bosbaan. De opstapplaats op 
3 april is, zoals altijd, bij het Pa-
rochiehuis aan de Gerberastraat. 
De groep vertrekt om 13.30 uur. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Heeft een vriend of vriendin die 
eens mee wil �etsen? Ze zijn van 
harte welkom. Net als vorige ja-
ren wordt 25 tot 35 kilometer ge-
�etst en wordt een snelheid aan-
gehouden van 15 kilometer. De 
eerste �etstocht wordt eerder 25 
dan 30 kilometer, er moet slot van 
rekening nog een beetje getraind 
worden. Heb je wat moeite om de 
snelheid bij te houden zorg dan 
dat je voor in de groep �ets. Met 

groeps�etsen is het net als bij co-
lonne rijden met auto’s: de voor-
sten �etsen regelmatig en naar 
het lijkt langzaam. De achtersten 
moeten, bij iedere vertraging 
voorin, extra afremmen en daar-
na hard �etsen om weer bij te ko-
men. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met 
Jan Westerhof via 06-22350307.

Kaartavond bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 30 
maart is er weer gewoon kaarten 
bij buurtvereniging Hornmeer in 
het buurthuis aan de Dreef 1. Ie-
dereen is van harte welkom. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor ko�e, thee en 
inschrijving. Het koppelkaarten 
op 23 maart is gewonnen door 
Lia van Bemmelen en Manfred 
de Grau met 5227 punten. Op 
twee Chris van Weijhe en Maaike 
Spaargaren met 5114 punten en 
op drie Kees Meekel en Corrie Bal-
der met 5090 punten. De poedel-
prijs was voor het koppel Grada 
Groenedijk en Marja van de Burg 
met 3461 punten.

Fiets mee met 
Pedaalridders

Aalsmeer - Op donderdag 5 april 
gaan de Pedaalridders van de 
OVAK weer van start met de mid-
dagtochten. De �etstochten zijn 
iedere eerste donderdag van de 
maand. De groep vertrekt om 
13.30 uur van het parkeerterrein 
bij het zwembad aan de Dreef en 
de �etstocht gaat dit keer rich-
ting Bovenkerk. De route kan zo-
wel in individueel als in de groep 
ge�etst worden. De route kan op-
gehaald worden bij de start, bij 
de rust ontmoet men elkaar weer.
Lidmaatschap van de OVAK is ver-
plicht.

Winst Trudy en 
Gerrit bij Soos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een ge-
zellige kaartmiddag in het Dorps-
huis van Kudelstaart van 13.30 
tot 16.30 uur. Afgelopen donder-
dag 22 maart wachtte een bijzon-
dere ouderensoos. Nadat de laat-
ste kaarten geschud waren en de 
totaalstand op papier stond, was 
er voor alle kaarters iets te drin-
ken en daarna wachtte een heer-
lijk stampotten bu�et. Hier is van 
gesmuld, evenals van het afslui-
tende kopje ko�e of thee. Het jo-
keren was deze middag gewon-
nen door Trudy Knol met 261 
punten, gevolgd door Bets Teu-
nen met 294 punten en Gerard 
de Wit met 342 punten. Bij het 
klaverjassen was deze keer Ger-
rit van der Geest veruit de beste 
met 5625 punten. Guda Kluinhaar 
werd met 5249 punten tweede 
en Huub Bouwmeester met 5110 
punten derde. De poedelprijs is 
uitgereikt aan Regina Geleijn met 
3272 punten. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom!! Kom gerust 
kijken en kaart eens een keertje 
mee! Belangstelling? Voor inlich-
tingen kan contact opgenomen 
worden met mevrouw R. Pothui-
zen via 0297-340776.

D. Jongkind Mzn prijs van 
KMTP voor Leni Paul
Aalsmeer - De KMTP Groei & 
Bloei afdeling Aalsmeer en om-
streken hield zaterdagmorgen 
24 maart haar jaarlijkse algeme-
ne vergadering. Deze keer was 
gekozen voor de locatie bij Inner 
Art aan de Vuurlijn in De Kwakel. 
Als punt 9 op de agenda stond 
de uitreiking van de D. Jongkind 
Mzn prijs. 
Deze prijs wordt elk even jaar 
uitgereikt aan een persoon die 
voor de bloemenbranche in het 
Aalsmeerse een bijdrage levert of 

heeft geleverd. Dit jaar viel de eer 
te beurt aan Leni Paul. Zij heeft 
haar hele leven geschreven en 
met name over de wereld van de 
bloemen in het bijzonder over de 
orchidee. 
Oud-burgemeester Joost Ho�-
scholte was aanwezig om haar 
de prijs te overhandigen. Het was 
gelukt om dit geheim te houden 
voor Leni en haar eerste reactie 
was dan ook: “Waarom wist ik dit 
niet?“ Maar heel blij was ze ook. 
Gefeliciteerd Leni.

Tweedehands speelgoed- 
en kinderkledingbeurs
Kudelstaart -  Op zaterdag 7 april 
van 10.30 tot 12.30 uur wordt 
weer een tweedehands kinder-
kleding en speelgoedbeurs ge-
houden in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Tijdens de beurs wor-
den tweedehands kinderkleding 
in de maten 80 tot en met 176, 
speelgoed babyuitzet en kinder-
benodigdheden te koop aange-
boden. Om alle verkopers en be-
langstellenden zo goed moge-
lijk te informeren  is er de web-

site www.kinderkledingbeurs-
kudelstaart.nl en een Facebook-
pagina ‘Kinderkledingbeurs Ku-
delstaart’.  De verkoopnummers 
zijn inmiddels vergeven, maar 
wie ook een keer kinderkleding 
of speelgoed wil laten verkopen 
en de opbrengst zelf incasseren 
kan kijken op de website voor 
meer informatie. Toch nog vra-
gen? Mail ze naar info@kinderkle-
dingbeurskudelstaart.nl. De toe-
gang tot de beurs is gratis.

Samen-op-weg naar Pasen
Kudelstaart - De Protestantse 
Samen-op-Weggemeente te Ku-
delstaart wil in de week voor Pa-
sen het voetspoor volgen dat Je-
zus heeft nagelaten. Hij ging de 
weg naar de dood voor de mens-
heid. In de Stille Week is opnieuw 
de lijdensgeschiedenis te horen 
met als thema ‘Gods licht over-
wint de duisternis’. Die overwin-
ning wordt gevierd met een Paas-
jubel op eerste Paasdag. Tijdens 
de dienst op Witte Donderdag 
wordt stil gestaan bij de reiniging 
die door Jezus is gebracht en 
wordt het heilig Avondmaal aan 
tafel gevierd. Muzikale medewer-
king wordt verleend door twee 
dwars�uitspelers en Mirjam van 
Soest en Britt Stronkhorst zullen 
hun muzikale talent  inzetten in 
deze kerkdienst. Aanvang is 19.30 
uur. Op Goede Vrijdag is het de 
goede gewoonte om het gehele 
lijdensevangelie achter elkaar te 
lezen. Dit jaar klinkt het uit Johan-
nes 18 en 19. Tussendoor wordt 
de liederen die daarbij passen 
gezongen. Nadat gehoord is dat 
Jezus gestorven en begraven is, 

gaan de kerkgangers in stilte uit-
een. Ook deze dienst begint om 
19.30 uur. Zaterdagavond van-
af 20.30 uur,  na zonsondergang, 
wordt de doorbraak van het Licht 
des levens gevierd. De nieuwe 
Paaskaars wordt binnengedragen 
en het licht mag ontstoken wor-
den.  In de Paasmorgendienst, op 
zondag 1 april vanaf 10.00 uur, 
wordt het extra feestelijk door de 
medewerking van het Interkerke-
lijk Koor United uit Uithoorn on-
der leiding van Rob van Dijk. De 
dirigent kennende zal het een 
prachtig feest worden. Echt een 
Paasjubel. In de dienst zullen de 
kinderen weer hun bijzondere 
plaats innemen. Ook op hun kin-
dernevendienst is er een speciaal 
programma. Echt een dienst dus 
voor het gehele gezin, voor jong 
en oud. En neem gerust uw vrien-
den, buren en bekenden mee!  Ie-
dereen is van harte welkom in 
één of meerdere diensten in deze 
reeks in Kerkelijk centrum De Spil, 
Spilstraat 5 te Kudelstaart. Kijk 
voor informatie op www.sow-ku-
delstaart.nl.

Caritas zingt met Pasen
Rijsenhout - Op Paasmorgen, 
zondag 1 april om 10.00 uur, zal 
het Interkerkelijk koor Caritas in 
de Ontmoetingskerk aan de Werf 
in Rijsenhout tijdens de kerk-
dienst optreden. Het koor gaat 
een feestelijk tintje geven aan de-
ze Paasdienst. Gevierd wordt dat 
de Heer is opgestaan voor ieder-
een! 
Caritas staat onder leiding van 
dirigent Arie Vooys en Peter van 
Dongen begeleidt het koor op 
de piano. De repetities vinden 

tegenwoordig ook plaats in de 
Ontmoetingskerk, op de maan-
dagavonden van 20.00 tot 22.00 
uur. De Caritassers zijn inmid-
dels gewend aan deze �jne repe-
titie-ruimte en zingen daar met 
veel plezier. Er wordt de komen-
de tijd hard gewerkt voor het ju-
bileumconcert dat gepland is op 
9 juni aanstaande om 20.00 in de 
Doopsgezinde kerk in Aalsmeer.
Voor meer informatie over het 
koor kan de website bezocht wor-
den: www.caritasaalsmeer.nl
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Fietser licht gewond na 
botsing met bus
Aalsmeer - Op de Hortensialaan, 
net na het busstation op het Hor-
tensiaplein, is een 16-jarige jon-
geman uit Kudelstaart licht ge-
wond geraakt nadat hij rond half 
zes in de middag van maandag 
26 maart in botsing kwam met 
een bus. De fietser zwaaide naar 
iemand op straat en zag te laat 
dat de bus stil stond. Hij knalde 
achterop de bus. De Kudelstaar-

ter is korte tijd buiten bewustzijn 
geweest. Hij is ter plaatse door 
het ambulancepersoneel behan-
deld, maar hoefde uiteindelijk 
niet mee naar het ziekenhuis. En-
kele bussen hebben enige vertra-
ging opgelopen door het onge-
val doordat zij moesten omrijden. 
De weg is na een half uurtje weer 
vrijgegeven voor het verkeer.
Foto: Vivian Tusveld

Winkeldief 
betrapt!

Aalsmeer - Op maandag 26 
maart om half tien in de och-
tend is een winkeldief be-
trapt in een super op het Pol-
dermeesterplein. Een 61-jari-
ge man uit Amstelveen dacht 
de winkel te kunnen verlaten 
met kaas en zalm zonder hier-
voor af te rekenen. De man is 
aangehouden en door de po-
litie meegenomen voor ver-
hoor. Hij zal zich moeten ver-
antwoorden bij justitie.

Stenengooier 
aangehouden

Aalsmeer - Op woensdag 21 
maart om een uur in de nacht 
werd de hulp van de politie ge-
vraagd voor een onruststoker 
bij het Molenpad. Een 46-ja-
rige man uit Groningen was 
het zorgcentrum ingegaan en 
wilde hier bij een kennis over-
nachten. Omdat de man een 
lokatieverbod op naam had, 
werd hij het tehuis uit gezet. 
Dit kon de 46-jarige niet ver-
kroppen en hij begon stenen 
tegen de ruiten aan te gooien. 
De politie is ingeschakeld om 
de man tot bedaren te bren-
gen. Hij is aangehouden en 
meegenomen naar het bureau 
voor verhoor. Hier verklaar-
de de 46-jarige spijt te heb-
ben van zijn daad. Hij is om half 
acht in de avond heen gezon-
den met een proces-verbaal.

Traumaheli voor 
onwel persoon

Aalsmeer - Op vrijdag 23 
maart om elf uur in de ochtend 
zijn de hulpdiensten gealar-
meerd voor een onwel gewor-
den persoon in een bedrijf aan 
de Legmeerdijk 313. Een me-
dewerker zag dat een man, die 
op een trap werkzaamheden 
verrichtte, niet lekker werd en 
dreigde in elkaar te zakken. De 
medewerker heeft met succes 
de man, een 70-jarige inwoner 
van Rijnsburg, van de trap ge-
haald. Eenmaal beneden zak-
te de man in elkaar en direct is 
112 gebeld. Naast de politie, de 
brandweer en de ambulance-
dienst zette ook de traumahe-
li koers naar de locatie. De man 
is met succes gereanimeerd en 
met spoed vervoerd naar het 
ziekenhuis. Alle hulp heeft he-
laas niet mogen baten, later op 
de avond is de man overleden.

21-Jarige heeft 
pistool op zak

Aalsmeer - Op zondag 25 
maart, even voor half zes in de 
ochtend, kreeg de politie een 
melding dat een groep jonge-
ren onderling ruzie met elkaar 
had gekregen en een persoon 
hierbij had gedreigd met een 
mes. Agenten zijn met veel ter 
plaatse gegaan en hebben de 
groep ingesloten. Eén van de 
groepsleden, een 21-jarige jon-
geman uit Aalsmeer, probeerde 
weg te rennen, maar beland-
de in de armen van agenten. Bij 
het fouilleren werd een pistool 
in zijn broeksband gevonden. 
Het bleek een luchtdrukwapen 
te zijn. De 21-jarige is aange-
houden en meegenomen naar 
het bureau voor verhoor. Het 
wapen is in beslag genomen. 
De inwoner zal zich moeten 
verantwoorden bij justitie.

Weteringstraat richting studio’s dicht
Fase 6 voor vervanging 
riolering gestart
Aalsmeer - De rioleringwerk-
zaamheden in het Centrum zijn 
nog niet ten einde. Het vervan-
gen van de buizen schiet welis-
waar op, maar tot ongeveer half 
mei blijft er overlast. De kruising 
Markt-, Wetering- en Schoolstraat 
is alweer enkele weken open. Nu 
wordt sinds afgelopen maandag 
26 maart gewerkt aan het ge-
deelte in de Weteringstraat van-
af de ingang van de Samen Een-
school tot de parkeerkelder on-
der de bebouwing in de Rozen-
straat. De werkzaamheden be-
staan hier ook uit het opbreken 
van de straat, een gedeelte sane-
ren, uithalen van het oude hoofd-

riool en daarna het aanleggen 
van een nieuw vuilwateriool en 
een hemelwaterriool. Met daarna 
het aanbrengen van nieuwe be-
strating wordt de klus voltooid. 
Vanwege de werkzaamheden is 
het voor bewoners en bezoekers 
van de Seringenstraat alleen mo-
gelijk deze straat in en uit te gaan 
via de Van Cleeffkade. Bewoners 
en bezoekers voor het Wetering-
plantsoen, de Rozen- en Chry-
santenstraat kunnen alleen ge-
bruik maken van de Dorpsstraat. 
Fase zes, zoals dit blok wordt ge-
noemd, gaat behoudens onvoor-
ziene omstandigheden duren tot 
en met 18 mei. 

Verkeersopstopping
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
reed ik rond 15.00 uur richting 
Dorp voor een boodschap. Toen 
ik vanaf de Stationsweg de Uiter-
weg op draaide zag ik al wat op-
stopping. Tegenwoordig mag je 
ook parkeren, althans dat wordt 
gedoogd, achter de oude Rabo, 
dus daar kwamen ook wat auto’s 
vanaf die moesten invoegen. Een 
man met een rollator wilde over-
steken, maar kwam er niet tus-
sen, een vrouw op de fiets moest 
afstappen, omdat ze niet verder 
kon vanwege chaos van auto-
verkeer. Wat een drama. Ik moest 
rechtsaf richting Praamplein en 
reed, toen ik eindelijk kon afslaan 
langs een lange rij wachtende au-
to’s, met daarin geïrriteerde ge-
zichten. En dat snapte ik best; De 
rij reikte namelijk tot aan de Etos 
en voor wat? Tja, voor de opstop-
ping dus aan het begin van de Ui-
terweg. 

