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ASSURANTIE & ADVIES

Uw alternatief voor:

DIRECT VAN FABRIEK
NAAR CONSUMENT!

COLBERTS
 169,   199, 49,-v.a.

PAKKEN
 299,   399,

v.a. 99,-

POLO’S & PULLOVERS
 79,   99, 29,-v.a.

Grootste herenmode pand van Aalsmeer
Dorpsstraat 4 (kruising met de Zijdstraat)

OVERHEMDEN
 89,   99, 25,-v.a.

ALLE ITALIAANSE
SCHOENEN

169, 199,

VANAF 79,-

de tussenbalans 

“Jeugd en Jongeren”

WWW.aalsMeeRse belanGen.nl 

Geen krant 
OntVanGen?

Bel vrijdag vóór 
14.00 uur naar 

0251-674433
en deze wordt 

dan nabezorgd.

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Herenweg 51 Tel.: 0297-325507
1433 GV Kudelstaart lammers@glasshouse.nl

www.lammersautoschade.nl

EUROGARANT

 Taxatie     Schade     Spuiten
lammers autoschade BV

het adres Voor allrisk autoschade en 
w.a. reparatie Voor een scherpe prijs

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

ADVERTEREN?
IN DE

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

Meubelstoffeerderij
Autobeklederij

van uw favoriete bank
Uw stoffeerder haalt het mooiste naar boven uit 
meubelen en bekleding. Kies voor het vakmanschap, 
de creativiteit en mooie materialen. Stofferen is nieuw
met behoud  van alles wat zo vertrouwd is!

Aalsmeerderweg 285 F
1432 CN  Aalsmeer
Tel./Fax: 0297 - 34 29 63

Verleng het plezier

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

U bent van harte welkom op:
Stevinhof 17 te Kudelstaart

Er zijn nog enkele appartementen 
te koop vanaf € 259.500 v.o.n.

www.mijnsheerlyckheid.nl

OPEN HUIS
M O D E LW O N I N G

Zaterdag
6 en 13 apr i l
van 10 tot  13 uur

Nieuwbouwmakelaars

DE 3 VAN MIJNSHEERLYCKHEID

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
0297-385281
Gratis parkeergelegenheid.

april MaaNDaCTiE

25% korting
op de gehele voorraad 

oranje artikelen
Op elektrische oranje apparaten

15% kOrTiNg

Aanbiedingen
uitgesloten

Actie t/m 1 mei 2013

ZATERDAG A.S. 
OPEN HUIS 
BIJ DIVERSE MAKELAARS

OP ZOEK NAAR 
EEN WONING: 

ZIE DE ADVERTENTIES 
IN DEZE KRANT

DEZE WEEK: Slechts twee scholen in gemeente doen niet mee

Animo voor Koningsspelen 
op basisscholen groot!
Aalsmeer - Ter gelegenheid van 
de troonswisseling gaan op vrijdag 
26 april meer dan anderhalf miljoen 
kinderen op 7.500 scholen samen 
bewegen. Het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
heeft toestemming gegeven om de-
ze dag te organiseren. De Konings-
spelen vervangen de reguliere les-
sen. De Koningsspelen moeten een 
vrolijke en gezellige dag voor alle 
kinderen in het basisonderwijs wor-
den. De Koningssportdag vormt het 
hart van de Koningsspelen en wordt 
voorafgegaan door een gezond 
maar bovenal feestelijk Koningsont-
bijt. De organisatie van de Konings-
spelen is in handen van een spe-
ciaal comité onder leiding van Ri-
chard Krajicek.
Elke school mag zelf bepalen hoe de 
Koningsspelen worden vormgege-

ven. Sterker nog: alle scholen wor-
den uitgedaagd de Koningsspelen 
zo creatief als ze maar kunnen in te 
richten. Scholen die de meest crea-
tieve invulling hebben, maken kans 
op een persoonlijke ontmoeting met 
Koning Willem-Alexander en Máxi-
ma! In Aalsmeer mag de animo voor 
de Koningsspelen groot genoemd 
worden. 
Nagenoeg alle basisscholen hebben 
zich aangemeld en zijn voornemens 
er een hele speciale en sportie-
ve dag van te maken. Slechts twee 
scholen zien geen kans om deel te 
nemen en dit zijn de OBS en Anto-
nius, beiden in Kudelstaart. 
De derde school in Kudelstaart, De 
Graankorrel, gaat wel sportief feest-
vieren, evenals alle Aalsmeerse ba-
sisscholen: Samen Een, de Brug, 
Jozefschool, Oosteinderschool, De 

Hoeksteen, de Zuidooster en De 
Wegwijzer. 

Activiteiten op 30 april
Tijdens de offi ciële troonswisseling 
op dinsdag 30 april is er voor kin-
deren in de gemeente toch ook van 
alles te doen. De gemeente heeft 
buurtvereniging Oostend toestem-
ming gegeven om in en rond Het 
Middelpunt activiteiten te organise-
ren en vergunning is verleend aan 
het Oranje Comité om het Raad-
huisplein in het Centrum om te to-
veren tot speelplein. In Oosteinde 
mag gefeest worden tussen 12.00 
en 20.00 uur, op het Raadhuisplein 
kunnen de diverse attracties vanaf 
12.30 uur bezocht worden. Er is ver-
gunning verleend tot 23.00 uur. Mo-
gelijk dat de feestdag afgesloten 
wordt met (live)-muziek.

Weer oplichting 
‘waterbedrijf’!

Aalsmeer - Op woensdag 27 maart 
is opnieuw geprobeerd een oudere 
inwoonster te beroven van geld. Bij 
de bewoonster van de Azaleastraat 
werd rond half elf in de ochtend 
aangebeld. Er stond een man voor 
de deur die zei van het waterleiding-
bedrijf te zijn. Er was een leiding ka-
pot en aan de bewoonster werd ge-
vraagd of zij alle kranen goed dicht 
kon doen. Eenmaal binnen pakte de 
man een apparaat en zei tegen de 
vrouw dat hij zag dat ze nog geld 
tegoed had. De vrouw pakte niets 
vermoedend haar pinpas en toets-
te haar pincode in. Daarna vroeg de 
man of zij boven nog even kon gaan 
kijken of alle kranen echt goed dicht 
waren. Hierop is de man er vlie-
gensvlug vandoor gegaan met de 
pinpas van de vrouw. De code had 
hij via het apparaat weten te be-
machtigen. De bewoonster had een 
en ander gelukkig heel snel door en 
heeft direct haar pas bij de bank la-
ten blokkeren. De man heeft geen 
geld kunnen opnemen. Het is de 
tweede keer in korte tijd dat iemand 
zich voordoet als medewerker van 
het waterleidingbedrijf en probeert 
codes en passen te ontfutselen bij 
oudere inwoners. De vorige was op 
19 maart in de 2e J.C. Mensinglaan. 
Nogmaals de waarschuwing van de 
politie: Pas op voor oplichters aan 
de deur. Geloof niet zomaar smoe-
zen over lekkages of stroomstorin-
gen. Vraag om een identiteitsbewijs 
en wordt een en ander nog niet ver-
trouwd: Zoek (telefonisch) contact 
met de buren of familieleden en bel 
de politie.