Er moet nog een Lidl komen, ik 
houd mijn hart vast. De terugweg 
had ik beter via de Dorpsstraat 
kunnen gaan en de N196 kun-
nen pakken, maar ik vergat dat 

M iranda’s
omentenm even en stond in een zelfde soort 

rij om de Uiterweg weer op te ko-
men als waar menig bestuurder 
even daarvoor ook in stond. Het 
werd nog bonter; Er stond een 
vrachtwagencombinatie com-
pleet vast. Hij moest vanaf de Ui-
terweg de Punterstraat indraai-
en, maar dat lukte absoluut niet. 
Op een gegeven moment is de 
chauffeur uitgestapt, is een stuk-
je de straat ingelopen om vervol-
gens het verkeer met de hand te-
gen te houden, daarbij wild geba-
rend dat hij een draai moest ma-
ken en dat ze hem echt even de 
ruimte moesten geven. Ik stond 
op dat moment vrij vooraan, dus 
ik kon nog net voorlangs. Het is 
toch werkelijk niet te geloven wat 
een zootje het daar is? Toen ik de 
Stationsweg uiteindelijk opdraai-
de, was het daar ook een chaos; 
iedereen van alle kanten af stond 
te wachten. 
Door alle straatopbrekingen in 
het centrum is het momenteel 
natuurlijk erger dan ooit, maar 
dit verkeersprobleem moet de 
hoogste prioriteit hebben in de 
gemeenteraad. Beste raadsle-
den, u heeft een zware klus. Ik 
wens u veel wijsheid en succes 
met het oplossen van deze el-
lende. Is een rotonde om te be-
ginnen een goed idee? Komt die 
Lidl er eigenlijk nog? Ik denk dat 
veel mensen met mij graag op de 
hoogte gehouden zouden willen 
worden. 

Lichte brandwonden na 
kleine brand op boot
Aalsmeer - Rond kwart voor tien 
op dinsdagavond 27 maart zijn 
de politie, brandweer en de am-
bulancedienst gealarmeerd voor 
een kleine brand in een boot, die 
gestald stond in een loods aan de 
Uiterweg. Er was hierbij een har-
de knal gehoord en dit explosie-
ve geluid trok veel bekijks. De 
brandweer arriveerde met enke-
le wagens en wist het vuur snel te 

blussen. Er is lichte schade aan de 
boot en de schuur.
Een persoon, die in de schuur aan 
het werk was, heeft lichte brand-
wonden opgelopen. Eerste hulp 
is direct verleend door de mede-
werkers van de ambulancedienst. 
Hoe de brand is ontstaan, is niet 
bekend. Er wordt nader onder-
zoek gedaan.
Foto: Marco Carels

Rotonde bij de Dreef is 
(eindelijk) open!
Aalsmeer - De rotonde bij de 
Dreef is eindelijk weer open en 
de Dreef zelf is in een nieuw jasje 
gestoken met ‘vers’ asfalt met ro-
de fietsstroken en een glad trot-
toir. Het heeft de gemeente wat 
deze klus betreft niet mee geze-
ten. Met name de vrieskou was de 
grote boosdoener.

Vanaf september
In de eerste week van september 
is aangevangen met eerst de aan-
leg van een tijdelijke weg over 
het voormalige VVA-terrein. Ver-
volgens is het riool onder de ro-
tonde vervangen en is een nieu-
we rotonde gemaakt. De werk-
zaamheden gingen voortvarend. 
Half november kreeg de roton-
de duidelijke contouren en werd 
de nieuwe indeling met fiets- en 
voetpaden zichtbaar. Half decem-
ber stond de finishing touch ge-
pland, maar helaas diende koning 
Winter zich aan en bij vorst kan 
nou eenmaal niet geasfalteerd 
worden. Met het wegwerkbedrijf 
moest een nieuwe afspraak ge-
maakt worden, maar deze bleek 
een behoorlijk volle agenda te 
hebben. Aalsmeer kwam in de 
planning voor begin maart, maar 

opnieuw kwam koning Winter 
om de hoek, weer vorst.

Drie keer scheepsrecht
Zou drie keer dan scheepsrecht 
zijn? Ja hoor, in het weekend 
van 16 maart zijn de voorbereide 
werkzaamheden getroffen en af-
gelopen weekend arriveerden de 
asfaltwagens en was het geluk-
kig goed en droog weer. Het re-
sultaat mag er zijn, alhoewel en-
kele inwoners al hebben laten 
weten dat het wegdek niet over-
al zo gladjes is... Toch over het al-
gemeen vooral positieve reacties. 
Ook van inwoners die bekennen 
stiekem even een extra rondje ro-
tonde te hebben gereden. Even 
uitproberen toch... 

Nat pak
De tijdelijke weg is weer afgeslo-
ten. De laatste werkzaamheden 
betreffen het weer dicht maken 
van deze zogenaamde by-pass, 
het opnieuw aansluiten van het 
trottoir bij de tijdelijke in- of uit-
gang aan de Dreef en nog een 
‘dwaling’ wegwerken, want het 
is toch niet de bedoeling dat de 
sloot bij de Waterlelie de nieuwe 
bestemming ‘fietsvijver’ krijgt...

Eindelijk is de Dreef opgeknapt. Alleen ligt het zebrapad een beetje ver-
keerd. Kinderen moeten nu de Dreef oversteken en dan nogmaals de weg 
over naar de parkeerplaats. Echter de topper is het fietspad. Ga op de fiets 
naar het zwembad en je krijgt gegarandeerd een nat pak! 
Foto: Roel Rademaker

Medicijnen 
verloren!

Aalsmeer - Op dinsdag 27 
maart rond één uur in de mid-
dag is een inwoner in de om-
geving van de Dorpsstraat en 
het Praamplein vermoede-
lijk zijn medicijnen verloren. 
Het betreft de pijnstiller Oxy-
codon, totaal 13 pillen. De in-
woner heeft alle winkels al ge-
beld en gaat ook contact opne-
men met de gemeente en de 
apotheek nog bellen. Bij politie 
zijn vooralsnog de medicijnen 
niet afgegeven. Mocht iemand 
de pillen vinden op straat: Le-
ver ze in bij de gemeente of 
de politie en blijf er vanaf. Het 
zijn geen snoepjes en kinderen 
schijnen hier behoorlijk ziek 
van te kunnen worden.

Inwoners al vroeg op pad 
Verkoopdag Historische 
Tuin goed bezocht
Aalsmeer - Het was zaterdag 24 
maart een mooie lentedag. Prima 
weer om na de koude winter aan 
de slag te gaan in de tuin. Oprui-
men, vegen en een upgrate ge-
ven met bomen, heesters en an-
dere planten. Dit perkgoed aan-
kopen kon op de Historische Tuin 
waar de jaarlijkse, traditionele 
verkoopdag werd gehouden.
Om negen uur in de ochtend 

stonden de experts en verkopers 
klaar om te helpen en deskundig 
advies te geven en allen konden 
gelijk ‘aan de bak’. 
Vanaf de opening kwamen ve-
le inwoners naar de Tuin om een 
keuze te maken uit het brede as-
sortiment seringenstruiken, fruit-
bomen, hortensia’s, confieren, 
buxusboompjes en klimplanten. 
En omdat vaste bezoekers weten 

dat op ook echt op is, arriveer-
den de meeste kopers vroeg in 
de ochtend. Natuurlijk was er ook 
voor de wat latere klanten ook 
nog genoeg te koop. 
Met kruiwagens van de Histori-
sche Tuin konden de nieuwe aan-
kopen naar de auto’s en enkele 

boten vervoerd worden. Alom te-
vreden en blije gezichten, de be-
zoekers vanwege hun aankopen 
en de medewerkers en vrijwilli-
gers van de Historische Tuin van-
wege de goed verlopen en druk 
bezochte verkoopdag.
Foto: www.kicksfotos.nl
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Heel spannende gemeenteraadsverkiezingen!
Winst voor het CDA, VVD gelijk en groots 
debuut nieuwkomer Absoluut Aalsmeer
Aalsmeer - Absoluut heel span-
nend waren de gemeenteraads-
verkiezingen in Aalsmeer. In span-
ning werd woensdagavond 21 
maart in de raadskelder de uitslag 
afgewacht. Al rond tien uur in de 
avond kon burgemeester Jeroen 
Nobel een tussenstand bekend 
maken. In de eerste vijf stem-
bureaus waren de stemmen ge-
teld. Een klein halfuur later volg-
de de tweede bekendmaking, in 
tien stembureaus geteld, en even 
voor elf uur nam de burgemeester 
achter de microfoon plaats om de 
echte, nog niet definitieve, uitslag 
bekend te maken.

1 Partij minder
Grote vreugde was er in de zaal 
toen de eerste burger liet weten 
dat Aalsmeer een partij verloren 
heeft, HAC keert niet terug in de 
gemeenteraad. Het leverde ap-

plaus op. Toch wist de eenmans-
partij van Bram Heijstek nog 245 
stemmen te vergaren. Grote win-
naar is het CDA met lijsttrekker 
Robbert-Jan van Duijn. Van 6 naar 
8 zetels en nu met overwicht de 
grootste partij in Aalsmeer. Lijst-
trekker Robert van Rijn van de 
VVD toonde zich ietwat teleurge-
steld. Zijn partij scoorde, net als 
vier jaar geleden, 6 zetels. Na de 
telling in tien stembureaus steeg 
het aantal stemmen voor de VVD 
met een kleine 1,5 procent ten op-
zichtte van de eerste uitslag. Wat 
zou het derde ‘blok’ brengen? Er 
restte nog de telling in onder an-
dere zorgcentrum Aelsmeer en De 
Mikado. Opnieuw een procent er-
bij, zo bleek, maar toch bleef de 
VVD steken op 6 zetels.

Lokale partij
De absolute verrassing was 

nieuwkomer Absoluut Aalsmeer 
met lijsttrekker Dick Kuin (voor-
heen Aalsmeerse Belangen). Lan-
delijk schemerde al door dat de 
lokale partijen het goed doen in 
de peilingen en dit bleek ook in 
Aalsmeer het geval. De bekend-
making na de eerste telling lever-
de AA zelfs 5 zetels op. Het werden 
er uiteindelijk 4 en dit gaf toch he-
le blije gezichten. Totaal 2.395 
stemmen. In totaal zijn 13.447 
stemmen uitgebracht, terwijl toch 
24.207 inwoners hun stem moch-
ten uitbrengen. Een niet al te ho-
ge opkomst (55,5%), wel iets ho-
ger dan vier jaar geleden.

Splitsing PACT
Nieuwsgierig waren alle aanwezi-
gen natuurlijk ook wat de splitsing 
van PACT zou gaan opleveren. We-
ten D66, PvdA en GroenLinks elk 
apart meer stemmen te werven? 

Na de bekendmaking van de tel-
ling in de eerste vijf stembureaus 
kwam GroenLinks vooralsnog als 
grootste van de drie naar voren, 
twee zetels, tegen 1 voor D66 en 
1 voor de PvdA. 
Na de tweede en definitieve uit-
slag bleek D66 toch ook een be-
hoorlijke aanhang te hebben. Uit-
eindelijk 2 zetels met 1.104 zetels 
(GroenLinks 1.131 stemmen). De 
PvdA wist met totaal 904 stem-
men 1 zetel te vergaren en lijst-
trekker Jelle Buisma toonde zich 
hier tevreden mee.

Vorming college
Op een rijtje gezet: CDA 8, VVD 6, 
HAC 0, D66 2, Absoluut Aalsmeer 
4, PvdA 1 en GroenLinks 2 zetels. 
In politiek Aalsmeer is opgelucht 
adem gehaald. En dit heeft na-
tuurlijk alles te maken met het feit 
dat HAC zich niet staande heeft 
weten te houden. Tijdens de drie 
verkiezingsdebatten gaven alle 
fracties al aan zich samen in te wil-
len zetten voor Aalsmeer en met 
deze uitslag is deze mogelijkheid 
er. 

De nieuwe gemeenteraad:
CDA: 1. Robbert-Jan van Duijn 
(2108), 2. Ankie Harte-Fokker 
(483), 3. Eppo Buskermolen (440), 
4. Dirk van Willegen (373), 5. Thirsa 
van der Meer (197), 6. Bart Kabout 
(83), 7. Paul van Soelen (37) en 8. 
Tom Verlaan (60 stemmen).
VVD: 1. Robert van Rijn (1795), 2. 
Nanda Hauet (402), 3. Marjan-
ne Vleghaar (308), 4. Jochem van 
Leeuwen (186), 5. Dirk van der 
Zwaag (90) en 6. Jan Bouwmees-
ter (117 stemmen).
D66: 1. Wilma Alink-Schelte-
ma (661) en 2. Willem Kikkert (89 
stemmen).
Absoluut Aalsmeer: 1. Dick Kuin 
(1407), 2. Greta Holtrop (233), 3, 
René Martijn (204) en 4. Chantal 
van Hilst-Dekker (180 stemmen).
PvdA: 1. Jelle Buisma (389 stem-
men).
GroenLinks: 1. Ronald Fransen 
(417) en 2. Sunny Lakerveld (318 
stemmen).

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Op het water en op het land
Schoonmaakacties in 
Aalsmeer: Veel dank!
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag 24 maart was het de lande-
lijke schoonmaakdag en ook in 
Aalsmeer werd hier volop aan-
dacht aan besteed. De SPIE ging 
met vele vrijwilligers het water 
van de Westeinderplassen op om 
watersporters een schoon seizoen 
aan te kunnen bieden. Met vol-
le pramen, bokken en andere bo-
ten arriveerden de schoonmakers 
rond elf uur bij de Kolenhaven 
om het gevonden afval af te ge-
ven aan De Meerlanden. Er is weer 
veel, heel veel afval verzameld. 
Onbegrijpelijk eigenlijk hoe laco-
niek mensen zijn. De mooie West-
einder verdient meer respect! Ou-
de emmers, een afgeschreven 

bootje, kapotte stoelen en roesti-
ge, niet meer bruikbare objecten 
waren onder andere het resultaat 
van een paar uurtjes schoon ma-
ken. De vuilniswagens konden na 
de innamen vol vertrekken naar 
de Meerlanden.

Garby Aalsmeer
Ook op het land werden in de ge-
meente grijpers en vuilniszakken 
ter hand genomen om bermen en 
plantsoenen te ontdoen van blik-
jes, plastic en opvallend veel siga-
rettenpeuken. De schoonmaakac-
tie op het land was een initiatief 
van Garby Aalsmeer, maar ook in-
dividueel werd gehoor gegeven 
aan de landelijke oproep om de ei-
gen omgeving te verschonen. Zo 
ging op de Hornweg, bij de karre-
tjesoversteek, een ouder paar aan 
de slag om afval te verzamelen. 
Een plek waar altijd wel rotzooi 
ligt, maar nu niet meer. Vuilniszak-
ken vol heeft het paar verzameld. 
Respect voor dit stel en natuurlijk 
voor alle andere schoonmakers. 
Veel dank aan allen die Aalsmeer 
weer een stukje schoner hebben 
gemaakt! Een geweldig initiatief 
wat eigenlijk toch overbodig zou 
moeten zijn. Denk na! Gooi plas-

tic flesjes, blikjes, kauwgom, siga-
retten en ander afval niet zo maar 
weg, maar deponeer het ‘gewoon’ 

in de afvalbakken. Kleine moeite, 
groot gebaar voor de leefbaarheid 
in Aalsmeer!