Rijbewijs ingevorderd!
Twee overtredingen tijdens 
grootse alcoholcontrole
Aalsmeer - Op vrijdag 29 maart 
heeft de politie in samenwerking 
met de gemeente een grootse alco-
holcontrole gehouden op de grens 
van Uithoorn en Aalsmeer. Vanaf de 
Poellaan werden automobilisten het 
veilingterrein aan de Legmeerdijk 
opgeleid. Deze controle was in het 
kader van de BOB campagne. In to-
taal is aan 1187 automobilisten ge-
vraagd te blazen. Er werden tijdens 
de blaascontrole vier overtredingen 
wat alcohol betreft geconstateerd. 
Alle vier de bestuurders moesten 
mee naar het politiebureau aan de 
Dreef voor een ademanalysetest. 

Bij een 36 jarige man uit Voorburg 
stokte het apparaat bij 170 Ugl. De 
man kreeg een rijverbod en moest 
direct de bekeuring van 367 euro 
betalen. De tweede overtreder had 
behoorlijk diep in het alcoholglaas-
je gekeken. Bij de 38 jarige bestuur-
der stokte het apparaat bij liefst 650 
Ugl. De man kreeg een rijverbod van 
zeven uur, er is proces-verbaal op-
gemaakt en zijn rijbewijs is ingeno-
men. De politie en de gemeente zijn 
tevreden over de actie en de uitslag 
hiervan. Onder invloed van alcohol 
wordt gelukkig niet zo vaak meer 
achter het stuur gekropen.

Volgende fase voor Rooie Dorp 

Aalsmeer - Dinsdag 26 maart heeft 
het college van burgemeester en wet-
houders besloten om de Nota van Uit-
gangspunten voor het project Rooie 
Dorp aan de Machineweg voor vast-
stelling aan te bieden aan de gemeen-
teraad. Wethouder Rik Rolleman: “De 
planning is dat de gemeenteraad 
rond eind april hierover beslist. Daar-
na wordt de intentieovereenkomst met 
Eigen Haard getekend. Ik ben erg blij 
dat we na de ondertekening verder 
kunnen met de volgende fase in het 
project Rooie Dorp.” In de Nota van 
Uitgangspunten worden de uitgangs-
punten gegeven voor de sloop en 

nieuwbouw van woningen in het pro-
ject Rooie Dorp. 
Er worden eerst woningen aan de Ma-
chineweg 49 tot en met 111 en 115 tot 
en met 131c gesloopt. Deze sloop is 
noodzakelijk omdat uit onderzoek is 
gebleken dat renovatie van de wonin-
gen duurder is dan slopen en opnieuw 
opbouwen. De nieuwe woningen wor-
den in dezelfde kenmerkende stijl ge-
bouwd als het huidige beeld van het 
Rooie Dorp. Na de sloop komen er op 
deze locatie ongeveer 62 nieuwe wo-
ningen. De nieuwbouw bestaat uit cir-
ca 9 appartementen en 13 rijwonin-
gen in de sociale huur, 7 rijwoningen 

in vrije sector huur en 9 sociale koop 
appartementen. Daarnaast worden er 
circa 18 rijwoningen, 4 poortwonin-
gen en 2 Twee-onder-een-kap koop-
woningen gebouwd.

Sociaal akkoord
De verhuizing en de sloop is voor de 
huidige bewoners van de 44 woningen 
een ingrijpende gebeurtenis. Daarom 
is op 20 december een Sociaal Plan 
tussen Eigen Haard en de huidige be-
woners getekend. In dit plan is be-
schreven hoe en wat de bewoners van 
Eigen Haard kunnen verwachten bij 
het verhuizen en de nieuwbouw. 
Dit Sociaal Plan maakt ook onderdeel 
uit van de Nota van Uitgangspunten. 
In het vervolg traject zal een begelei-
dingsgroep vinger aan de pols houden 
of het Sociaal Plan op de juiste wij-
ze wordt uitgevoerd. Deze groep be-
staat uit huidige huurders. Daarnaast 
wordt er een participatiegroep opge-
richt met bewoners, omwonenden en 
vertegenwoordigers van de wijkraad 
die zich bezig houden met het nieu-
we ontwerp van het Rooie Dorp. De 
Nota van Uitgangpunten en Het Soci-
aal Plan zijn vanaf vandaag, donder-
dag 4 april, te downloaden op www.
aalsmeer.nl/rooiedorp. Ook liggen de 
stukken vanaf deze datum ter inzage 
in het gemeentehuis in Aalsmeer. 
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KERKDIENSTEN

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

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstel-
land) Laan van de Helende 
Meesters 8 Amstelveen, 
tel: 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo., feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen Dorp
Van Cleefkade 2, tel: 324476. 
ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.;
za. 9.00-17.00 u. 
Apotheek Groen 
Nieuw oosteinde
Poldermeesterplein 16-18, tel: 
500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Apotheek Groen kudelstaart
Einsteinstraat 95, tel: 327036
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162, tel: 341963.
ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

tANDArts
In geval van klachten buiten de 
praktijkuren raadpleeg de me-
dedelingen op het antwoordapp. 
van uw eigen tandarts.

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

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

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

HulpDieNst
Vrijwillige Hulpdienst 
rijsenhout
ma. t/m vr. 9.00-10.00 u., 
tel: 06-23121211
Maatschappelijk werk 
Vita Welzijn Advies
Parklaan 26a Aalsmeer. 
Spreekuur elke werkdag van 
8.30-9.30 u, en op afspraak, 
tel: 326670. Ouderenadviseur 
spreekuur di., do., vr. 
10.00-11.00 u., tel: 344094. 
www.vitawelzijnenadvies.nl

klAcHteN 
GeluiDsHiNDer scHipHol
Tel: 020-6015555. 
Milieuklachten, tel: 023-5310200.

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

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

AlArMNuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt donderdag
EDITIE 1: 
AAlsmEEr, 
AAlsmEErDErbrug, 
KuDElsTAArT, rIjsEnhouT

Advertenties, redactie en 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988
Joke van der Zee
mobiel 06-50284402
Jan Peterse
mobiel 06-41106046

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

126e jaargang

oplAgE: 17.500

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

www.mEErboDE.nl

sinds 1888

 

7 april

Zangdienst in 
de Dorpskerk

Aalsmeer - Op zondag 7 april vanaf 
18.30 uur is er weer een zangdienst in 
de Dorpskerk in de Kanaalstraat. Ook 
nu is de verwachting dat het weer een 
mooie zangavond gaat worden. Het 
Interkerkelijk Koor Aalsmeer onder 
leiding van A. Keessen geeft mede-
werking. Het koor is opgericht in het 
jaar 2000 en telt 60 leden. Iedereen 
is uiteraard weer van harte welkom. 
Voorganger is de heer D. Vollmuller.

Concert 30 jarige Caritas
Aalsmeer - Ter ere van het 30-ja-
rig jubileum geeft interkerkelijk koor 
Caritas een verrassend jubileumcon-
cert met als titel ‘Gods liefde is gra-
tis’. Naast de huidige koorleden wer-
ken aan dit unieke concert ook veel 
oud-leden mee. De repetities zijn in 
volle gang en er wordt hard gestu-
deerd om er een mooi concert van 
te maken. Voor de pauze worden be-
zoekers getrakteerd op een aantal 
door leden gekozen liederen, waar-
aan voor hen een bijzondere beteke-
nis of herinnering verbonden is. Ook 
staat een aantal historische Caritas-
liederen op het programma. Na de 
pauze neemt Caritas de bezoekers 
mee in een verhaal waarin de zoek-

tocht naar Liefde en Vergeving cen-
traal staat. Noteer alvast in de agen-
da: Zaterdag 8 juni concert Caritas in 
de Open Hof Kerk in de Ophelialaan 
247. Meer weten? Kijk dan op: www.
caritasaalsmeer.nl.

Hartstichting zoekt dringend 
collectanten in Kudelstaart
Aalsmeer - Van 14 tot en met 20 
april is de collecteweek van de Hart-
stichting. Tijdens deze week vraagt 
de Hartstichting financiële steun 
voor het bestrijden van hart- en 
vaatziekten. Met deze steun zoekt 
ze naar oplossingen om hart- en 
vaatziekten te voorkomen, de sterf-
te te verlagen en hart- en vaatpa-
tiënten te sterken. Om de collecte-
week tot een succes te maken, is 
de Hartstichting op zoek naar col-
lectanten. Doet u ook mee? Eén op 
de drie Nederlanders overlijdt aan 

een hart- of vaatziekte. Doordat er 1 
miljoen hart- en vaatpatiënten zijn, 
kent iedereen wel iemand die met 
deze ziekten te maken heeft. Met 
slechts 2 uur collecteren helpt u de 
Hartstichting. Doe het voor dege-
ne die u kent en voor al die ande-
re hart- en vaatpatiënten. Aanmel-
den kan via de plaatselijke contact-
persoon, Ans van Berkel, tel. 0297-
327207, mobiel: 0649914731, email: 
fvb@caiway.nl. Of meld u aan via 
www.hartstichting.nl/collectant of 
bel met 070-3155683.

Jongerendienst met Arts Factory
Aalsmeerderbrug – Zondag 7 april 
is er weer een Baan7 jongerendienst 
in de Levend Evangelie Gemeente. 
Eigentijds, afwisselend en met veel 
muziek. Vanaf 19.00 uur zijn jonge-
ren van harte welkom aan de Kruis-
weg 55. De Baan7 jongerendienst is 
voor alle jongeren tussen 13 en 20 
jaar. Of je nu vaker in een kerk komt 
of helemaal nooit, dat maakt niet 
uit. Iedereen is welkom. Tijdens de 
avond zal Geert Balder spreken. Hij 
heeft een hart voor evangelisatie en 
spreekt regelmatig op jongerencon-
ferenties en tijdens jeugddiensten. 

De 35-jarige spreker komt uit Heer-
hugowaard en is leraar op een basis-
school. Uniek deze avond is het op-
treden van de dansgroep Arts Fac-
tory. Zij laat een korte impressie zien 
van het theaterstuk Navigate dat op 
25 mei wordt opgevoerd. Navigate 
betekent muziek, dans en drama. Op 
een indrukwekkende manier maken 
de dansers een zoektocht door het 
leven. Meer weten over Navigate of 
Baan7? Kijk dan op www.leg.nl.

De dansgroep Arts Factory. 
Foto: ArthurdenDikken.nl.

Nieuwe eetzaal en keuken 
voor Ugandese kinderen 
Aalsmeer - Een jaar geleden kwam 
het Namugongo Children’s Choir 
naar Aalsmeer. Dertig weeskinde-
ren die in een kinderdorp in Ugan-
da worden opgevangen door de 
Aalsmeerse stichting Kinderhulp 
Afrika. Vol enthousiasme trokken de 
kinderen drie maanden lang door 
heel Nederland en gaven optredens 
in kerken en op scholen. Ze zamel-
den hiermee geld in voor de bouw 
van een nieuwe eetzaal en keuken. 
En met succes! Er is zoveel geld bij-
eengebracht dat vrijwel direct met 
de bouw kon worden begonnen. In-
middels zijn de eetzaal en keuken 

bijna gereed. In het kinderdorp van 
Kinderhulp Afrika wonen ruim 600 
kinderen. Het zijn allemaal wees-
kinderen. Ze hebben geen vader en 
moeder meer. Al meer dan 25 jaar 
zet Kinderhulp Afrika zich voor de-
ze kinderen in. In het dorp in Na-
mugongo hebben ze een plek om te 
slapen, gaan naar school en krijgen 
drie keer per dag eten. Op deze ma-
nier is er voor hen weer toekomst. 

Kinderkoor
Voor de kinderen van het Namug-
ongo Children’s Choir was het 
heel bijzonder om in Nederland te 

zijn. Ze hebben het nog vaak over 
hun verblijf in Nederland. Vol lief-
de zijn ze drie maanden lang op-
gevangen door gastgezinnen uit 
Aalsmeer. Ze zijn dankbaar voor wat 
de Aalsmeerders hebben gedaan en 
laten dat blijken uit de kaarten en 
brieven die zij nog steeds aan hun 
gastouders sturen. De Ugande-
se kinderen hebben drie maanden 
lang in heel Nederland concerten 
gegeven. Van Bolsward tot Wasse-
naar, maar ook een aantal keer in 
Aalsmeer. Overal werden de kinde-
ren enthousiast ontvangen. Met de 
concerten is een geweldig bedrag 
ingezameld. In totaal 100.000 euro. 
En het mooie is dat De Wilde Gan-
zen dit bedrag heeft aangevuld tot 
155.530 euro! In september vorig 
jaar is met de bouw van de eetzaal 
en keuken van start gegaan. Het is 
een mooie ruimte van 1000 vierkan-
te meter. Groot genoeg om alle kin-
deren tijdens het eten een plekje te 
geven. 

Op dit moment wordt de laatste 
hand aan de bouw gelegd. De kin-
deren zien er nu al naar uit om de 
ruimte in gebruik te nemen. Kinder-
hulp Afrika bedankt iedereen die 
dit mogelijk heeft gemaakt. Een gift 
voor de kinderen in Uganda kunt u 
overmaken op giro 5066 t.n.v. Kin-
derhulp Afrika Aalsmeer. Meer in-
formatie vindt u op de website www.