Nog nooit vertoond!
Absoluut Aalsmeer van 
niets naar vier zetels!
Aalsmeer - De wonden aan de 
vingers, door brievenbussen met 
‘tanden’ veroorzaakt, worden ge-
likt. De schoenen en laarzen wor-
den even buiten gezet om af te 
koelen van de kilometers lan-
ge wandelingen langs paden en 
wegen om de flyers de deur uit 
te krijgen. Wat blijft zijn de zoete 
herinneringen aan de afgelopen 
paar maanden waarin er ontzet-
tend hard is gewerkt om de nieu-
we lokale partij vorm te geven. 
Afgelopen woensdag hebben de 
stemmers een keuze gemaakt en 
voor Absoluut Aalsmeer is de uit-
slag zeer bevredigend. Als nieu-
we partij met maar liefst 4 ze-
tels in de gemeenteraad van 
Aalsmeer te worden gekozen is 
ongekend en in de Aalsmeer-

se (verkiezingen) geschiedenis 
nog nooit vertoond! Dank aan al-
len die dit hebben mogelijk ge-
maakt. Tegelijkertijd schept het 
verplichtingen. De door Absoluut 
Aalsmeer aangegeven richting in 
de tien kernpunten zullen door 
de raadsleden en fractiemede-
werkers worden uitgedragen. Het 
zal in de komende 4 jaar niet stil 
worden rondom de partij, dat zul-
len de stemmers de komende ja-
ren gaan ondervinden.
De fractie van Absoluut Aalsmeer 
bestaat uit Greta Holtrop, Chan-
tal van Hilst-Dekker, René Martijn 
en Dick Kuin (fractie voorzitter). 
Fractiemedewerkers zijn Christa 
Vogelaar en Peter Smolders. Meer 
weten? Kan dan op www.abso-
luutaalsmeer.nl.

VVD behoudt zes zetels 
en wordt tweede partij
Aalsmeer - Vrijdag 23 maart werd 
in het gemeentehuis de definitie-
ve uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen bekend gemaakt. 
Maar liefst 3.394 inwoners stem-
den VVD. Dat zijn er 436 meer dan 
4 jaar geleden. Lijsttrekker Robert 
van Rijn is trots op dit resultaat. 
“We zijn beloond voor onze be-
haalde resultaten in de oppositie 
de afgelopen 4 jaar. Daarin heeft 
de kiezer ons ondersteund.” Cam-
pagneleider Nanda Hauet: “Een 
mooi resultaat ware het niet dat 
we er liever een zetel bij hadden 
gehad.” Met deze 3.394 stemmen 
behield de fractie van VVD haar 6 
zetels. “Wij danken onze kiezers 
voor het in ons gestelde vertrou-
wen en gaan de komende 4 jaar 
weer hard voor onze inwoners 
en ondernemers aan de slag!”, al-

dus Van Rijn. Net als de afgelo-
pen 4 jaar zal VVD Aalsmeer en 
Kudelstaart ook de komende 4 
jaar weer continue aanwezig zijn. 
Denk hierbij aan bezoeken aan 
bedrijven, gesprekken met inwo-
ners en het bijwonen van wijk-
overleggen. Of aan digitale aan-
wezigheid op de website en so-
cial media. “Inwoners hebben ons 
beloond voor onze continue aan-
wezigheid de afgelopen 4 jaar; 
dat zetten we de komende 4 jaar 
gewoon voort. De VVD ziet de ko-
mende periode van onderhan-
delingen met vertrouwen tege-
moet. We willen allemaal het bes-
te voor Aalsmeer en Kudelstaart 
en daar hoort een brede samen-
werking bij om de schouders er-
onder te zetten”, besluit fractie-
voorzitter Robert van Rijn. 

Aalsmeer stemt voor wet 
op inlichtingendienst
Aalsmeer - Twee stembiljet-
ten hadden inwoners afgelopen 
woensdag 21 maar gekregen, 
een voor de gemeenteraadsver-
kiezingen en een stembiljet voor 
het referendum over de wet op 
de inlichtingen- en veiligheids-
dienst. Liefst 55,2 procent van de 
inwoners heeft  van de mogelijk-
heid gebruik gemaakt om hier-
over zijn of haar mening te uiten. 

Er zijn 6.250 stemmen voor de 
wet uitgebracht en 5.811 stem-
men tegen. Een lichte overwin-
ning dus om de wet in te voeren. 
Er zijn 483 blanco stemmen uit-
gebracht en 29 ongeldige stem-
men. Het is nu aan het kabinet of 
de wet wel of niet ingevoerd gaat 
worden. Gezien het stemgedrag 
staat Aalsmeer positief tegenover 
deze wet.

Foto: www.kicksfotos.nl. Stemmen tellen in het gemeentehuis.

Taalcoach iets voor jou?
Aalsmeer - Om in de maatschap-
pij mee te kunnen draaien is com-
municatie van groot belang. En 
dan met name goed gebruik van 
de Nederlandse taal. Voor meer 
dan 1 miljoen (jawel) mensen 
in Nederland een dagelijks pro-
bleem! Veel instanties proberen 
deze mensen hulp te bieden. Zo 
ook in Aalsmeer. Mensen met 
problemen op het gebied van 
taal kunnen zich melden bij Het 
Taalpunt in de bibliotheek in de 
Marktstraat. 

Taalpunt in bibliotheek 
En steeds meer mensen weten 
de weg naar Het Taalpunt te vin-
den. Maar er zijn natuurlijk ook 
mensen nodig, die deze mensen 
een helpende hand willen toe-
steken. Wellicht was je nog niet 
op het idee gekomen om iemand 

op het gebied van taal te begelei-
den. Je begrijpt het: Het Taalpunt 
is op zoek naar mensen, die het 
leuk vinden om eens per week ie-
mand hulp te bieden bij het ge-
bruik van de Nederlandse taal. 
Mocht je informatie willen, kom 
dan op dinsdag tussen 11.00 en 
13.00 uur naar Het Taalpunt in de 
bibliotheek!

Voorleesexpres
Overigens kun je je ook melden 
om mee te doen aan de voorlees-
expres: Twintig weken eens per 
week voorlezen voor een kind. 
Leuk en dankbaar werk! 

Kortom: kom op dinsdag tussen 
11.00 en 13.00 uur even naar de 
bieb in de Marktstraat en de an-
dere taalcoaches kunnen je van 
alles vertellen over hulp bij taal!

Schoonmaakactie SPIE op de Westeinderplassen. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl
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Tweede Paasdag diverse activiteiten
Vrolijk paasfeest bij de 
25-jarige kinderboerderij 
Aalsmeer - Dit jaar viert kinder-
boerderij Boerenvreugd haar 
25-jarig bestaan. Het jaarlijkse 
paasevenement op tweede Paas-
dag, maandag 2 april, staat in het 
teken van het Vrolijk Paasfeest. 
De boerderij is de hele dag ge-
opend. Deelnemen aan de activi-
teiten kan van 10.00 tot 13.00 uur.
De eierbingo staat ook dit jaar 
weer op het programma. De 
jongste bezoekers kunnen hun 
bingokaart vol krijgen door op 
zoek te gaan naar de eieren met 
dierenplaatjes. De oudere kinde-
ren gaan op zoek naar de eieren 
met nummers erop. Bij een volle 
kaart ligt er voor iedere deelne-
mer een lekkere beloning klaar. 
Deelnemers maken bovendien 
kans op één van de mooie extra 
prijzen.

Met Paashaas op de foto
In de verwarmde tent kan ge-
knutseld worden onder begelei-
ding van de vrijwilligers. Er zijn 
leuke spelletjes te spelen en de 
schminksters zijn van de partij en 
maken de mooiste creaties. Om 
het Paasfeest compleet te maken 
huppelt de Paashaas in het rond 
en kunnen kinderen met de Paas-

haas op de foto. Deelname aan de 
activiteiten is gratis. 

Jonge dieren
Afgelopen week is op de kinder-
boerderij de lente begonnen en 
zijn de eerste jonge dieren gebo-
ren. Geit Bella is moeder gewor-
den van een drieling, Miles, Me-
gan en Maja. Ook zijn de eerste 
kuikens uit het ei gekropen. Leuk 
om even een kijkje te nemen bij 
deze jonge dieren op kinderboer-
derij Boerenvreugd aan de Beet-
hovenlaan 118 in het Hornmeer-
park. De boerderij is goed bereik-
baar. Zowel met de fiets als met 
de auto. Parkeren kan op het gro-
te parkeerterrein direct naast de 
kinderboerderij. Meer informatie 
op www.boerenvreugd.nl.

Basisschool De Brug nu 
officieel kanjerschool
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag 22 maart heeft wethou-
der Gertjan van der Hoeven ba-
sisschool De Brug officieel mo-
gen openen als Kanjerschool. Na 
5 jaar lang intensief getraind te 
hebben met zowel team als leer-
lingen mag De Brug zich nu Kan-
jerschool noemen. En daar zijn ze 
allemaal heel trots op!

Goede sfeer in de klas
Het doel van de Kanjertraining 
is om de sfeer in de klas goed te 
houden of te verbeteren. Kinde-
ren leren om positief over zichzelf 
én de ander te denken en elkaar 
aan te spreken op gewenst ge-
drag. Ze krijgen handvatten die 
ze kunnen gebruiken in sociale 
situaties. Om in gesprek te gaan 
over gedrag bij kinderen wordt 
bij de Kanjertraining gebruik ge-
maakt van petjes met vier ver-
schillende kleuren. Belangrijk is 
dat kinderen zich bewust worden 
van hun eigen gedrag en welk ef-

fect dit gedrag kan hebben op 
de ander. De petten die in iedere 
groep hangen, zijn hulpmiddelen 
om op een respectvolle manier 
over gedrag te kunnen praten.

Complimentenlied
Donderdag was de wethouder 
aanwezig om bij de start van 
de kijkavond het bijbehorende 
Kanjerbord te onthullen op het 
schoolplein. Nadat de kinderen 
het complimentenlied hadden 
gezongen en klaar stonden met 
hun ‘witte pet’ konden ze vervol-
gens het gemaakte werk met hun 
ouders bekijken in de klassen. 
Ook was er de mogelijkheid voor 
kinderen om samen met hun ou-
ders een oefening van de Kanjer-
training bij te wonen deze avond. 
Een mooie afsluiting van een 
week waarin De Brug volop bezig 
is geweest met theater, open ou-
derlessen, vertrouwensoefenin-
gen, maar vooral bruist van posi-
tiviteit!

Scholentoernooi Volant’90
Antoniusschool sterk op 
badmintontoernooi
Kudelstaart - Op zaterdag 17 
maart heeft badmintonvereni-
ging Volant’90 haar jaarlijkse 
scholentoernooi gehouden in de 
Proosdijhal voor alle groepen 6, 
7 en 8 van de basisscholen in Ku-
delstaart en de Jozefschool uit 
Aalsmeer. De Kudelstaartse kin-
deren hebben dit al eerder mee-
gemaakt in de Proosdijhal, maar 
voor de ongeveer 150 kinderen 
van de Jozefschool was dit een 
primeur. 
Vooraf werden in de Proosdijhal 
de meer dan 850 leerlingen in 
een clinic de eerste beginselen 
van het badminton bijgebracht 
die tijdens de reguliere gymnas-
tiek oefening onder schooltijd 
plaatsvonden. Voor de leerlingen 
van de Jozefschool verhuisde Vo-
lant’90 naar de Waterleliehal. En-
kele competitie spelers gaven na 
enkel warming-up oefeningen 
uitleg over de grip van het racket, 
het serveren, diverse slagen en 
de houding tijdens het spel. Na 
een korte demonstratie kon ie-
dereen individueel oefenen met 
het hooghouden van een shut-
tle, en samen het overslaan be-
oefenen. Waar nodig kregen de 

leerlingen persoonlijk aanwijzin-
gen. Ook werd de ‘service’ geoe-
fend, wat voor sommige kinderen 
best een moeilijke oefening bleek 
te zijn. Traditioneel werd de clinic 
afgesloten met een afvalrace, een 
happening waarvoor alle kinde-
ren steevast op de baan komen.
Helaas is een les van krap 45 mi-
nuten te kort, maar iedereen die 
dat wilde kon op de eerstvolgen-
de dinsdagavond mee trainen 
met de jeugd van de badmin-
tonvereniging. Vooral de twee-
de avond werd er erg veel ge-
bruik van gemaakt. Aan het toer-
nooi van zaterdag 17 maart heb-
ben circa 70 kinderen meege-
daan, waaronder een handvol 
jeugdleden van de eigen club! 
Er speelden zes teams uit groep 
8, zes teams uit groep 7 en vijf 
teams uit groep 6. De Jozefschool 
was in hun eerste jaar vertegen-
woordigd met maar liefst zes 
teams. Winnende teams waren: 
Antonius groep 8: Team De Gou-
den Schuttles. Antonius groep 7: 
Team De Vijf Musketiers. OBS Ku-
delstaart: Team Groep 6.

Cees Hageman

Jeugdhandbal
E3, E2 en E1 van FIQAS 
kampioen in de zaal
Aalsmeer - De E-jeugd van hand-
balvereniging FIQAS Aalsmeer 
laat een mooie groei zien, zowel 
in kwantiteit als in kwaliteit. We-
kelijks worden er door de vijf E-
teams goede prestaties behaald. 
Afgelopen zaterdag 24 maart 
kwam de bekroning. Maar liefst 
drie teams achter elkaar speelden 
hun kampioenswedstrijd, thuis in 
de Bloemhof.
 
Goede keepers
Als eerste was team E3 aan de 
beurt tegen Vriendschap/TOB. 
Het begin was duidelijk voor 
Aalsmeer. Na een onvervalste hat-
trick werd het net nog tweemaal 
gevonden voordat TOB iets te-
rug kon doen. Via 5-1 en 7-2 was 
het bij rust 9-3. Beide teams ble-
ken in de tweede helft een goede 
keeper te hebben, want het duur-
de 11 minuten voordat E3 er weer 
twee had gescoord. TOB kwam de 
hele tweede helft helemaal niet 
meer aan scoren toe. Aalsmeer 
wél, wat een eindstand van 13-3 
en het eerste kampioenschap van 
de dag opleverde.
 
Spannend
Daarna was het de beurt aan team 
E2. Zij mochten spelen tegen Lo-
tus. Dit werd een hele spannende 
wedstrijd. Lotus opende de score, 
Aalsmeer miste een shoot-out en 
Lotus scoorde weer, voordat E2 in 
de tiende minuut het eerste doel-
punt maakte. Na de ruststand van 
3-5 zag het er in eerste instantie 
niet goed uit. Lotus vergrootte de 
voorsprong tot 3-7, maar daar-
na kwam E2 los. Binnen vijf mi-
nuten werd het 7-7. Lotus pakte 

nog twee keer een voorsprong. 
Telkens kwam team E2 terug, on-
der luide aanmoediging van het 
publiek, om vervolgens in de 
laatste minuut voor het eerst op 
voorsprong te komen. Een red-
ding van de keeper op het laat-
ste schot, maakte dat E2 won met 
12-11 en het tweede kampioen-
schap van de dag pakte.
 
Ruime overwinning
Ten slotte speelde team E1 tegen 
DSOV. Na vier doelpunten van 
Aalsmeer, scoorde DSOV twee-
maal tegen, om vervolgens de 
score van Aalsmeer te zien op-
lopen naar 15-2. Een late shoot-
out bracht de ruststand op 15-3. 
Met een andere keeper en een 
speler minder bij Aalsmeer was 
het beeld in de tweede helft niet 
anders. Via 18-4 en 28-5 werd de 
eindstand van 30-5 bereikt door 
scores van alle spelers van de E1. 
En deze ruime overwinning lever-
de het derde kampioenschap van 
de dag op.
Reden voor foto’s en prijzen. De 
ouders hadden per team ge-
zorgd voor een aandenken. De 
vereniging had voor iedere spe-
ler een certificaat. Sommige coa-
ches hielden het niet droog (om-
dat ze onder de douche werden 
gezet), anderen praatten nog 
even na in de kantine over het af-
gelopen zaalseizoen en het ko-
mende veldseizoen. Dat begint 
over twee weken. De teams E4 
en E5 spelen thuis. De teams E1, 
E2 en E3 spelen uit. Hopelijk kan 
dan genoten worden van een lek-
ker lentezonnetje en wederom 
mooie prestaties.