Vermist.
- Uiterweg: Langharige grijze vrouwtjes maincoon. Beetje beige aan 

voorpootjes. 3 jaar oud, schuchter, gesteriliseerd, gechipt. Heet 
Guus.

- Weteringplantsoen: Grijs-zwart-rood-witte poes. Is tien maanden 
oud en heeft een chip. Heet Drakie.

Gevonden:
- Bloemenveiling: Grote zwart-grijze ongecastreerde cyperse kater.
- Oosteinderweg: Bruine langharige kat met wit bekje.
- Kudelstaart: Zwart-witte kat met witte snorharen en witte streep 

over buik.

Oud papier 
Kudelstaart - Aanstaande vrij-
dagavond 5 april haalt de Suppor-
ters Vereniging Kudelstaart weer 
het oude papier op. Wie graag wil 
dat het papier naar de Supporters 
vereniging gaat, dient de container 
pas aan de weg zetten na 16.00 uur. 
Gaarne op die plaatsen waar ook de 
vuilcontainers verzameld dienen te 
worden. Met de opbrengst van het 
oude papier steunt de Supporters 
Vereniging direct of indirect alle Ku-
delstaartse sportverenigingen.

Peuterinstuif 
in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdagochtend 10 
april van 9.30 tot 11.30 uur is er inloop 
en ontmoeting onder het genot van 
koffie of thee bij de Oost-Inn in de Mi-
kado aan de Catharina Amalialaan 66. 
En van 9.30 tot 10.30 uur is er weer de 
peuterinstuif. Naast het zingen, sprin-
gen en spelen worden er potjes be-
schilderd en wordt er een plantje in-
gezet. Helemaal om in de lentesfeer 
te komen. Voor inlichtingen: 0297-
325636, 0297-345413 kijk op de web-
site oosterkerk-aalsmeer.nl.

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. Geen dienst.

Protestantse Gem. Rijsenhout
Ontmoetingskerk, Werf, Rijsenhout. 
Zondag 10u. dienst met ds. Jac. van 
Veen. Tevens tienerdienst. 

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
10.30u. woord-communiviering olv 
parochianen.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag in gebouw Helioma-
re, Zwarteweg 98. Op 8 april om 
20u. met drs. Gordon van Veelen. 

Evangelisatiekring
Bijbelstudie-avonden in gebouw 
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 9 april om 20u. met P.A. Slagter 
uit Wijk bij Duurstede. Thema: Ber-
gen in de bijbel.

Radio-uitzendingen
De kerken en gemeenten verzorgen 
voor Radio Aalsmeer wekelijks uit-
zendingen. Zondag van 10 tot 11u. 
En dinsdag van 18 tot 21u. Kabel 
99.0 en ether 105.9.

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. Zon-
dag 10u. dienst met Martijn Abraham-
se. Tevens crèche en peuterdienst. 

Alphakerk Amstelland
Dienst in Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag dienst om 10u. met spre-
ker Anton v/d Laak. Tevens speciale 
dienst voor kinderen.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
en 16.30u. met ds. M. Hogenbirk.

Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Chr. Schlette. Collecte voor 
jeugdwerk. Opvang allerkleinsten 
en zondagsschool. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. Zondag dien-
sten om 10u. en 16.30u. 

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. 
van Popering. Tevens C4U.

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. E.J. 
Westerman. Organist W. Spaarga-
ren. Om 18.30u. zangdienst met In-
terkerkelijk koor. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. dienst met ds. D. 
van Duivenbode uit Amstelveen. 
Organist: Cees Verschoor.

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels, spreker David de Vos. Aparte 
bijeenkomsten voor kinderen. Om 
19u. Baan7, jongerendienst. Spreker 
Geert Balder.

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. J. Markus uit Hel-
louw en 16.30u. met ds. M. Hogen-
birk, gez. dienst met CGK.

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Zaterdag 
om 17u. in Kloosterhof woord com-
munieviering met N. Kuiper. Zon-
dag om 10.30u. in Karmelkerk dienst 
olv parochianen mmv klein koor. Om 
14u. Poolse dienst met Christoff. 

Oecumenische 
woensdagviering 
Aalsmeer - Elke tweede woensdag 
van de maand wordt er in de ka-
pel van zorgcentrum het Klooster-
hof in de Clematisstraat 16 een oe-
cumenische viering gehouden on-
der auspiciën van de Raad van Ker-
ken Aalsmeer. De bijeenkomst be-
gint om 19.15 uur en duurt een half 
uurtje.  Op woensdag 11 april zal ds. 
T.G. Prins in de viering voorgaan en 
een korte overdenking houden naar 
aanleiding van het jaarthema ‘Ezels 
in de Bijbel’. 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Noord-Holland 
Zuid: 0297-343618. Voor vermiste/gevonden 
huisdieren, klachten dierenmishandeling en in-
formatie over de hondenschool op ma. t/m vr. 
van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt u de 
voicemail inspreken.
Dierenambulance: Voor informatie over ver-
miste of gevonden dieren, spoedgevalllen en 
gevonden honden: 06-53315557.
Internet: www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
E-mail: db.infolijn@gmail.com

Bingo-avond bij 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 8 april or-
ganiseert Viva Aquaria een bingo-
avond. Er zijn diverse prijzen te win-
nen, waaronder verschillende plan-
ten. Iedere bingo-liefhebber is van 
harte welkom. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd! De avond wordt ge-
houden in buurthuis Hormeer aan de 
Roerdomplaan 3 en begint om 20.00 
uur. De toegang is gratis. Voor meer 
informatie over Viva Aquaria kan 
contact opgenomen worden met de 
heer C. Keim via 0297-343854.

‘Aalsmeer’ banken voor 
Zorgcentrum Aelsmeer
Aalsmeer - Het grote bouwproject 
tegenover Zorgcentrum Aelsmeer 
aan het Molenpad vordert gestaag. 
Af en toe zorgt het voor enige over-
last. Om van de nood een deugd te 
maken heeft de aannemer het plan 
opgevat om het Zorgcentrum twee 
houten banken te schenken. Archi-
tect Richard Pannekoek attendeer-
de het bedrijf op een bestaand ont-
werp van een robuuste houten bank, 
type ‘Aalsmeer’ genaamd. Naar 
dit ontwerp heeft Van Berkel twee 
prachtige banken gemaakt en op 27 
maart zijn deze langs de stoep voor 
het Zorgcentrum geplaatst . Als het 
dan eindelijk lente wordt kunnen de 
bewoners, gezeten op dit fraaie bui-

tenmeubilair, genieten van het zon-
netje en intussen de bouwactivitei-
ten aan de overkant op de voet vol-
gen. Van Berkel Aannemersbedrijf 
uit Leimuiden is anderhalf jaar ge-
leden lid geworden van de 75+ Club 
van de Stichting Vrienden van Zorg-
centrum Aelsmeer. De 75+ Club be-
staat uit een 45-tal bedrijven die 
met elkaar gemeen hebben dat ze 
al langer dan 75 jaar actief zijn in de 
Aalsmeerse samenleving. De Stich-
ting Vrienden stelt zich ten doel om 
de ouderen van Aalsmeer ‘dagen 
met een gouden randje’ te bieden. 
Zij doet dit door het werven van do-
naties en giften en is dan ook zeer 
ingenomen met deze gift in natura.









Legen afvaLcontainers

De afvalcontainers van donderdag 4 april worden vrijdag 5 
april geleegd.

Wet aLgemene bepaLingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Aalsmeerderweg 256, het vergroten van de woning;
- Albrechtstraat 23, het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde;
- Herenweg 78aa, het bouwen van een woning;
- Van Cleeffkade 15, melding brandveilig gebruik;
- Uiterweg 19, het gewijzigd bouwen van een woning (bou-

wen in afwijking van de verleende vergunning);
- Zonnedauwlaan 4, het realiseren van een doorspoelgemaal.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende sloopmeldingen zijn ontvangen:
- Herenweg 78aa, het slopen van een vakantiewoning.

verLeende omgevingsvergunningen, reguLiere 
procedure

Een omgevingsvergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
balie 9, tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag 
en donderdag tussen 8.30 en 14.00 uur. U kunt een afspraak 
maken voor een gesprek binnen deze tijden met een mede-
werker van de afdeling vergunningen voor uw vragen over 
bouwen en vergunningen. Op grond van artikel 7:1 Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes we-
ken, na de dag van verzending van het besluit, schriftelijk 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bevoegde 
bestuursorgaan.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Galileistraat 24, het vergroten van de dakkapel;
- Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en leidingen;
- Raadhuisplein 1, het verbeteren van de toegankelijkheid 

van het gemeentehuis.
Verzenddatum omgevingsvergunningen: 4 april 2013.

Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrok-
ken:
- Zuiderpark 16, het plaatsen van een aanbouw.

WeLstandscommissie

De agenda van de vergadering van de welstandscommissie ligt 
ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunnin-
gen, balie 9, de openingstijden zijn op dinsdag en donderdag 
tussen 8.30 en 14.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling voor uw vragen over bouwen en vergunningen,  tel. 
0297-387575. Op de agenda staan de binnengekomen aan-
vragen omgevingsvergunning, activiteit bouwen, van de af-
gelopen 2 weken.

expLoitatie- en terrasvergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatie- en terrasvergunning is 
verleend:
- Zeilschool Aalsmeer, Kudelstaartseweg 64c, Aalsmeer
Datum verzending vergunning: 27 maart 2013

KWijtscheLdingsverordening beLastingen 2013

Kwijtscheldingsverordening belastingen 2013 gemeente Aals-
meer, vastgesteld in de raad van 24 januari 2013. Ligt met 
onderliggende stukken ter inzage t/m 15 mei 2013.

de snoeiboot vaart Weer uit

Op de zaterdagen 13 april, 19 oktober en 2 november 2013 
vaart de snoeiboot weer uit om eilandeigenaren op de West-

einderplas de mogelijkheid te geven hun snoeihout gratis en 
op een verantwoorde manier af te voeren. 

De boot ligt weer op de vertrouwde locaties:
09.00-12.00 uur: Schuilhaven de Winkel 
   aan de Grote Poelzijde 
13.00-16.00 uur: Baggerdepot Otto 
   aan de doorgang Grote Brug 

de snoeiboot is inmiddels een begrip op de 
aalsmeerse wateren
Op deze tijden en deze locaties kunt u uw snoeihout dus aan-
bieden om gratis af te laten voeren. Alleen snoeihout van 
recreanten wordt aangenomen. Particuliere eilandeigenaren 
kunnen hun overhangend groen boven het water van de slo-
ten en vaarwegen snoeien en op zaterdag 13 april afvoeren 
naar de snoeiboot. Bedrijfsafval, zoals seringenhout -en klui-
ten, wordt niet geaccepteerd. Als de boot op de aangegeven 
tijd niet aanwezig is, dan is deze waarschijnlijk even aan het 
lossen, maar komt weer terug. 
De gemeente biedt de service van het ophalen van snoeiafval 
aan omdat zij graag wil (het is zelfs verplicht) dat eiland-
eigenaren het overhangend groen in de vaarwegen snoeien. 
Particuliere eilandeigenaren kunnen hier aan meewerken door 
alle overhangend groen boven het water van de sloten en 
vaarwegen te snoeien en af te voeren naar de snoeiboot.
Voor bomen met een doorsnede van 20 cm of meer, gemeten 
op een hoogte van 1.30 meter, moet men een zogenaam-
de omgevingsvergunning aanvragen. (Dit kan via www.om-
gevingsloket.nl)

Voor meer informatie over de takkeninzameling en de snoei-
boot kunt u contact opnemen met de servicedesk Amstel-
veen/Aalsmeer vraag naar afdeling VKH , vaarwegbeheer tel. 
020–5404911

vaartuigWraKKen Worden WeggehaaLd

De gemeente Aalsmeer roept de eigenaren van de hieronder 
genoemde vaartuigwrakken op om hun boten weg te halen 
vóór 1 mei as. De boten zijn in slechte staat en worden gezien 
als vaartuigwrakken. Op de boten zelf worden ook mededelin-
gen geplakt om de eigenaren er op te wijzen dat ze hun boot 
moeten weghalen. Mochten de wrakken op 1 mei nog niet zijn 
weggehaald door de eigenaren dan gaat de gemeente zelf de 
wrakken verwijderen. Het gaat om de volgende boten:

Pontweg, ter hoogte van de winkel Prenatal:
-  ijzeren roeiboot, zilver/grijs, hangt aan touwen aan de 

kade
-  polyester bootje, opschrift Putoline, blauw op dek, romp 

wit.

Ter hoogte van Pontweg 5:
- Bootje merk Elan, naam Tomi, witte romp, blauw dek.
- IJzeren roeiboot, kleur groen met buitenboordmotor Mer-

cury 4.5 pk, ligt naast een kruiser.