Wedstrijdturnen SV Omnia 2000
Noa Verbeek wint zilver!

krijgt later de verdiende zilve-
ren medaille. Noa mag door deze 
mooie plaatsing meedoen aan de 
Regiokampioenschappen.
In de categorie pupil 1 D1 turn-
den wel vijf Omnia-turnsters. 
Van de 28 deelneemsters eindig-
de Amy Raadschelders op de 25e 
plaats; Emily Broekhuysen op de 
19e plaats en Sophie Does op de 
18e plaats. Voor Sophie nog heel 
knap, omdat zij niet zo veel heeft 
kunnen trainen door een blessu-
re. Alicia den Ouden behaalde de 
derde plaats op de sprong en in 
het eindklassement werd ze 16e. 
Ranya Hnassay wist zich als enige 
in deze categorie te plaatsen voor 
de regiokampioenschappen. Zij 
eindigde op de negende plaats. 
In de categorie Pupil 2 D2 turn-
de Fabienne Homma zich naar de 
19e plaats van de 27 deelneem-
sters. Helaas niet genoeg om 
door te mogen naar de Regiofina-
le. In de categorie Pupil 2 D1 turn-

den ook wel vijf Omnia-turnsters. 
Riva Smits werd van de 26 deel-
neemsters 24e, Sanne Klein 21e, 
Dieuwertje Gerritsma 16e . Roos-
marijn de Rond da Silva Futre ein-
digde op de 13e plaats en Na-
da Hnassay, die op de vloer een 
mooie arabier dubbel flick-flack 
sprong , wist de 10e plaats te be-
halen. Roosmarijn en Nada heb-
ben zich hiermee geplaatst voor 
de regiokampioenschappen.
In de categorie Jeugd 1 D1 turn-
de Ayanna Hardjoprajitno zich 
naar de 7e plaats van de 26 deel-
neemsters. Helaas viel Ayanna 
van de Brug, anders had zij ze-
ker een medaille kunnen winnen. 
Wel mag ze, net als zeven bo-
vengenoemde Omnia-turnsters 
meedoen aan de regiofinale van 
Noord-Holland, die op 14 april in 
Wervershoof plaats zal vinden. 
Turnsters en trainsters van SV 
Omnia 2000 kunnen terugkijken 
op een geslaagde wedstrijddag. 

Aalsmeer - Van SV Omnia 2000 
deden er zaterdag 24 maart bij de 
finale Zuid van de regio Noord-
Holland in Beverwijk achttien 
turnsters mee onder leiding van 
trainsters Mariët Tas, Ilse Sandi-
fort, Gerda Kockelkorn en Anneke 
Nap. Tanya Karoui heeft één wed-
strijd gejureerd en trainsters Il-
se en Mariët ieder twee wedstrij-
den. De achttien Omnia-turnsters 
hadden zich voor deze wedstrijd 
geplaatst via de Rayonwedstrij-
den. Het is een hele eer om aan 
deze wedstrijden te mogen deel-
nemen.

In de categorie instap D2 turn-
den Jet Snoek en Britt Lisierse. 
Britt turnde een goede wedstrijd, 
maar viel helaas bij het onderdeel 
vloer met de overslag. Zowel Jet 

als Britt deden de overslag voor 
de eerste keer op een wedstrijd. 
Van de 27 deelneemsters eindig-
de ze op de 16e plaats. Jet had 
wat pech met de koprol op de 
balk, maar op de vloer liet ze een 
prachtige oefening zien. In totaal 
werd Jet 10e en mag ze door naar 
de Regio-finale. In de categorie 
instap D1 turnden Jinte van Leeu-
wen en Nency van Noordenne. 
Van de 27 deelneemsters maakte 
Jinte de beste sprong en werd op 
dit onderdeel eerste. In het eind-
klassement eindigde Jinte op de 
7e plaats en Nency op de 12e 
plaats. Zowel Jinte als Nency heb-
ben zich door deze goede presta-
ties geplaatst voor de regiokam-
pioenschappen.
In de categorie Pupil 1 D2 turn-
den Noa Verbeek en Jente Tolsma. 
Voor Jente was het al heel knap 
dat ze hieraan mocht deelnemen, 
want zij doet dit seizoen voor het 
eerst mee aan turnwedstrijden. 
Ze eindigde van de 26 deelneem-
sters op de 24e plaats. De hoog-
ste plaatsing behaalde zij bij de 
sprong, de 6e plaats. Noa Ver-
beek turnde een goede, constan-
te wedstrijd en met een 2e plaats 
bij de sprong en een 3e plaats bij 
de vloer eindigde ze in het eind-
klassement op de 2e plaats. Goed 
voor zilver. Ze deelde deze plaats 
met Lente van Lierop van I-turn 
Amstelveen. Noa kreeg de bron-
zen medaille mee naar huis en 

Jeugdschaken
Schaakspektakel bij AAS
Aalsmeer - In het duel tussen 
Christiaan en stille kracht Rune 
bij het AAS jeugdschaken sloeg 
zwart onverwacht toe en bracht 
Christiaan een nederlaag toe. 
Luuk offerde een pion tegen Ro-
bert en ondanks knap verzet 
werd het punt binnengehaald. 
Met dank aan Rune is Luuk nu 
weer 2 punten los op zijn naas-
te concurrent Christiaan. Jasper 
blijft in de achtervolging en staat 
op plaats drie. Nu was Kjeld het 
slachtoffer van Jaspers daden-

drang. Sam en Stijn blijven goed 
in het peloton door te winnen 
van Niek en Dylan. Marien bracht 
de familiescore op 50% door van 
Bryan te winnen in een luidruch-
tig potje.
De Aas competitie heeft er weer 
een nieuwe speler bij: Pieter Dirk-
zwager. Pieter moest in zijn eer-
ste partij tegen veteraan Kevin 
en ging ten onder, maar het ver-
toonde spel geeft verwachtingen 
voor de rest van de competitie.
Door Ben de Leur
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Wooninspiratiedag ook 
dit jaar een succes!
De Kwakel - De Wooninspiratie-
dag afgelopen zondag 25 maart 
is ook dit jaar weer goed bezocht. 
Het lijkt wel ieder jaar te groei-
en. Hoe kan het ook anders. De 
nieuwbouwprojecten trokken 
natuurlijk veel bekijks en ook de 
Rabobank had hier zijn handen 
vol aan! De andere deelnemende 
bedrijven hebben weer het bes-
te van zichzelf en hun bedrijf la-
ten zien, veel enthousiaste reac-
ties waren het gevolg. Er was wer-
kelijk van alles te zien en te doen. 

Dit alles onder het genot van een 
heerlijk kopje koffie of thee.
De organisatie kan terugkijken 
op een zeer gezellige dag waar-
bij het weer ook een handje heeft 
geholpen. Vele bezoekers had-
den de fiets gepakt om het eerste 
voorjaarsevenement in de regio 
te bezoeken. Dank aan de onder-
steunende organisaties: Onder-
nemersfonds, SPUK en Rabobank 
en vooral de firma Kooyman, een 
betere gastheer/vrouw kan men 
zich niet wensen. 

Trainingen Mindfulness 
en Levenskunst in TCO
Aalsmeer - Woorden die bij 
Mindfulness passen zijn: zelfbe-
wustwording, zelfinzicht, milde 
aandacht voor jezelf ontwikkelen 
en van ‘moeten naar ont-moeten 
gaan’. Een training Mindfulness 
kan mensen die last hebben van 
piekergedachten, onrust, burn-
outklachten en stemmingswisse-
lingen handvatten bieden om be-
ter met deze klachten om te leren 
gaan. Je hoeft niet persé iets te 
mankeren; als je bewuster in het 
leven wilt staan en je persoonlij-
ke ontwikkeling wilt bevorderen, 
kan een achtweekse training ook 
veel bieden. Deze training Mind-
fulness start op 19 april, is op acht 
donderdagavonden en bij vol-
doende aanmeldingen ook op 
acht dinsdagochtenden (vanaf 17 
april).

Eigen wijsheid en kracht
Iedereen heeft zijn of haar ei-
gen levensvragen en thema’s 
waar men tegenaan loopt, of er-
ger, waar men soms zelfs op stuk 
loopt. “In wie je nu bent en wat 
je doet, is je geschiedenis en fa-
milie van herkomst van grote in-
vloed geweest”, vertelt Marianne 
Buskermolen. “De intensieve vita-
liteitstraining Levenskunst geeft 
de mogelijkheden om je daar van 
los te maken. De training helpt 
je om je weer in contact te bren-
gen met je eigen wijsheid en 
kracht en laat jouw levensener-
gie weer stromen.” De training is 

gebaseerd op NLP en Systemisch 
Werk en bestaat uit vier dagen en 
één avond. Op 20 en 21 april (he-
le dag) start de training Levens-
kunst, daarna nog twee hele da-
gen en één avond. 

Voor de trainingen Mindfulness 
en Levenskunst zijn belangstel-
lenden welkom voor een vrijblij-
vend informatie- en kennisma-
kingsgesprek. Bel of mail voor 
Mindfulness: Joke van der Zwaan, 
06-23861976 en info@wingsand-
footprints.nl. Voor Levenskunst: 
Marianne Buskermolen, 0297-
324757 en info@tco-aalsmeer.nl.
Meer weten over de trainingen 
en de trainers? Kijk dan op www.
wingsandfootprints.nl of www.in-
fo@tco-aalsmeer.nl. Locatie trai-
ningen: TCO, Oosteinderweg 272 
in Aalsmeer.

FloraFutura organiseert 
kick-off voor sierteelt
Aalsmeer - De nieuwe Vakver-
eniging FloraFutura voor de sier-
teeltsector organiseert vandaag, 
donderdag 29 maart, een kick-
off voor de nieuwe leden en sym-
pathisanten. Speciale gastspreker 
is Arnold Hordijk, die de nieuwe 
organisatie op kritische en con-
structieve wijze de spiegel zal 
voorhouden. 
Voorafgaand aan de bespiege-
ling van Hordijk worden de le-
den tijdens de kick-off door het 
bestuur bijgepraat over de in-
middels al bereikte resultaten en 
plannen van het platform. ”We 
hebben het overleg met bijvoor-
beeld Royal FloraHolland gestart 
en daarover praten we de leden 
graag even bij. En we bespreken 
met onze leden de drie focuspun-
ten voor dit jaar: digitalisering, 

versterken van de veilingklokken 
en vergroten van de efficiëncy in 
de keten”, aldus voorzitter Rémi 
van Adrichem. Webmaster Frank 
Timmerman gaat in op de activi-
teiten van FloraFutura als interac-
tief platform. Gastspreker Arnold 
Hordijk houdt vervolgens de be-
zoekers de spiegel voor en daar-
na is er discussie aan de hand van 
stellingen. 
Het officiële gedeelte begint op 
29 maart om 15.30 uur en wordt 
om 16.30 afgerond met een 
wrap-off en borrel. Voorafgaand 
aan de kick-off kunnen geïnte-
resseerden de Garden Fair op de-
zelfde locatie van Vireõ bezoeken, 
Hoofdweg 13, 1424 PC De Kwa-
kel. Belangstellenden wordt ver-
zocht hun komst te melden via 
info@florafutura.nl.

Nieuw bij Finesse Bodyline: 
ANS Spectraal Analyse
Woerden - Finesse Bodyline Cli-
nic in Woerden maakt gebruik van 
hypermoderne apparatuur en be-
handelmethodes voor onder an-
dere het verwijderen van over-
tollig vet, overgewicht en huid-
verbetering. Met de UltraShape 
kunnen zonder risico’s cosmeti-
sche ingrepen en behandelingen 
worden verricht zonder operatie-
ve ingrepen, narcose en littekens. 
De kliniek bestaat 11 jaar en heeft 
inmiddels ruim 5.000 succesvol-
le behandelingen uitgevoerd. In 
hun diagnostisch centrum kun-
nen bovendien vroegtijdig klach-
ten over burn-out worden opge-
spoord en in kaart gebracht. 
Anders dan bij methodes als li-
posuctie, coolsculpting en cavita-
tie heeft UltraShape geen nadeli-
ge bijwerkingen. De UltraShape 
maakt gebruik van ultrageluid. 
Hiermee worden vetcellen ver-
gruisd, zoals dat ook bij nierste-
nen wordt toegepast. Vervolgens 
voert het lichaam de inhoud van 
de vetcellen af. Het werkt vei-
lig en biedt betere resultaten. En 
geen hersteltijd!

Oorzaak vaststellen
Nieuw is de ANS Spectraal Ana-
lyse. Dit is een methode, ontwik-
keld door NASA, om het auto-
noom zenuwstelsel te meten en 
in kaart te brengen. Bij deze be-
handeling gaat het niet alleen 
om het verwijderen van vetcel-
len, maar wordt ook de oorzaak 
van de vetopslag vastgesteld en 
bepaald hoe dit voor de cliënt 
verbeterd kan worden. Dit wordt 
gedaan in het diagnostisch cen-
trum van de Finesse Bodyline 

Clinic. Hier kan bepaald worden 
of een orgaan niet goed functi-
oneert vanwege een tekort aan 
voedingsstoffen of omdat het au-
tonome zenuwstelsel het orgaan 
niet voldoende activeert.

Burn-outklachten
Het autonome zenuwstelsel re-
gelt nagenoeg alle onbewus-
te functies en processen in je li-
chaam, zoals ademhaling, hart-
slag, energie-productie, spijsver-
tering en stofwisseling. Het regelt 
dus ook de ‘aan- en uitknop’ voor 
vetopslag. 
Bijvangst van dit onderzoek is 
dat mogelijke burn-outklach-
ten vroegtijdig in kaart gebracht 
kunnen worden. Dat is natuur-
lijk in het belang van betrok-
kene, maar ook van werkge-
vers. Met de uitkomst kan in een 
vroeg stadium begonnen wor-
den met een behandeling, waar-
door mensen weer sneller in het 
arbeidsproces kunnen terugke-
ren. Het biedt een win-win si-
tuatie voor alle partijen. Kijk 
voor informatie op: de website:  
www.finessebodylineclinic.nl

Voordeel tot wel 3,.500 euro!
Salon de Promotion bij 
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Van 22 maart tot en 
met Tweede paasdag is het weer 
Salon de Promotion bij Renault 
Nieuwendijk. Tijdens deze actie-
periode profiteer je van maxi-
male keuze én maximaal voor-
deel: aantrekkelijk voordeel tot 
wel 3.500 euro op veel nieuwe 
Renault modellen. En ja: ook op 
tweede Paasdag is de showroom 
open. “Dit is een zeer goed mo-
ment om een nieuwe Renault aan 
te schaffen. Wij bieden nu extra 
voordeel op alle personenauto’s 
van Renault. Wie alvast wil weten 
hoeveel voordeel we bieden, kan 
het voordeel berekenen op on-
ze website”, zegt Kees Nieuwen-
dijk, directeur bij Renault Nieu-

wendijk. “Renault maakt je leven 
graag eenvoudiger. Dus geven 
we je tijdens Salon de Promotion 
ook een accessoirecheque ca-
deau ter waarde van 750 euro op 
geselecteerde modellen.”

Tweede Paasdag geopend
Maandag 2 april, tweede Paas-
dag, zijn alle Nieuwendijk vesti-
gingen (behalve Uithoorn) ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. De 
extra accessoirecheque samen 
met het overige voordeel tijdens 
de actieperiode maakt de keu-
ze voor een nieuwe Renault zo 
wel heel eenvoudig. Overtuigd? 
Maak gebruik van deze tijdelijke 
actie en profiteer!