Stommeerkade ter hoogte van nummer 25/N201
- IJzeren roeiboot, kleur groen, ligt aan steiger.
- IJzeren roeiboot, kleur grijs, ligt in het riet aan een 

boom.
- BM, hout met witte romp, het dek is kapot, ligt in het riet, 

naam Esperanza

De gemeente kan op grond van de algemene Plaatselijke Ver-
ordening overgaan tot het weghalen van de wrakken. In het 
APV van de gemeente Aalsmeer staat dat booteigenaren er 
voor moeten zorgen dat hun boot niet vol kan lopen met 
water en zodoende niet kan zinken en/of wordt verwaarloosd. 
De APV is na te lezen en/of te downloaden op de website, 
http://aalsmeer.regelingenbank.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ser-
vicedesk Amstelveen/Aalsmeer en vragen vraag naar afdeling 
VKH, vaarwegbeheer tel.nr. 020–5404911.

ter inZage bij de afdeLing dienstverLening, 
baLie 5 (WeeK 14)

t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Fuutlaan 5, het plaatsen 
van een dakkapel)

t/m 11-04 Omgevingsvergunning (Karperstraat 42-44, het 
verplaatsen van een kozijn)

t/m 30-04 Regeling op de ambtelijke commissie voor de 
bezwaarschriften Aalsmeer;

t/m 18-04 Apollostraat 17, het kappen van een boom; 
Beatrixstraat/Willem-Alexanderstraat, het kap-
pen van diverse bomen; Helling 35, het aanleg-

voor meer informatie: WWW.aaLsmeer.nL

officiële mededelingen
4 april 2013

gemeente aaLsmeer
Drie Kolommenplein 1
Postbus 253 - 1430 AG Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openingstijden baLie burgerZaKen
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woens-
dag 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 uittrek-
sels. Voor inschrijvingen vanuit het buitenland en planning 
ondertrouw en huwelijkdata dient altijd in persoon een af-
spraak te worden gemaakt. Het gemeentehuis is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 08.30-17.00 uur.

dienstverLening baLie bouWen & 
vergunningen uitgebreid 
Vanaf 1 januari werkt de gemeente Aalsmeer ambtelijk sa-
men met de gemeente Amstelveen. Voor u als inwoner veran-
dert er weinig. U moet uw producten zoals reisdocumenten, 
rijbewijzen, uittreksels en verhuizingen nog steeds regelen 
in het gemeentehuis van Aalsmeer. Dit verandert niet. Het 
is wettelijk bepaald dat dit alleen in uw woonplaats kan. 
Dienstverlening balie Bouwen & Vergunningen uitgebreid 
naar Amstelveen Voor vragen over bouwdossiers, bestem-
mingsplannen en dergelijke (cluster Vergunningen) kunt u 
vanaf 1 januari ook terecht in Amstelveen. Dit cluster heet 
vanaf 1 januari balie Bouwen & 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)
Maandag, dinsdag en woensdag: 8.30 tot 15.30 uur*
Donderdag: 8.30 tot 16.30 uur*
Vrijdag: 8.30 tot 12.30 uur*
*In Amstelveen hoeft u hiervoor geen afspraak te maken

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

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

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

afspraKen burgemeester en Wethouders
Wilt u een afspraak maken met de burgemeester of met een 
van de wethouders, dan kunt u dit doen via het bestuurs-
secretariaat. 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 portefeuillever-
deling www.aalsmeer.nl of uw gemeentegids.

fractiespreeKuur
Twee keer per maand is het mogelijk om de fracties geza-
menlijk te spreken tijdens een fractiespreekuur, dat voor-
afgaand aan de fractievergaderingen plaatsvindt op de 
dinsdagen. Dit gesprek zal maximaal 15 minuten duren. 
Voor een afspraak dient u minimaal één week voorafgaand 
aan het spreekuur contact op te nemen met de griffie via  
griffie@aalsmeer.nl of via 0297-387660. De volgende frac-
tiespreekuren vinden plaats op 16 april en 7 mei 2013.

overige LoKetten en informatie 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561
Openingstijden cluster werk en Inkomen G2:
di. en vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
wo.  13.30-16.30 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513255
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Openingstijden Loket Wonen, Welzijn & Zorg G2:
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur, vrije inloop.
ma. t/m do. 12.00-17.00 uur, op afspraak.
Tel. spreekuur, 0297-513131
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur 
Budgetbegeleiding en Schuldhulpverlening 
Gemeente Uithoorn:
Tel. 0297-513931,Postbus 8, 1420 AA, Uithoorn
Brengen en ophalen van afval: 
Afvalbedrijf de Meerlanden
Tel. 0297-381717 of info@meerlanden.nl.

gen van kabels en leidingen; Hornmeer, het kap-
pen van diverse bomen; Hoofdweg 148, het aan-
leggen van kabels en leidingen; Machineweg, 
het aanleggen van kabels en leidingen; Mada-
me Curiestraat 10, het kappen van een boom; 
Mijnsherenweg 43, het bouwen van een woning; 
Rietwijkeroordweg 8, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Uiterweg 100, het aanleggen van 
kabels en leidingen; Uiterweg 174, het kappen 
van een boom,

t/m 19-04 De volgende objecten aan te wijzen als gemeen-
telijk monument: Lijnbaankerk (exterieur), gele-
gen aan de Lijnbaan 5; Transformatorhuis, gele-
gen aan het Schinkeldijkje; Seringenpark, gele-
gen tussen de Ophelialaan en de Molenvliet;

t/m 25-04 Einthovenhof 27, het kappen van een boom; 
Emmastraat 24, het kappen van drie bomen; Jas-
mijnstraat 1, het plaatsen van een dakopbouw 
op de bestaande aanbouw aan de zijkant en het 
realiseren van een dakterras op de bestaande 
aanbouw aan de achterzijde; Julianalaan 108, 
het kappen van een boom; Oosteinderweg, hoek 
Burg. Kasteleinweg, het kappen van een boom; 
Uiterweg 84 (bouwen van een vrijstaande wo-
ning)

t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”
t/m 25-04 Ontwerpbestemmingsplan “Hornmeer”
t/m 01-05 Verordening reclamebelasting voor het jaar 2013
t/m 02-05  Dorpsstraat 106, het aanleggen van kabels en 

leidingen; Helling 12a, het aanleggen van ka-
bels en leidingen; Koningstraat 7, het aanleg-
gen van kabels en leidingen; Korianderhof-Ven-
kelhof, het aanleggen van kabels en leidingen; 
Middenweg (gewijzigde aanvraag), het kappen 
van 14 bomen (voorheen gepubliceerd als aan-
vraag; het verbreden van de weg en het kap-
pen van bomen); Ringvaartzijde 52, het kappen 
van twee bomen; Hornweg 178, bouwen van een 
woonhuis

t/m 13-05 Aalsmeerderweg 253, het aanleggen van kabels 
en leidingen; Brasemstraat 13, het plaatsen van 
een dakkapel aan de voorkant; Kerkweg 25, het 
vernieuwen en vergroten van de kap; Kerkweg 
25a, het vernieuwen en vergroten van de kap; 
Korianderhof 1, het aanleggen van kabels en lei-
dingen; Kudelstaartseweg 149, het bouwen van 
een woonhuis en het aanleggen van een uitrit; 
Stommeerweg 120, het aanleggen van kabels en 
leidingen; Kudelstaartseweg 149, het bouwen 
van een woonhuis; Wilgenlaan 5, ontvangen 
op 31 januari 2013 (verdagen beslistermijn met 
ten hoogste zes weken); Stommeerweg 72H, het 
brandveilig in gebruik nemen van een logiesge-
bouw.

t/m 15-05  Kwijtscheldingsverordening belastingen 2013 
gemeente Aalsmeer, vastgesteld in de raad van 
24 januari 2013.

t/m 16-05 Galileistraat 24, het vergroten van de dakkapel; 
Mijnsherenweg 43, het aanleggen van kabels en 
leidingen; Raadhuisplein 1, het verbeteren van 
de toegankelijkheid van het gemeentehuis.

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 binnen 7 
werkdagen afgehandeld. Mocht het zo zijn dat we dat stre-
ven niet waar kunnen maken krijgt u daarover nader bericht. 
Indien u niets van ons heeft gehoord, kunt u ervan uitgaan 
dat uw klacht of melding is opgelost.

caLamiteitenteLefoon
Bereikbaar buiten openingstijden en in het weekend. Bereik-
baar 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.

schiphoL
Voor vragen over het gebruik van luchthaven Schiphol en 
voor het doorgeven van milieu- en geluidklachten over het 
vliegveld kunt u contact opnemen met het bewoners aan-
spreekpunt Schiphol (BAS), BAS is bereikbaar op alle dagen 
van 9.00-17.00 uur: tel. 020-6015555 of via info@mailbas.nl  
of website www.bezoekbas.nl

Baggertubes in Oosteinderpoel
Aalsmeer - Dinsdag 26 maart is 
er door de Provincie Noord Holland 
een inloopavond gehouden over 
de voorbereidingen voor het plaat-
sen van zogeheten ‘baggertubes’ in 
de Oosteinderpoel. Deze baggertu-
bes worden geplaatst om de oevers 
van de Oosteinderpoel te verster-
ken. Deskundige medewerkers van 
de provincie Noord-Holland, Land-
schap Noord-Holland, het hoog-
heemraadschap van Rijnland, ge-
meente Aalsmeer en de aannemer 
hebben hier vragen over beant-
woord. De aannemer is sinds half 
maart bezig met het verwijderen 
van begroeiing en het graven van 
een sleuf voor de oevers, bij het be-
schermde natuurmonument Oost-
einderpoel, langs de Ringvaart. Wet-
houder Rik Rolleman: “Oorspronke-
lijk stonden de werkzaamheden aan 
de Oosteinderpoel gepland voor het 
najaar 2013. In overleg met ecolo-
gen en verschillende vergunning-
verlenende instanties is er onlangs 
besloten om alvast te beginnen met 
de meest ingrijpende voorbereiden-
de werkzaamheden. Wegens de na-
derende start van het broedseizoen 
zat hier enige haast achter. Tijdens 
het broedseizoen mag men namelijk 

geen werkzaamheden uitvoeren die 
verstorend kunnen werken voor on-
der andere vogels en vissen in het 
gebied.” De Oosteinderpoel is een 
beschermd natuurmonument waar-
van de oevers geleidelijk afbrokke-
len. Daar willen de provincie Noord-
Holland, Landschap Noord-Holland, 
gemeente Aalsmeer en het hoog-
heemraadschap van Rijnland sa-
men wat aan doen. Bij de Oostein-
derpoel worden daarom natuur-
vriendelijke (voor)oevers gecreëerd. 
Door aanleg van deze oevers wordt 
het natuurgebied beschermd tegen 
verdere afkalving en kan natuuront-
wikkeling plaatsvinden, waardoor 
het een prettig leefgebied wordt 
voor verschillende soorten flora en 
fauna. De natuurvriendelijke oevers 
worden op een zeer innovatieve ma-
nier gemaakt. Bagger uit de Ring-
vaart wordt in rollen van geotex-
tiel ‘gepompt’, over een lengte van 
maar liefst 750 meter. Deze bag-
gertubes komen voor de oevers te 
liggen. Hierop en daarachter wordt 
een brede kraag van diverse water-
minnende planten zoals riet aange-
bracht. Een win-win situatie, want 
hiermee wordt natuur verbeterd en 
beschermd èn met het geld dat be-

spaard wordt door de bagger niet 
af te voeren (maar in het zelfde ge-
bied te gebruiken), worden de kos-
ten voor het beheer van de oever 
voor de komende tien jaar gedekt. 
De aanleg van de geotubes maken 
deel uit van de Groene As. De Groe-
ne AS verbindt grote en kleine na-
tuurgebieden tussen Aalsmeer en 
Spaarnwoude met elkaar. Hierdoor 
ontstaat een ecologische verbin-
dingszone, maar ook een aantrek-

kelijk landschap dat onder meer 
geschikt is voor recreatie en leefge-
bied voor dieren. Met de Groene AS 
zorgt de provincie Noord-Holland 
samen met haar partners, waaron-
der gemeente Aalsmeer, voor groen 
op de kaart in Noord-Holland, voor 
mens, dier en plant. 
Voor meer informatie kan gekeken 
worden op de website van de pro-
vincie Noord-Holland of bel 0800-
0200600.

Tweede kans!
Boomplantdag de Bovenlanden 
Aalsmeer - De boomplantdag die de 
Stichting de Bovenlanden wilde or-
ganiseren op 23 maart kon door de 
weersomstandigheden, waarvan de 
beelden van de Westeinder te zien 
waren op het journaal, niet doorgaan. 
De stichting gaat het opnieuw probe-
ren en wel op zaterdag 13 april. De 
Bovenlanden gaat bomen poten plan-
ten op voormalige seringenakkers in 
de Rijsen. Wie zin heeft in een dagje 
in de natuur is van harte welkom. De 
groep vertrekt in pramen om 9.30 uur 

vanaf de Historische Tuin. Verzame-
len om 9.00 uur Zorg voor laarzen en 
warme kleding en een lunch. De Bo-
venlanden trakteert op koffie en een 
kop soep tussen de middag. Heb je 
zelf een schep neem deze dan mee. 
De Bovenlanden zorgt ook voor een 
aantal scheppen. Op eigen gelegen-
heid komen kan natuurlijk ook. Op-
stappen kan op de dijk in Rijsenhout 
ter hoogte van Jachthaven de Storm-
vogel rond 10.00 uur. Rond 15.00 ver-
trekt de groep weer naar de Histori