Green Park Aalsmeer zet 
schep in de grond
Aalsmeer - Een 12 meter ho-
ge schep is in de grond langs de 
N201 in Green Park Aalsmeer ge-
zet ter ere van het 30-jarig be-
staan van SADC. Deze schep sym-
boliseert de diverse kansen die 
op Green Park Aalsmeer voor on-
dernemers voor het opschep-
pen liggen. Het gaat dan ook 
goed met Green Park Aalsmeer, 
onlangs heeft weer een aantal 
mooie (inter)nationale bedrijven 
voor Green Park gekozen, zoals 
Bosman Van Zaal, Scotch & So-
da, Decowraps en Scheybeeck. 
De ontwikkeling van het gebied 
en de diverse bedrijfskavels is in 
volle gang. 
 
Markant herkenningspunt
De gemeente Aalsmeer en Uit-
hoorn werken inmiddels al 3 jaar 
samen met gebiedsontwikke-
laar SADC bij de ontwikkeling van 
Green Park Aalsmeer. Het 30-jarig 
bestaan van SADC was een mooie 
gelegenheid voor het plaatsen 
van een markant herkennings-
punt langs de N201. SADC biedt 

al 30 jaar ondernemers de ruimte 
in de regio Schiphol, met werklo-
caties waar ondernemers prettig, 
effectief en tegenwoordig ook 
circulair kunnen ondernemen. 
Voor de gemeenten Aalsmeer en 
Uithoorn betekent de samenwer-
king met SADC een betere aan-
sluiting met de Metropoolregio 
Amsterdam en een goede aan-
sluiting bij de internationale mar-
keting die SADC verzorgt vanuit 
Amsterdam Airport Area in nau-
we samenwerking met Amster-
dam In Business. 
Voor SADC is Green Park Aalsmeer 
een logisch onderdeel van het 
gedifferentieerde aanbod in haar 
locatieportfolio. De werklocaties 
van SADC bieden ruimte voor (in-
ter)nationale cargo & logistiek, in-
dustriële bedrijvigheid, stedelijk 
georiënteerde bedrijven en regi-
onale economie. Met een locatie 
als Green Park Aalsmeer is het in-
ternationale aanbod compleet, 
met bloemen als vooraanstaand 
cluster in de internationale mar-
keting.

Wethouder Ad Verburg feliciteert Jeanet van Antwerpen met het 30-jarig 
bestaan van SADC.
 

Debuut zoekt 
zangers

Uithoorn - Debuut maakt een 
frisse start met een nieuwe di-
rigent. Na een tijdje zonder di-
rigent te hebben gezongen, 
is het dan nu toch gelukt een 
nieuwe dirigent te vinden. Het 
koor heeft veel zin om samen 
te gaan zingen. Daar kan de 
groep nieuwe leden goed bij 

gebruiken. Debuut is niet lan-
ger een jongerenkoor, dus ie-
dereen vanaf 13 jaar is van har-
te welkom om mee te zingen. 
De repetities zijn elke vrijdag-
avond vanaf 19.15 uur in de 
Burght (Potgieterplein 4 te Uit-
hoorn). Wil je meer informatie? 
Kom een keer vrijblijvend langs 
op de vrijdagavond om te kij-
ken, kijk op de facebook pagina 
van Debuut of stuur een mail-
tje naar jongerenkoordebuut@
hotmail.com. 

Handvatten voor gemeenten 
om te vergroenen
Amstelland - Natuurmonumen-
ten en VHG, de branchevereni-
ging voor ondernemers in het 
groen, roepen gemeenten op om 
werk te maken van vergroening 
van hun gebied. Op papier is dit 
vrijwel overal als aandachtspunt 
benoemd, maar de uitvoering 
blijkt in de praktijk soms weer-
barstiger. De aankomende coali-
tieonderhandelingen bieden veel 
kansen om vergroening in beleid 
te vatten. Natuurmonumenten 
en VHG stelden daarom een ma-
nifest op waarmee ze de hagel-
nieuw gekozen politici handvat-
ten geven om dit te realiseren. 
Marc van den Tweel, directeur 
Natuurmonumenten: ‘Vanuit al-
le sectoren - overheden, natuur-
beschermers, gezondheidsorga-
nisaties, het bedrijfsleven - klinkt 
de roep om vergroening. Lo-
gisch, want vergroening is onmis-
baar voor een rooskleurige toe-
komst van steden en dorpen. Het 
draagt niet alleen bij aan een fij-
ne leefomgeving, maar maakt 
een stad ook klimaatbestendiger 
en zorgt bovendien voor schone 
lucht.’ Ook ANWB, EcoShape, ING, 
Landal Greenparks, Louis Bolk In-
stituut, Naturalis, NOC-NSF, NVTL, 
de Green Deal Groene Daken en 
Vereniging Stadswerk Nederland 
ondertekenden het manifest.

Gebrek aan groen
Nog steeds verrijzen betonnen 
woonwoestijnen waarin geen 
boom te bekennen is en waar alle 
grond is bedekt met tegels. Oude 
wijken blijven mistroostig en grijs 
door een schrijnend gebrek aan 
natuurlijke elementen. Van den 
Tweel: ‘Kennelijk worstelen veel 
gemeenten niet zozeer met de 
vraag óf er groen bij moet, maar 
vooral met de vraag hóe dan.’ Om 
gemeenten te helpen bij het be-

Marc van den Tweel van Natuur-
monumenten en Egbert Roozen, 
VHG.

antwoorden van die vraag gaat 
het manifest gepaard met een in-
spiratielijst. 

Meerwaarde
VHG-directeur Egbert Roozen: 
‘De tijd dat groen decoratie was, 
is voorbij. Het is niet alleen mooi, 
maar ook hard nodig voor onze 
gezondheid en veiligheid. Wo-
ningen met uitzicht op groen zijn 
niet voor niets meer waard dan 
woningen die dat uitzicht ontbe-
ren. Gemeenten; kijk eens door 
een groene bril naar al je uitda-
gingen en plannen. Meer groen 
realiseren hoeft echt niet moeilijk 
te zijn en ook niet veel ruimte of 
geld te kosten.’ 

Goede voorbeeld
Natuurmonumenten en VHG roe-
pen gemeenten ook op om stel-
ling te nemen door bijvoorbeeld 
alleen projectontwikkeling toe te 
staan als in de plannen vergroe-
ning is gewaarborgd. Gemeen-
ten kunnen bovendien zelf een-
voudig het goede voorbeeld ge-
ven door openbaar toegankelijke 
gebouwen te vergroenen. Roo-
zen: ‘Als gemeenten uitstralen dat 
groen op, aan, in en rondom een 
gebouw vanzelfsprekend is, zul-
len anderen dat voorbeeld vol-
gen.’ 

Inspiratielijst
De inspiratielijst staat vol moge-
lijkheden die gemeenten kun-
nen aangrijpen om hun omge-
ving te vergroenen. Zo kunnen 
bewoners en ontwikkelaars ge-
stimuleerd worden door groene 
daken of geveltuinen te subsidi-
eren. Ook kunnen gemeenten er 
voor kiezen om vergunningstra-
jecten voor vergroeningsmaatre-
gelen te versnellen. 

Ruimte voor groen
Van den Tweel: ‘Ik heb nog nooit 
iemand horen zeggen ‘ik wil min-
der groen in mijn omgeving’. Dus 
eigenlijk is het simpel: zeg nee te-
gen grijze wijken, en volmondig 
ja tegen parkachtige lanen. Na-
tuurmonumenten staat voor een 
gezonde leefomgeving, een vi-
taal buitengebied en een veer-
krachtige natuur. Dat kan alleen 
als we natuur niet beperken tot 
beschermde natuurgebieden 
maar haar óók binnen de be-
bouwde kom de ruimte geven. Zo 
geven we mens én dier toegang 
tot een prettige, veilige en gezon-
de leefomgeving.’ 
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Voetbal
Een middagje Vaneman 
bij FC Aalsmeer zondag
Aalsmeer - Het vlaggenschip 
van FC Aalsmeer ligt op de goe-
de koers. Afgaande op het goe-
de spel van zondag tegen Van 
Nispen zit er meer in. De laatste 
wedstrijden gaf al een teken dat 
trainer Marco Bragonje het elf-
tal beter en beter liet gaan spe-
len. Zo ook zondag 25 maart. De 
eerste kans was nog wel voor Van 
Nispen. Het was Dick Verhoeven 
die Jeremaih Veldman probeer-
de te verschalken, maar dan moet 
je vroeger opstaan, probleemloos 
werd deze kans onschadelijk ge-
maakt. Nu was de thuisclub aan 
de beurt. 
Sluitpost Tom van Maris moest in 
de zevende minuut zijn uiterste 
best doen om een inzet van Re-
migiusz Pasternak onschadelijk 
te maken. Maar even later beoor-
deelde hij een vrije trap van Mark 
Schut totaal verkeerd, de laag en 
hard ingeschoten bal verdween 
achter hem in het doel: 1-0. On-
nodig balverlies aan Van Nispen 
zijde was er de oorzaak van dat 
Daan Vaneman, op links, op doel-
man Tom van Maris afging en 
door de benen van de sluitpost 
kon scoren: 2-0. 
Het kon voor de rust haast nog 
3-0 worden, maar de inzet van 
Vaneman ging rakelings langs. 
Toch waren de bezoekers niet on-
gevaarlijk. Veldman moest een 
paar keer handelend optreden 
om het gevaar te bezweren. Bij de 

FC Aalsmeer waren vooral Daan 
Vaneman en Richard de Vries de 
grote handenbinders voor de Van 
Nispen verdediging. 
Vooral Vaneman, elke week komt 
hij beter in zijn spel, en dat komt 
de voorhoede enkel maar ten 
goede. Als je toch wat op het spel 
hebt aan te merken, kan dat zijn 
dat de FC Aalsmeer het vergat af 
te maken. Zo ook de inzet van Ri-
chard de Vries. Hij kreeg in de zes-
tigste minuut de bal aangespeeld 
en doelman van Maris werd op 
eenvoudige wijze gepasseerd, 
maar de inzet kwam via de paal 
terug in het veld. Vier minuten la-
ter was het wel raak. Op aange-
ven van Daan Vaneman kwam 
de bal bij Tristan Jongkind die de 
3-0 aantekende. Het zou een mid-
dagje Vaneman worden. Na een 
voorzet van Joost van der Zwaard 
wist hij met een keihard schot de 
doelman te verschalken en de 
eindstand was 4-0. Al met al een 
dik verdiende overwinning en dat 
geeft de burger moed. Komende 
maandag 2 april een uitwedstrijd: 
WVC - FC Aalsmeer.
Theo Nagtegaal.

RKDES gelijk
RKDES Kudelstaart wachtte afge-
lopen zondag 25 maart de uit-
wedstrijd tegen Warmunda in 
Warmond. De ploegen waren aan 
elkaar gewaagd en wisten even-
veel te scoren. Eindstand 2-2. 

Een heel ruime overwinning voor FCA zondag. Foto: www.kicksfotos.nl

Vier keer 180-er voor Erik-Jan
Mooie dartresultaten op 
speelavond in Dijkhuis
Oude Meer - Alle darters begon-
nen vol goede moed na het in-
gooien aan de pouletjes. En dan 
kan het zomaar gebeuren dat je 
elkaar weer tegenkomt in de fi-
nale. Dit gebeurde bij de dames 
waar Ans Jurka won met 3-1 van 
Jolanda Heijsteeg in de poule, 
maar in de spannende finale van 
de winnaarsronde won Jolan-
da van Ans met 3-2. Bij de verlie-
zersronde won Henny Taal van Li-
sa Bruggink met 2-0. In de fina-
le van de heren-winnaarsronde 
won Chris Brouwer van Erik-Jan 
Geelkerken met 4-0. Bij de ver-

liezersronde won Joris Voorn van 
Jan van Zanten met 2-0. De hoog-
ste finish van 134 is gegooid door 
Erik-Jan Geelkerken en hij gooi-
de ook de meeste 180-ers: Vier 
keer met als beloning de choco-
laatjes. Op de foto de trotse win-
naars met hun prijzen. Morgen-
avond, vrijdag 30 maart, kunnen 
er weer pijltjes gegooid worden 
in ’t Dijkhuis aan de Aalsmeerder-
dijk 77 in Oude Meer. Zaal open 
vanaf 19.30 uur, aanvang 20.30 
uur en deelname bedraagt 4 eu-
ro. Iedereen vanaf 16 jaar is van 
harte welkom .

Voetbal 
Super overwinning voor 
FCA MO15-1 in Diemen
Aalsmeer - In een betere tempe-
ratuur dan vorige week speelden 
de FCA meiden MO15-1 afgelo-
pen zaterdag 24 maart de uit-
wedstrijd tegen Diemen MO15-
1 in Diemen. De eerste helft een 
aanvallend FCA die het achter-
veld wat verwaarloosde waar-
door Diemen met lange ballen op 
hun vleugelspelers, die nog ge-
vaarlijk konden counteren. In de 
25e minuut soleerde FCA spits In-
ge door de Diemen defensie en 
scoorde met een lage schuiver in 
de hoek onhoudbaar voor de Die-
men keepster: 0–1. 
In de rust hield leider Marco een 
peptalk en legde de meiden uit 
dat het achterveld beter georga-
niseerd moest spelen. Het bleef 
de tweede helft toch nog lang 
spannend. Halverwege de twee-
de helft werden er diverse FCA 
meiden gewisseld en dat pak-
te goed uit. De vleugels werden 
bezet door de snelle aanvalsters 
Daisy en Maud, super spits Inge 
bleef staan met daar achter de 
goed spelende Dewi. Gevaarlij-
ke FCA aanvallen volgde elkaar in 

rap tempo op. Vleugelflitser Daisy 
teisterde eerst nog met een knal-
lend schot de buitenkant paal, 
maar al snel daarna scoorde Dai-
sy met haar bovenlichaam de 0–2 
uit een mooie voorzet van Maud. 
Daisy voelt zich super op de lin-
kerflank en liet dit ook zien door 
met een super boogbal de 0–3 te 
scoren. Even later werd Daisy de 
ruimte ingestuurd en met haar 
snelheid liet zij de Diemen defen-
sie haar hielen zien en schoot de 
bal via de handen van de Diemen 
keepster in de touwen: 0– 4. De-
ze goal was Daisy d’r derde tref-
fer op rij een echte hattrick. Klas-
se! Dewi vond 0–4 waarschijnlijk 
nog niet genoeg en scoorde nog 
een fraaie treffer: 0–5. 
Dit was ook de eindstand, weer 
3 punten in de pocket meiden, 
knap gedaan!
Het viel op dat er redelijk wat 
toeschouwers langs de lijn ston-
den. Zal de aankondiging van de-
ze wedstrijd vorige week in Nieu-
we Meerbode daar mee te maken 
hebben?
Verslag en foto: Ruud Meijer

FCA teamgenoot Lisa kijkt gespannen toe hoe Lieve twee tegenstandsters 
in de luren legt.

Afsluiting van het winterseizoen
Nel en Jan eerste bij 
OVAK tennistoernooi
Aalsmeer - Dinsdag 27 maart 
was weer het jaarlijkse OVAK Ein-
de Winterseizoen Tennistour-
nooi bij Racket Sport. In totaal 
27 dames en heren speelden 
dubbel[partijen van 30 minuten 
in wisselende samenstellingen. 
Het OVAK bestuur had een finan-
ciële bijdrage gedaan voor een 
traktatie bij de koffie. In een ge-
zellige sfeer werd er sportief ge-
streden om de prijzen. Iedere 
deelnemer kon drie ronden mee-
spelen. 
Bij de dames eindigde Nel Rede-
geld als eerste met een gemid-
delde van 5,3 wedstrijdpunten. 
De tweede plaats was voor Jac-

queline Huis met 5 punten. De 
dames Carol van Belzen en Tonny 
Godefroy waren met 4,3 punten 
gezamenlijk derde. Bij de heren 
was Jan Geleijn de sterkste met 
6,6 punten. Dick van Dam werd 
tweede met 6,6 punten. Ook hier 
was er een gedeelde derde prijs 
voor Jaap de Jong en Bertus Roe-
leveld met elk 5,6 punten. 
Om 12.00 uur was voorzitter Iman 
Mosselman aanwezig om de prij-
zen uit te reiken. Ally Maarse zorg-
de weer als vanouds voor gezelli-
ge muziek en offerde daarvoor 
zijn tennisochtend op. Al met al 
was het een leuke afsluiting van 
het winterseizoen.

Basketbalcompetitie
Nette winst Heren 1 in 
Uitgeest: 55-35
Aalsmeer - De heren van Basket-
balvereniging Aalsmeer speelden 
een uitwedstrijd tegen Lake City 
Players in Uitgeest. Vooraf werd 
met enige vrees uitgekeken naar 
deze wedstrijd omdat in het ver-
leden de rol van de scheidsrech-
ters niet altijd even zuiver was 
geweest. Dit keer werd echter 
correct gefloten, al zagen beide 
scheidsrechters aan beide kanten 
veel door de vingers. Aalsmeer 
startte met een goed werken-
de 1-3-1 zone verdediging waar 
LCP absoluut geen vat op kreeg. 
Aanvallend liet Aalsmeer de nodi-
ge kansen onbenut, maar omdat 
LCP in het geheel het net niet wist 
te vinden stond er na 10 minuten 
een stand van 14-1 op het score-
bord. Slechts in de laatste secon-
de van de eerste periode had de 
thuisploeg via één benutte vrije 
worp de hatelijke nul weten weg 
te werken. Vooral de positieve in-
breng van Thijs Wij�es bleek, zo-
wel aanvallend als verdedigend 
van groot belang. Ook bleken de 
gebroeders Valentijn en Sebas-
tiaan Stokman in grootse vorm 
te steken. In de tweede periode 
wist LCP wel mee te kunnen sco-
ren waardoor de ruststand 27-11 
bedroeg. Helaas daalde het spel-
peil in de derde periode behoor-
lijk. LCP kon eenvoudig niet be-
ter en Aalsmeer liet teveel steken 
vallen in de aanval terwijl ook de 
zone-verdediging niet meer zo 
strak stond. Deze rommelige der-
de periode werd afgesloten met 
een 39-21. In de vierde periode 
besloot coach Kees Buskermolen 
om te schakelen naar een man-
to-man verdediging en dat gaf 
dat de ploeg weer met meer be-

zieling in het veld stond. De wed-
strijd was echter eigenlijk al lang 
beslist zodat de vierde periode 
meer op een formaliteit uitdraai-
de. Gelukkig bleek de aanvallen-
de inbreng van Dennis Zijlstra 
nog voor het nodige spektakel te 
zorgen. Zijlstra bleek niet op een 
fatsoenlijke manier af te stoppen 
door de Uitgeestse verdedigers, 
waardoor hij keer op keer vanaf 
de vrije worplijn mocht aanleg-
gen. Met de eindstand van 55-35 
konden beide teams uiteindelijk 
wel vrede hebben.

Sterke uitwedstrijd U 18
De U 18 speelde een zeer sterke 
uitwedstrijd tegen het Amster-
damse Apollo. Hoewel een aan-
tal spelers licht geblesseerd aan 
de wedstrijd moest beginnen 
bleek Apollo geen grote hinder-
nis. Thuis was reeds ruim gewon-
nen en ook nu werden de Am-
sterdammers in hoog tempo on-
der de voet gelopen. Coach Bram 
Buskermolen kon veel doorwis-
selen en alle spelers behaalden 
een ruime voldoende. Een prettig 
vooruitzicht met de komende uit-
wedstrijd tegen koploper Lisse. 
Jay Nabibaks bleek ongrijpbaar, 
maar vooral allrounder Björn van 
den Berg was bepalend in het 
goede spel van zijn team. Niet al-
leen scoorde hij 12 punten, maar 
bovendien was hij de man met 
het overzicht en de mooie as-
sists. Topscorer werd echter de U 
16 speler Jorre van Beek die met 
24 punten en heel veel rebounds 
aantoonde wekelijks grote voor-
uitgang te boeken. De overwin-
ning van 57-25 was dik verdiend 
en zeker niet geflatteerd.

Kampioenschap Micro Magic
Marcel Klein uit Groningen 
groot kampioen in Aalsmeer
Aalsmeer - Met bijzonder wei-
nig wind is het afgelopen week-
end het nationaal kampioen-
schap in de Micro Magic klasse 
verzeild. Dat gaf wedstrijdleider 
Jan Willem Alberts de nodige ac-
tie om de zeilers leuke races aan 
te bieden, maar met een fractie 
meer wind op zondag kon ieder-
een toch voldaan terugzien op 
18 races. Marcel Klein uit Gronin-
gen, dit seizoen toch al op snel-
heid, wist er het beste raad mee. 
Hij noteerde met zijn Ned 780 
zelfs 7 eerste plaatsen en werd 
met slechts 43 punten de nieuwe 
kampioen. De Aalsmeerder Klaas 
Spaargaren voer een sterke serie 

met onder meer 7 tweede plaat-
sen en werd met 59 punten fraai 
tweede voor Tjakko Keizer uit 
Leidschendam met 64 punten. 
De serie werd verzeild vanaf de 
haven van Watersport Vereniging 
Aalsmeer, waar dankzij een grote 
dekschuit van Ron de Rijk steeds 
een goede baan met indewinds 
kruisrak kon worden uitgezet. De 
Micro Magic is een radio control-
led zeilbootje van slechts 53 cen-
timeter lengte, waarmee je vanaf 
de kant met enige routine behen-
dig het spelletje met wind en ri-
valen kunt aangaan. Ga voor al-
le informatie en foto’s naar www. 
Micro Magic.nl

Handbal: Verlies Heren 
1, junioren B kampioen!
Aalsmeer - Wat was het spannend, 
de handbalwedstrijd afgelopen 
zaterdag 24 maart in De Bloemhof 
tussen FIQAS Aalsmeer en OCI Li-
ons. Vanaf de start werd door bei-
de ploegen honderd procent inge-
zet om de hoogste eer op te kun-
nen strijken. De handballers waren 
aan elkaar gewaagd, er werd over 
en weer gescoord en steeds was er 
slecht een of twee punten verschil. 
De rust ging FIQAS in met een 14-
15 achterstand, maar het vele pu-
bliek was er van overtuigd dat 
Aalsmeer de wedstrijd zeker kon 
winnen. Zo’n 6,5 minuten voor tijd 
stonden FIQAS en OCI Lions gelijk: 
26-26. Op het puntje van hun stoe-
len zaten de aanwezigen op de tri-
bune. Aalsmeer werd luid aange-
moedigd, maar helaas. FIQAS ver-
loor nipt met 27-29.

Volendam op bezoek
Lange tijd om te treuren is er niet. 

Vandaag, donderdag 29 maart, 
komt de volgende concurrent al 
op bezoek in De Bloemhof aan 
de Hornweg. Er wacht FIQAS de 
wedstrijd tegen Kras Volendam. 
Aanvang is 20.00 uur en natuur-
lijk is publiek van harte welkom.

Goud voor Junioren B FIQAS
Afgelopen zaterdag 24 maart 
wachtte de FIQAS Junioren B ook 
een belangrijke wedstrijd. Vro-
ne HB1 kwam op bezoek in De 
Bloemhof en bij winst zou de 
Aalsmeerse ploeg kampioen in 
de zaal kunnen worden. Offici-
eel moeten de junioren nog twee 
wedstrijden spelen, maar het lukt 
tegenstander Leidsche Rijn niet 
om een datum te vinden waar-
op ze naar Aalsmeer kan komen. 
En dus wachtte de FIQAS Junio-
ren de laatste wedstrijd van het 
seizoen. Het team was er op ge-
brand om het succesvolle seizoen 

Nils Dekker van FIQAS Aalsmeer in actie tegen OCI Lions.
Foto: www.kicksfotos.nl

ook winnend af te sluiten en dit is 
gelukt. Gewonnen van Vrone en 
dus goud voor de FIQAS junioren. 
Grote vreugde in de zaal en later 
in de kleedkamer en begrijpelijk. 
Gefeliciteerd!

RKDES Dames kampioen
Een topprestatie hebben ook de 
handbal Dames van RKDES Ku-
delstaart neergezet. In de och-
tend van zondag 25 maart stond 
de kampioenswedstrijd op het 
programma. Het publiek kreeg 
een bijzonder spannende ‘pot’ 
handbal te zien, die uiteindelijk 
door RKDES werd gewonnen met 
15-14. Natuurlijk zijn de dames 

van RKDES beloond met bloe-
men voor dit mooie en verdien-
de kampioenschap. Gefeliciteerd!

Nipt verlies Dames 1 FIQAS
Dames 1 van FIQAS had een min-
der prettig weekend. In Bree-
zand werd zaterdagavond met 
slechts 1 puntje verschil verloren 
van ZAP. Eindstand: 29-28. Jam-
mer, maar het vizier moet weer 
snel op scherp, want de volgen-
de wedstrijd wacht alweer. Op 
zaterdag 31 maart reizen de Da-
mes van FIQAS naar Bentelo om 
in sporthal De Pol de strijd aan 
te gaan tegen Dames 1 van Ben-
telo.

Loek wint bij 
OVAK-soos

Aalsmeer - De volgende soos van 
de OVAK is op woensdag 4 april 
vanaf 14.00 uur in het Parochie-

huis aan de Gerberastraat. Het 
kaarten op 21 maart is gewonnen 
door Loek Pieterse met 6327 pun-
ten. Op twee is Maaike Spaarga-
ren geëindigd met 5289 punten, 
op drie Piet Voorn met 4976 en 
plaats vier was voor Ruud Bartels 
met 4972 punten. 
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SV Omnia 2000
Trampolinespringers met 
17 medailles naar huis
Aalsmeer - Afgelopen week-
end sprongen de SV Omnia 2000 
trampolinespringers uit klas-
se C, D en E hun tweede plaat-
singswedstrijd in Soest. Er waren 
veel blije gezichten na afloop, 17 
springers gingen met medailles 
naar huis. Bij het synchroonsprin-
gen in de klasse D Pupil Meisjes 
waren zelfs de eerste, tweede en 
derde podiumplaats voor Omnia.

Synchroonspringen
In die klasse werden Fenne van 
der Zwaard en Ilse Naber eer-
ste, Alyssa Visser en Celeste Ber-
ger tweede en Eliana Candido en 
Alyssa Winkelaar derde. Ook veel 
andere Omnia springers werden 
beloond bij het synchroon sprin-
gen. Jay Roelfsema en Joey Vis-
ser werden eerste bij de C Pupil/
Jeugd Jongens. Muriël Coppens 
en Bo Breurken behaalden de 
tweede plek bij de C Junior Meis-
jes. Duncan Lemstra en Matthias 
de Jong werden eerste bij de C 
Junior/Senior Heren. In de klasse 
D Junior/Senior Gemengd spron-
gen Ilse Bom en Sarah Wisse zich 
naar de tweede plek. Het laatste 
succes bij synchroon was voor 

Katelijne van der Avoird en Merel 
van Wilgenburgh. Zij werden der-
de in de klasse E Pupil Gemengd.

Individueel
Bij het onderdeel individueel de-
den de springers het ook uitste-
kend. Bij de C Pupil/Jeugd Meis-
jes was de tweede plaats voor Ki-
ki Frederiks. Joey Visser werd der-
de bij de C Pupil Jeugd/Jongens. 
Matthias de Jong werd eerste 
bij de C Junior/Senior Heren, ge-
volgd door Duncan Lemstra op 
de tweede plaats. Ilse Bom scoor-
de een derde plaats bij de D Juni-
or/Senior Gemengd. Bij de E Pu-
pil Gemengd was de eerste plaats 
voor Katelijne van der Avoird.

Derde en laatste wedstrijd
Zaterdag 7 april is de derde en 
laatste plaatsingswedstrijd in de 
Proosdijhal in Kudelstaart. Daar 
wordt duidelijk welke trampoli-
nespringers uit dit district regio in 
juni 2018 aan het NK Trampoline-
springen mogen deelnemen. Fa-
milie, vrienden en andere belang-
stellenden zijn van harte welkom 
om de deelnemers aan te moedi-
gen.

Sportmedailles in Haarlemmermeer
Nikkie van der Luit naar 
WK twirlen in Noorwegen
Rijsenhout - Maandag 19 maart 
was in De Meerse te Hoofddorp 
de jaarlijkse uitreiking van de 
sportmedailles 2017. Iedere spor-
ter uit de Haarlemmermeer die in 
2017 een podiumplaats heeft be-
haald tijdens een NK, EK of een 
WK kunnen zich hiervoor opge-
ven. De zusjes Eefke en Nikkie van 
der Luit uit Rijsenhout hebben in 
april 2017 in Kroatië deelgeno-
men aan het EK twirlen en zijn 
met hun pomponteam Europees 
kampioen geworden. De presen-
tatie van deze avond was in han-
den van Klaas van Kruistum, die 
aan de avond een extra tintje wist 
te geven. Maar liefst 130 medail-
les zijn deze avond uitgereikt.
Voor Eefke was het EK een mooi 
einde van haar twirl carrière, 
maar Nikkie is des te harder gaan 
trainen. Nadat zij afgelopen janu-
ari met twee teams Nederlands 
kampioen is geworden, is zij af-
gelopen dinsdag afgereisd naar 
Lillehammer in Noorwegen waar 
het WK twirlen van donderdag 29 
maart tot en met zondag 1 april 
plaats vindt. Nikkie neemt deel 
met het pomponteam, wat be-
staat uit 55 twirlsters, en zal za-
terdag eind van de middag op de 
vloer verschijnen en met het lar-
geteam, wat uit 44 twirlsters be-
staat, wat zondag halverwege de 
middag aan de beurt is. Er zijn 
vele lange en zware dagen trai-
ning aan vooraf gegaan, maar 
het eindresultaat mag er zijn. 
Om dit avontuur mogelijk te ma-
ken heeft Nikkie heel wat spon-
soracties opgezet waaronder 

de verkoop van eigengemaak-
te goodiebags waarvan bijna al-
les verkocht is. Uiteindelijk heeft 
Nikkie 2/3 van haar kosten kun-
nen dekken. Het resterende be-
drag zal zij zelf moeten bekosti-
gen. De twirlsport wordt nooit 
op televisie uitgezonden, maar 
het WK is via een livestream, die 
de Noorse Bond maakt, te volgen 
via: Livestream.com/NMF.
Deze link is ook op de facebook-
pagina: ‘Nikkie naar WK twirl 2018 
Noorwegen’ te vinden waar ook 
het programma en de tijden van 
het WK zullen komen te staan.
Nikkie zal in ieder geval in 2019 
weer op het podium staan bij de 
uitreiking van de sportmedailles, 
omdat zij afgelopen januari als 
solist Nederlands Kampioen Su-
per X-strut, een van de onderde-
len bij twirlen, is geworden. Na-
tuurlijk hoopt zij op een hoge-
re medaille, en wel een WK-me-
daille.

Handbalcompetitie
FIQAS C2 dames kampioen
Aalsmeer - Na een seizoen met 
veel up’s en af en toe een down 
zijn afgelopen zondag 25 maart 
de dames C2 van handbalvereni-
ging FIQAS Aalsmeer kampioen 
geworden! Tegen KDO DC1 uit De 
Kwakel werden de laatste punten 
binnen gehaald, het werd 13-21 
in het voordeel van de Aalsmeer-
se dames! Het kampioenschap is 

gevierd met bloemen en een be-
ker uit handen van de coach Ma-
rinus van de Wal en begeleidster 
Marieke Addink. Deze twee zijn 
de meiden, hun ouders en sup-
porters erg dankbaar voor hun in-
zet! Daarna was er nog een cham-
pagne douche in de kleedkamer 
om het feest kompleet te maken. 
Op naar het buitenseizoen!

De kersverse kampioenen, van links naar rechts: Marieke, Suze, Noa, Ky-
mani, Lindsey, Loes, Rachelle, Rozemarijn, Lavanya, Suzan, Joyce, Mari-
nus, Romy en Fleur.

Halve finale op 21 en 22 april
2e Plaatsingswedstrijd 
Ritmische Gym 1e divisie
Aalsmeer - Zondag 25 maart 
was de tweede plaatsingswed-
strijd voor de landelijke halve fi-
nale Ritmische Gymnastiek in de 
eerste divisie. Deze halve fina-
le vindt plaats in het weekend 
van 21 en 22 april. Voor heel veel 
gymnasten was dit dus een span-
nende dag. De resultaten van de 
eerste en tweede plaatsingswed-
strijd zullen bij elkaar worden op-
geteld waarna de beste 36 gym-
nasten van Nederland doorgaan 
naar de halve finale. Voor de ben-
jamins geldt dat de beste 18 gym-
nasten zich kunnen plaatsen. La-
ter in de week zal bekend worden 
wie er mag doorstromen naar de 
halve finale. Diverse verenigingen 
waren zondag afgereisd naar Am-
sterdam. Prejunioren Noor Cle-
veringa en Senna Buskermolen 
van Omnia waren zondagoch-
tend om 8.30 uur al aanwezig in 
sportcentrum Ookmeer in Am-
sterdam west. Na de warming 
up en opmars ging om 9.30 uur 
de wedstrijd voor de benjamins 
en prejunioren van start. Sen-
na was als tweede deelneemster 
aan de beurt met haar touwoe-
fening. Een spannend onderdeel 
voor haar omdat het de eerste 
keer was dat ze dit onderdeel op 
een wedstrijd deed. Noor moest 
wat langer wachten voor ze aan 
de beurt was. Als voorlaatste 
deelneemster mocht ze de vloer 
op met haar touwoefening. Ook 
voor haar was het de eerste keer 
dit wedstrijdseizoen dat ze een 
oefening liet zien met dit materi-
aal. Na maanden oefenen hebben 
Senna en Noor een heel goede 
touwoefening laten zien. De oefe-
ningen met bal en zonder materi-
aal zitten voor beide meiden nog 
meer in de vingers. Dat resulteer-
de voor zowel Noor als Senna dat 
ze van hun drie oefeningen het 
hoogst scoorden met hun baloe-

fening. In de middag mochten de 
senioren de vloer betreden. Van 
Omnia liet Anahit Oganisjan drie 
oefeningen zien. Ze begon met 
haar baloefening. Helaas heeft ze 
de bal een aantal keer laten val-
len. Daarna kwam ze sterk terug 
met een stabiele knotsoefening. 
En ze eindigde met een overall 
goede lintoefening. Dit seizoen 
zijn A en B niveau bij elkaar ge-
voegd in de eerste divisie. Anahit, 
Senna en Noor komen uit in de B 
divisie en moeten dus concurre-
ren met het A niveau. Dat bete-
kent dat de eerste plaatsen vaak 
zijn ingenomen door de A gym-
nasten. Anahit heeft een prach-
tige vijfde plaats behaald in haar 
leeftijdscategorie. Senna heeft 
het uitstekend gedaan met een 
zevende plaats. Zowel Anahit en 
Senna eindigden beide direct na 
de A gymnasten. Noor heeft een 
11e plaats behaald. 
Nu is het afwachten wanneer de 
Koninklijke Nederlandse Gym-
nastiek Unie bekend maakt wie er 
doorstromen naar de halve finale 
ritmische gymnastiek op 21 of 22 
april. Interesse gekregen in Ritmi-
sche Gymnastiek? Je kunt dit ook 
doen op recreatief niveau. Kijk op 
de website www.svomnia.nl voor 
meer informatie.

Twirlen SV Omnia 2000
Topweekend voor Rianne, 
Mayke, Isa en Lianne
Aalsmeer - Zaterdag 17 maart 
was het vroeg dag voor May-
ke en Rianne. Zij gingen die dag 
naar een twirlwedstrijd in Emme-
loord. Als eerste was het onder-
deel twirling 1-baton. Hierin kwa-
men Mayke en Rianne uit in de 
preteen categorie. 
Rianne behaalde de eerste plaats 
op de voet gevolgd door Mayke 
die tweede werd. Vervolgens was 
het de beurt aan Mayke met het 
onderdeel 2-baton. Daar behaal-
de ze de eerste plaats met pro-
motie. ’s Middags gingen Rian-
ne en Mayke als duo de vloer op. 
Na een sprankelende uitvoering, 
behaalden zij wederom de eer-
ste plaats. Als laatste was het on-
derdeel dance twirl aan de beurt. 
Mayke liet weer een mooie uit-

voering zien en zij werd beloond 
met de eerste plaats en promotie. 
Naast de behaalde medailles 
hebben beide twirlsters voor al-
le onderdelen plaatsingspunten 
voor het NK behaald.

Noordwijk
Zondag 18 maart was het de 
beurt aan Isa en Lianne. Zij de-
den mee aan de twirlwedstrijd in 
Noordwijk. Rond de middag kwa-
men beide dames op de vloer 
met het onderdeel kids Twirl. Isa 
werd eerste bij de peewee ca-
tegorie en Lianne werd bij de 
Preteen categorie eerste. 
Daarna stonden de solo dance 
twirls op het programma. En ook 
hier kregen Isa en Lianne de gou-
den medaille omgehangen. 

Lianne (links) en Isa.Mayke (links) en Rianne.

Selina klaar voor het WK 
twirlen in Noorwegen
Aalsmeer - Vanaf het NK twirlen 
in januari tot afgelopen weekend 
heeft Selina van SV Omnia 2000 
een strak trainingsschema met 
diverse bondstrainingen gehad. 
Dit als aanloop naar het WK twir-
len dat van 28 maart tot en met 
1 april gehouden wordt in Lille-
hammer in Noorwegen. 
Als afsluiting van alle trainin-
gen werd afgelopen weekend in 
Noordwijk een verplichte wed-
strijd gehouden voor de hele Ne-
derlandse equipe. Bij de junioren 
mag Selina meedoen met de on-
derdelen: 1-baton en 2-baton en 
is reserve bij solo dance twirl en 
duo twirling. In de categorie seni-
oren doet ze mee met: small team 
twirling, small team dance twirl 
en het large team. Aan de hoge 
punten die ze van de jury kreeg 
is te zien dat ze er helemaal klaar 
voor is. Het bestuur en alle twirl-
sters van SV Omnia 2000 wensen 

Selina en haar coach Valerie heel 
veel succes tijdens dit WK. 
Wil je het WK via life-streaming 
volgen? Houdt hiervoor de web-
site/facebook van NBTA Neder-
land in de gaten.

Persoonlijk record voor 
Brigitte bij Sjoelclub
Rijsenhout - De uitslagen van af-
gelopen donderdag van Sjoel-
club Rijsenhout brachten enkele 
verrassende namen naar voren. In 
de hoofdklasse was het weer Tho-
mas van Brakel die eerste werd, 
op plaats twee Lineke van Bra-
kel en als derde Elly Lanser. In de 
klasse A is Gert Lanser met gro-
te overmacht eerste geworden, 
op twee Elisa Arendse en op een 
mooie derde plaats Leo van Faas-
sen. In de B-klasse is Hans Schijf 
niet te stuiten en behaalde met 

een verschil van ruim 150 punten 
de eerste plaats, op twee Jannie 
van der Laarse en als derde Wil-
lem Romijn. Brigitte Hoogeboom 
won met een mooie score en een 
persoonlijk record in de Klasse C, 
op plaats twee deed Els van der 
Linden ook weer van zich spreken 
en op een gedeelde derde plaats 
eindigde Map Ebbinge en Mah-
jan Yari. De volgende sjoelavond 
is op donderdag 5 april in dorps-
huis De Reede aan de Schouw-
straat 14. Aanvang om 19.30 uur.

MMF in zee met rolstoel 
handbalteam Nederland
Aalsmeer - De Mike Multi Foun-
dation is een samenwerking aan-
gegaan met het Nederlandse Rol-
stoel Handbalteam. Deze spor-
ters hebben allemaal een licha-
melijke beperking waardoor zij in 
een rolstoel zitten.
Dit team is Europees kampioen 
geworden na een moeizame 
start. Naast de lichamelijke be-
perking is er ook nog de financië-
le beperking waar vaak tegenaan 
gelopen wordt in de gehandicap-
te sport. Daarom vindt de Mike 
Multi Foundation het belangrijk 
om deze sporters een handje op 
weg te helpen door ze financiële 
steun te geven. Dit doet de MMF 
door de kleding te sponsoren 
en er zijn ook reiskoffertjes gefi-
nancierd. Het team reist name-
lijk door Europa om wedstrijden 
te kunnen spelen en dan is finan-
ciële steun enorm belangrijk. De 
Mike Multi Foundation is enorm 
trots dat zij de rolstoelhandbal-
lers een financieel steuntje in de 

rug kan en mag geven. Het team 
wordt begeleid en getraind door 
Bart Neeft, een oude bekende in 
Aalsmeer, hij is oud speler en trai-
ner van FIQAS Aalsmeer. Samen 
met het NHV draagt hij zorg voor 
het team om ze naar succesvolle 
resultaten te leiden.

Jac. Stammes toernooi
Het rolstoel handbalteam zal op 
het Jac. Stammes toernooi, dat 
gehouden wordt in het weekend 
van 31 maart en 1 april, een wed-
strijd spelen. Zij doen dit tegen 
een valide team van Aalsmeer. 
Deze handballers zullen ook in 
een rolstoel de wedstrijd spelen. 
Op deze manier kunnen zij erva-
ren hoe het is om vanuit de rol-
stoel een wedstrijd te moeten 
spelen. Belangstellenden wor-
den van harte uitgenodigd om 
deze wedstrijd te komen bekij-
ken. De wedstrijd is op zaterdag 
31 maart om 18.00 uur in sporthal 
De Bloemhof aan de Hornweg.
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12e Jeugdronde 
van Uithoorn

Uithoorn - Zondag 8 april wordt 
voor de twaalfde maal de jeugd-
ronde van Uithoorn verreden bij 
UWTC. Dit is tevens een NK se-
lectiewedstrijd. De wielrenver-
eniging verwacht meer dan 100 
jeugdrenners aan de start. Om 
10.30 uur wordt gestart met de 
jongste jeugd. Publiek is van har-
te welkom.

Start trainingen
Vanaf deze week starten alle wiel-
ren trainingen weer bij UWTC. Op 
dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 
uur iedere week een clubkoers 
vanaf categorie nieuweling en 
ouder. Op woensdag is er training 
voor de jeugd en aansluitend trai-
ning voor de overige categorie-
en. Kijk voor meer informatie op 
www.uwtc.nl 

Gilbert van Eijk eerste 
bij darten in Middelpunt
Aalsmeer - Op dinsdagavond 
20 maart was er weer darten in 
’t Middelpunt. Het was gezellig 
druk en er zijn hoge scores ge-
gooid. Zo had Gilbert een uitgooi 
van 106 en hij gooide een 180er. 
Een welverdiende eerste plaats 
voor hem. De tweede plaats was 
voor Raymond v/d Weiden, die 
een prima spel liet zien en het 
best wel spannend maakte. Voor-
al met het uitgooien van de dub-
bels, maar Gilbert bleef hem toch 
voor. Vincent Beukman werd der-
de. Hij dacht aanvangkijk er al 
snel uit te zullen liggen, maar 
gaandeweg wist hij het goed op 
te pakken. Sander ter Schure ein-
digde op vier, zijn spel niet was 
dit keer niet zo wervelend. John 
Guldenmond, meegekomen met 
z’n vrienden om te zien hoe het in 
’t Middelpunt was om te darten, 
behaalde plaats vijf. Hij vond het 
darten overigens heel gezellig en 
denkt er over om vaker te komen. 
De zesde plaats was voor Albert 

Geleijn, die erg zijn best moest 
doen om Anno Knol voor te blij-
ven. Het lukte, Anno werd zeven-
de. In de verliezersronde werd 
Victor van Schie met een uitgooi 
van 103 eerste. De tweede plaats 
was voor Franklin Dolk, die weinig 
in de verliezersronde staat, maar 
het deze avond net niet voor el-
kaar kreeg om de dubbels eerder 
uit te gooien. Hij won wel van Ben 
van Dam, die de derde plek ver-
overde. Peter Bakker werd vier-
de, ondanks een uitgooi van 109, 
en de vijfde plaats was voor Hans 
Dolk, die had z’n avond helemaal 
niet. Al met al een zeer sportieve 
en gezellige avond. 
Ook een keer darten? Iedere dins-
dag wordt er gedart in het Mid-
delpunt in de Wilhelminastraat 
55. Aanvang is 20.00 uur, deur 
open voor inschrijven en ingooi-
en vanaf 19.30 uur. Deelname 
voor iedereen vanaf 16 jaar. De 
kosten zijn 2,50 euro per persoon 
per avond. 

Tafeltenniscompetitie
Bloemenlust-teams 
weten niet te winnen
Aalsmeer - Bloemenlust 1 startte 
veelbelovend tegen TSTZ Haarlem 
4, de sterke nummer 2 uit de com-
petitie. Johan Berk won de eerste 
partij overtuigend in drie games 
en ook Bart Spaargaren versloeg 
zijn eerste tegenstander. Helaas 
konden de bezoekers uit Haar-
lem de 2-0 achterstand vervol-
gens ombuigen naar een 2-7 voor-
sprong door de volgende zeven 
partijen op hun naam te schrijven. 
Hiervan gingen weer diverse par-
tijen pas na vier of zelfs vijf games 
verloren. In het dubbelspel namen 
Bart en Johan zelfs een 2-0 voor-
sprong en hadden kans de partij 
in drie games te beslissen. Maar 
helaas ging de derde game met 
11-13 verloren en vervolgens ook 
de vierde en vijfde game. In de 
laatste wedstrijd wist Johan met 
zijn tweede zege van de avond de 
eindstand nog op 3-7 te brengen. 

Bloemenlust 2 speelde tegen kop-
loper Patrios 2 en deze toekom-
stige kampioenen waren met 3-7 
te sterk. Philippe Monnier en Dirk 
Biesheuvel konden niet tot winst 
komen, hoewel Dirk er in een par-
tij heel dichtbij was (13-11, 6-11, 
11-7, 10-12, 8-11). Jan Spaargaren 
liet zien dat hij zeer goed mee kan 
met deze aanstaande derde klas-
sers door twee van zijn drie te-
genstanders te verslaan. Samen 
met Dirk blufte Jan ook knap het 
Patrios-koppel af in het dubbel-
spel. Bloemenlust 3 speelde uit te-
gen ASSV 2. Horst Krassen en Pe-
ter Velleman wonnen elk twee en-
kelpartijen. Irene Gerritsma won 
geen enkele partij. Omdat ook het 
dubbel van Peter en Horst verlo-
ren ging werd de einduitslag 6-4. 
Door dit resultaat staat Bloemen-
lust laatste met 6 punten achter-
stand op de een laatste ASSV.

Gijs en Tom Brozius winnen 
weer kaartavond bij FCA
Aalsmeer - Nog steeds heel veel 
verwarring bij de kaartavonden 
van FC Aalsmeer. Nog één keer 
voor de competitie en de voorlo-
pige schatting is dat er bij het kla-
verjassen zeker acht koppels aan-
spraak zouden kunnen maken op 
de felbegeerde eerste plaats van 
deze loodzware competitie. Ook 
bij het hartenjagen zijn er zeker 
vier à vijf personen die aanspraak 
kunnen maken op de eerste posi-
tie, zeker is wel wie de meeste ke-
ren als laatste eindigde en dat is 
ook een prestatie op zich. Vrijdag 
23 maart gaat zeker niet de boeken 
in als een avond met hoge einduit-
slagen, alles lag dicht bij elkaar, 
maar verrassend was wel de over-
winning van de ‘oudjes’, de broers 
Brozius, twee maal achter elkaar 
is toch ook heel bijzonder. Bij het 
hartenjagen was het Victor Hoger-
vorst die weer eens van zich liet 
spreken en op de eerste plaats ein-
digde en zijn vader net achter zich 

liet. Uitslagen Klaverjassen: 1. Gijs 
en Tom Brozius met 5296 punten, 
2. Hennie Spaargaren en Wim Ruts 
met 5272 punten, 3. Tom Schrama 
en Rody Springintveld met 5074 
punten, 4. Mireille Ruts en Mirji-
am Curdovan met 5043 punten en 
5. Nel Piller en Corrie Feenstra met 
4972 punten. De poedelprijs was 
voor Jack van Muiden en Andre 
de Vries met 3847 punten. Uitsla-
gen hartenjagen: 1. Victor Hoger-
vorst met 154 punten, 2. Han Ho-
gervorst met 172 punten, 3. Marcel 
Schijf met 178 punten, 4. Roel Hop-
man met 181 punten en 5. Jan de 
Bok met 185 punten. De poedel-
prijs was voor Sjaak Schijf met 269 
punten. De volgende kaartavond 
is op vrijdag 6 april. Aanvang 20.15 
uur en aanwezig om 20.00 uur in 
de kantine van voetbalvereniging 
FC Aalsmeer aan de Beethoven-
laan in de Hornmeer. 

Wielrennen
Nils Eekhoff twee keer 
onderuit in klassieker
Rijsenhout - Tegenslag en bij-
passende teleurstelling voor Nils 
Eekhoff. De wielrenner uit Rijsen-
hout moest afgelopen zondag 
opgeven in de Belgische Katte-
koers, een 191 kilometers lange 
wereldbekerwedstrijd voor top-
talenten jonger dan 23 jaar. Eek-
hoff, rijdend voor het Nederlands 
team, kwam in de slotfase van de 
race twee keer ten val. De eerste 
keer op een van grintwegen in 
het parcours, een klein uur later 
aan de voet van de Kemmelberg. 
Terugkeren in het peloton was er 
daarna niet meer bij. De schade 
van de tuimelingen bleef beperkt 
tot schaafwonden. 
Komend weekeinde start Eekhoff 
met zijn Opleidingsteam Sunweb 
in de Triptique des Monts et Cha-

teaux, een UCI-meerdaagse in de 
Belgische provincies Namen en 
Henegouwen.
Beter dan Eekhoff verging het 
zondag zijn plaatsgenoot Owen 
Geleijn: zesde in de juniorenwed-
strijd in Huijbergen. Broer Tristan 
Geleijn klasseerde zich bij de 
nieuwelingen als 24ste. Een tien-
de plaats was er voor eliteren-
ner Leon Buys (Aalsmeer) in het 
Kampioenschap van Uithoorn. Bij 
de nieuwelingen werd Benjamin 
Wessels (Aalsmeer) achtste en 
Sven Buskermolen (Kudelstaart) 
dertiende. 
Veteraan John Tromp (Ku-
delstaart) sprintte in zijn eer-
ste wedstrijd van het seizoen in 
Nieuwkuijk naar plek vijf in de ca-
tegorie 60-plus.

Zaterdag Paaskoppeltoernooi darten
Tibor wint voor het eerst 
ooit bij Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was in het Dorpshuis van 
Kudelstaart het twee wekelijkse 
dartsfeest. Het werd een histo-
rische avond voor Tibor Hoger-
vorst. Voor het eerst ooit won hij 
de speelavond. Zes keer eerder 
bereikte hij de grote finale, zo ver-
loor hij op de vorige speelavond 
nog de finale van Erik Jan Geel-
kerken. Nu stuurde Tibor niet al-
leen Erik Jan naar het tweede ni-
veau, ook won hij knap de fina-
le van niemand minder dan Wil-
liam Hunitetu. Ook Pietje van 
Overbruggen leverde een histo-
rische prestatie, hij bereikte voor 
het eerst ooit de halve finale van 
het hoogste niveau. Ook Dan-
ny de Hartog reikte tot de laat-
ste vier, en had ook nog eens met 
een prachtige 150 finish de hoog-
ste uitgooi van de avond. Erik Jan 
was dus in het tweede niveau te-
recht gekomen, en hier won hij 
uiteindelijk de finale van Ronald 
Baars. Poule B bleek achteraf een 
heuse finalisten poule, alle vier 
de darters bereikten op het eind 
van de avond een finale. William 
en Erik Jan zijn reeds genoemd, 
Peter van de Laarse en Hans Lok 
bereikten ondertussen de finale 
van het derde niveau. Peter won 
voor de tweede keer deze avond 
hun onderlinge wedstrijd, en dus 
het derde niveau. Peter won voor 
de tweede keer dit seizoen, en 
de negende keer ooit, een finale, 
waaronder één keer het hoogste 
niveau. Poule B was dus achter-
af goed voor twee keer ‘goud’ en 
twee keer ‘zilver’. Als laatste was 
nog de finale van het vierde ni-
veau. Deze strijd ging tussen Jan 
van Zanten en Rob Braam. Jan 

wist uiteindelijk te zegevieren, 
het was zijn tweede overwinning 
dit seizoen, en de vijfde ooit.

Paaskoppeltoernooi
Overmorgen, zaterdag 31 maart, 
is het Paaskoppeltoernooi, dit is 
altijd een erg gezellig toernooi. 
Met het koppel toernooi speelt 
men in duo’s, dus het is de bedoe-
ling dat iedereen een maat mee-
neemt. Uiteraard is er een win-
naar en verliezerronde, waarbij 
er mooie prijzen klaar staan voor 
de uiteindelijke acht finalisten. El-
ke dartersduo kan zonder opga-
ve vooraf meedoen, de Poel’s Eye 
is geen besloten club, laagdrem-
pelig en geschikt voor alle ni-
veaus; hoe meer zielen hoe meer 
vreugd. Jong, oud, man en vrouw 
zijn welkom in het Dorpshuis. De 
inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro per per-
soon (acht euro per koppel) en de 
minimum leeftijd is 15 jaar. Op de 
website www.poelseye.nl is nog 
meer informatie te vinden.

Peter (links) won het derde niveau, 
Tibor was de grote winnaar en 
Danny (rechts) had de hoogste uit-
gooi.

Voetbal zaterdag
Veel kansen, toch verlies 
FC Aalsmeer in Wilnis
Aalsmeer - De ruim 290 toe-
schouwers zullen zich afgelopen 
zaterdag 24 maart verbaasd heb-
ben afgevraagd hoeveel kansen 
je moet krijgen om dan toch nog 
met 3-1 te verliezen. De plaatse-
lijke C.S.W. Wilnis kreeg welge-
teld vijf scoringskansen en scoor-
de driemaal waarvan de eerste 
een eigen doelpunt was. De 2-1 
en 3-1 in de tweede helft wa-
ren absoluut klasse doelpunten. 
De kansen van de FC waren op 
twee handen te tellen, maar ver-
der dan een doelpunt van Sander 
Aznar Martinez (met de knie uit 
een corner) kwam men niet. Dit 
was ook de rode draad van de FC 
Aalsmeer tijdens de gehele wed-
strijd. FC Aalsmeer begon van-
af het fluitsignaal van scheids-
rechter Gyuri Takács met aanval-
lende bedoelingen. C.S.W. moest 
het hebben van hun inzet en 
hun straffe verdediging. De twee 
backs van C.S.W. Robert Mulder 
en Elroy Baas zaten boven op hun 
tegenstanders Lilinho Martins en 
Michal Kocon van FC Aalsmeer. 
Toch kwamen er kansen voor de 
FC. In de 11e minuut kreeg Lilin-
ho een kopkans die werd gekeerd 
door keeper Giovannie Santange-
lo, waarna op de inzet van Calvin 
Koster Michal Kocon te laat re-
ageerde en de kans was voor-
bij. Vooral Michal Kocon was te-
veel met zichzelf bezig en vergat 
verschillende keren de bal voor 
te zetten op Calvin Koster (beste 
man van het veld). Het was best 
leuk wat Aalsmeer liet zien in het 
voorjaars zonnetje, maar de ech-
te ‘schwung’ zat er niet in. Wat dat 
betreft deed C.S.W. het beter. In 
de 18e minuut uit een weggege-
ven corner genomen door Menno 
v.d. Leeden toucheerde Thomas 
Harte de bal licht met het hoofd 
en verdween de bal in het eigen 
doel 1-0. Aalsmeer toog weer ten 
aanval en uit een corner van Lilin-
ho kopte Sander Martinez in. Zijn 
inzet werd door Elroy Baas van de 

lijn gehaald. Ook Menno v.d. Lee-
den van C.S.W. kreeg een doel-
kans, maar zijn schot ging over. 
Tot aan de pauze kreeg Aalsmeer 
nog talrijke kansen: 34e minuut 
Calvin Koster alleen voor de kee-
per, redding Santangelo, 38e mi-
nuut Sander Martinez vrij voor 
doel, schiet over, 40e minuut op 
aangeven van Sander Martinez 
schiet Calvin Koster de bal via 
de paal achter, 44e minuut Lilin-
ho Martins vrij voor de keeper, 
schiet naast. Het zat de FC in de-
ze fase van de wedstrijd niet mee. 
En zo bleef het 1-0 voor C.S.W. 
na 45 minuten. FC Aalsmeer be-
gon de tweede helft met een of-
fensief dat in de 48e minuut een 
doelpunt opleverde. Uit een cor-
ner van Lilinho scoorde Sander 
Martinez met de knie: 1-1. Toen 
iedereen dacht nu wordt het er-
op en erover voor Aalsmeer was 
het C.S.W. dat uit een counter in 
de 55e minuut scoorde. Uit een 
voorzet van Guus Verhoef knalde 
Vincent van Hellemondt prachtig 
in: 2-1. FC Aalsmeer moest nu wel 
komen en ging één op één spe-
len achterin, zodat Daan van Huf-
fel opschoof naar het midden. 
Het zette veel druk op het C.S.W. 
doel. C.S.W. loerde nu alleen op 
de counter en had in de 72e mi-
nuut succes. Dave Cornelissen 
schoot de bal in de uiterste hoek, 
3-1 en de wedstrijd was beslist. 
Trainer Cor van Garderen bracht 
nog twee wissels in; Epi Kraemer 
voor Michal Kocon en Mike van 
Eenennaam voor Thomas Har-
te. Het mocht niet baten. Kan-
sen kwamen er nog genoeg. Zelfs 
op drie meter voor een leeg doel 
was aan Aalsmeer niet besteed of 
men liep elkaar in de weg om te 
scoren.
Zaterdag 31 maart speelt FC 
Aalsmeer thuis aan de Beetho-
venlaan tegen Forum Sport uit 
Voorburg. Aanvang wedstrijd 
14.30 uur. 
Jack van Muijden 

Honk- en softbal
Vuurlijn-toernooi Thamen 
bijzonder geslaagd
De Kwakel - Door de weersom-
standigheden de afgelopen we-
ken hadden veel honk- en soft-
balteams nog niet de kans gehad 
om naar buiten te gaan, maar 
dit weekend was het dan einde-
lijk zover. Op zaterdag stond het 
Vuurlijn Toernooi voor de honk-
bal pupillen (10 t/m 12 jaar) op 
het programma en met tien deel-
nemende teams was het ontzet-
tend druk op de velden langs de 
Vuurlijn. De teams ontliepen el-
kaar niet veel in niveau en daar-
door waren er ontzettend span-
nende wedstrijden. Na drie speel-
ronden was UVV uit Utrecht de 
winnaar van de 2e klasse pou-
le en HCAW uit Bussum de win-
naar van de 3e klasse poule. Bei-
de teams van Thamen hadden 
het ontzettend goed gedaan, me-
de daar allebei de teams dit sei-
zoen een niveau hoger zijn gaan 
spelen.
Zondag was het de beurt aan de 
honkbal aspiranten (13 t/m 15 
jaar) en daar was Thamen met 
drie teams vertegenwoordigd op 
het toernooi. Ook hier heel veel 
enthousiaste jonge honkballers 
die eindelijk weer lekker naar bui-
ten konden. Er waren elf deelne-
mende teams in drie verschillen-
de poules en ook hier werd het 

een spannende strijd. Er waren 
twee 2e klasse poules en in bei-
de poules was een Thamen team 
aanwezig, Thamen 1 won poule A 
met geen enkele verloren wed-
strijd. Thamen 2 verloor één wed-
strijd en werd daardoor tweede in 
poule B waar Badhoevedorp de 
eerste plaats wist te behalen. In 
de 3e klasse poule C was Hoofd-
dorp Pioniers de winnaar en ein-
digde Thamen 3 op de tweede 
plaats.
Ondertussen waren veel ande-
re jeugd- en seniorenteams van 
Thamen dit weekend ook begon-
nen aan hun oefenprogramma 
in voorbereiding op het seizoen. 
Mede daar een aantal teams nog 
helemaal niet naar buiten was 
geweest of in een nieuwe samen-
stelling speelde waren de resul-
taten nog wat wisselend. Ech-
ter met nog twee weken te gaan 
voordat de competitie begint is 
er nog alle ruimte voor verbete-
ring. Lijkt het je ook leuk om te 
beeballen, honkballen of soft-
ballen en ben je 5 jaar of ouder? 
Kom dan rustig een aantal keren 
geheel vrijblijvend meetrainen. 
Stuur voor meer informatie een 
e-mail naar: nieuweleden@tha-
men.info met naam en leeftijd en 
er volgt antwoord.

Spanning loopt op bij 
bridgeclub Onder Ons
Aalsmeer - woensdag 21 maart 
was de derde zitting van de vijfde 
sessie bij Bridgeclub Onder Ons. 
Nog drie zittingen en de slotdrive 
en dan zit het seizoen 2017/2018 
er al weer op. Door omstandighe-
den waren er slechts 28 paren en 
van die 28 wisten er maar 13 meer 
dan 50% te scoren. Er zijn diver-
se paren die nog flink aan de bak 
moeten om eventuele degradatie 
te ontlopen. Ook zijn er nog talrij-
ke gegadigden die hogerop wil-
len, spanning genoeg dus. Wat de 
spellen betreft: in alle lijnen weer 
veel verschillende eindcontracten 

met de daar bij horende verschil-
lende scores. Uitslagen in de A-lijn: 
1e Ariette Tromp en Rogier Ker-
ner met 60.42%, 2e Rietje van der 
Zwaard en Jan Doeve met 57.64% 
en 3e Lucas Rombouts en Gert 
Wentzel met 54.31%. In de B-lijn: 
1e Wil Stokman en Francoise Dau-
del met 61.67%, 2e Andre Lanser 
en Co van Es met 60.28% en 3e Let-
ta van Luling en Renze Bijker met 
55.00%. In de C-lijn: 1e Oege de 
Jong en Jan Eveleens met 64.06%, 
2e Lenie van der Meij en Chris Vis-
been met 57.81 en 3e Edwin Ge-
leijn en Donne Lek met 55.73%.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 31 maart:
F.C.AALSMEER
F.C.A. 1 - Forum sport 1 14.30 u
F.C.A. 2 - W.V-H.E.D.W. 3 11.45 u
F.C.A. 4 – D.C.G. 3 14.30 u
F.C.A. 5 – Overamstel 6 14.30 u
F.C.A. 45+1 – A.F.C. 45+1 14.30 u
Vrouwen
F.C.A. VR2 – Swift VR2 12.00 u
S.C.W. 
V.V.A./Spartaan 1 - SCW 1 15.00 u

Zondag 1 april:
R.K.D.E.S
R.K.D.E.S. 1 – Altior 1 14.00 u 
R.K.D.E.S. 4 – D.I.O.S. 3 12.00 u

Maandag 2 april:
F.C.AALSMEER
W.V.C. 1 – F.C.A. 1 14.00 u