High Tea met 
ANBO leden

Aalsmeer - Eenmaal in de zes we-
ken komen gemiddeld ongeveer 
50 ANBO-leden bij elkaar in een 
Aalsmeers restaurant, uitgezocht 
door de zeer deskundige eetcom-
missie, om met elkaar te dineren. 
Altijd een hele geslaagde en gezel-
lige happening, niet in de laatste 
plaats doordat de Aalsmeerse res-
taurant-eigenaren en -koks altijd 

hun beste beentje voor zetten. Dine-
ren doe je ’s avonds, maar er zijn ook 
mensen die liever overdag uit eten 
gaan. Daarom organiseerde de eet-
commissie op donderdag 28 maart 
een High Tea op lunchtijd. 
Een prima idee, want ook nu scho-
ven weer ruim 50 ANBO-ers aan ta-
fel om zich te goed te doen aan de 
heerlijke hapjes en aan de thee. Ui-
teraard vergezeld van goede en in-
teressante gesprekken met een be-
zoek aan de expositie ‘Trouwen in 
het Oude Raadhuis’ als waardige af-
sluiting.
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Muziek/theater
4 en 5 april:
* Annie, de musical in Crown Thea-
ter Aalsmeer, Van Cleeffkade. Don-
derdag en vrijdag vanaf 20u.
5, 6 en 13 april:
* Komedie ‘Liefde half om half’ 
door De Rijzenspelers in De Reede, 
Schouwstraat. Alle avonden 20.15u.
Vrijdag 5 april:
* Optreden band Trade Mark in Wel-
kom Thuis, Stommeerweg v/a 21u.
* Partytime met dj in café de Praam, 
Zijdstraat vanaf 22u.
* Soulband Orange Oetangs in 
N201, Zwarteweg. Open v/a 20.30u.
* Jazz Bacchanaal over Miles Davis 
in Bacchus, Gerberastraat v/a 21u.
Zaterdag 6 april:
* Cabaret ‘Niet Aaien’ in Bacchus, 
Gerberastraat. Aanvang: 21u.
* Gastdj vanaf 16u. in café de Praam, 
Zijdstraat. Vanaf 22u. Flügelparty.
* Led Zeppelin Tribute band in The 
Shack, Schipholdijk 253b v/a 22u.
Zondag 7 april:
* Gwyn Ashton met band in The 
Shack, Schipholdijk 253b v/a 16u.
Zaterdag 13 april:
* Bindingkoor zingt over liefde in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55. 
Aanvang: 20.15u.
* Voorjaarsconcert Flora in De Spil, 
Kudelstaart. Aanvang: 20u.
Zondag 20 april:
* De Kinderband live in Crown Thea-
ter Aalsmeer. Aanvang: 14u.
Zaterdag 27 april:
* Meezingen met Volendam in het 
Crown Theater, Van Cleeffkade, 20u.

Exposities
4 t/m 7 april:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Exposante is Di-
di van der Velde. Iedere eerste zon-
dag van de maand ook open.
6 en 7 april:
* Huiskamermuseum met Mokum 
collectie open, Van Cleeffade 12a. 
Zaterdag en zondag 12-17u.
* Expositie met beelden, schilderij-
en en glaskunst in galerie Sous-Ter-
re, Kudelstaartseweg. Zaterdag en 
zondag open 13 tot 17u. 
* Museumweekend, Historische 
Tuin open. Ingang Praamplein. Za-
terdag 10.30 tot 16.30u. en zondag 
13.30 tot 16.30u.
* Crash Museum in fort Aalsmeer in 
Aalsmeerbrug open. Beide dagen 
11 tot 16u.
Zondag 7 april:
* Kunstkwekerij 1 jaar. Expositie 
leerlingen vanaf 15u. Hornweg 196.
Tot en met 5 mei:
* Expositie ‘Trouwen in Oude Raad-
huis 1937-1962’ in Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u. 

April:
* Verkooptentoonstelling kinderte-
keningen uit Wit-Rusland in Het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat.
Tot en met 11 mei
* Schilderijen van Caroline Rul-
lens-Eijkelboom ‘Droomwerelden in 
kleur’ bij Carla de Klerk, Zijdstraat 9.
Tot en met 13 april:
* Expositie Fotogroep Aalsmeer in 
bibliotheek Marktstraat.

Diversen.
Donderdag 4 april:
* Sjoelavond BV Oostend in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in De Reede, Rij-
senhout vanaf 20u.
* Kienen bij Supporters Vereniging 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20.30u.
Vrijdag 5 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan v/a 20u.
Zaterdag 6 april:
* Woondag in Aalsmeer mmv ge-
meente, projectontwikkelaars en 
makelaars in raadskelder, gemeen-
tehuis, ingang Raadhuisplein van 11 
tot 15u. Tevens open huizen dag.
Zondag 7 april:
* Voorjaarsborrel voor buurtbewo-
ners Oude Meer in Het Dijkhuis, 
Aalsmeerderdijk v/a 16u.
Maandag 8 april:
* Veiling en lezing bij Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat. Vanaf 20u. Open 19.15u.
* Clubavond Film- en Videoclub in ‘t 
Anker, Oosteinderweg 372a v/a 20u.
* Bingo-avond bij Viva Aquaria in 
buurthuis Hornmeer, Roerdomplaan 
3 v/a 20u.
* Speelavond BV Allen Weerbaar in 
‘t Middelpunt, Wilhelminastraat v/a 
20u.
Dinsdag 9 april:
* Open huis Open Hofkerk in Baken, 
Sportlaan van 10 tot 11.30u.
* Darten in Het Middelpunt, Wilhel-
minastraat vanaf 20u.
Woensdag 10 april:
* Oost-Inn in De Mikado, Catharina 
Amalialaan 66. Van 9.30 tot 11.30u. 
* OVAK-soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat v/a 14u.
* Klaverjassen bij De Geluksvogels 
in Dorpshuis Kudelstaart v/a 20u.
* Bingo bij BV De Pomp in ‘t Baken, 
Sportlaan 86 v/a 20u.
Donderdag 11 april:
* Speelavond DES in De Reede, Rij-
senhout v/a 19.30u.
Donderdag 11 april:
* Soosmiddag voor 55+ in Dorps-
huis Kudelstaart, 13.30 tot 16.30u.

Vergaderingen
Donderdag 4 april:
* Beraad en raad in gemeentehuis, 
Raadhuisplein vanaf 20u.
Donderdag 11 april:
* Informatief overleg over decentra-
lisaties op sociaal domein in Raads-
kelder, gemeentehuis v/a 20u.

AGENDA

STAGE
MUSIC SHOP

AANBIEDING:

Blokfl uit ‘Yamaha’
(kunststof)

€ 10,-

Lessenaar
(in hoes)

€ 16,95
Akoestische basgitaar

‘Richwood’
€ 246,-16,95

Blokfl uit ‘Yamaha’

€ 246,-
AANBIEDING:

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:

Carbo drumstokken
‘Dyke Drums’

€ 12,50

Akoestische basgitaar
NIEUW:

The Orange Oetangs in N201
Aalsmeer - Vrijdag 5 april is het 
poolcafé van N201 extra gezellig, 
want het vrolijke gezelschap The 
Orange Oetangs staan op het podi-
um! The Orange Oetangs is een soul 
en funk band afkomstig van het Art 
& Entertainment College in Amster-
dam. Als schoolproject was het de-
ze periode de bedoeling een soul 
en funk project te starten. Iets waar 
deze mensen totaal geen probleem 
in zagen! Met de drummer van het 
zeer alternatieve Baggy’s Jam, Joeri 
Groof, wiens roots in de jazz en funk 
ligt, en slap-koning Sam Ickelshei-
mer als basis voor de band zit het 
met de Funky Groove al goed. Met 
Sam Timmer (Tortoise and the Hare) 

en Mike Veenhof (Rodeo Drive) op 
de gitaar zorgen deze jongens voor 
een dansbare sound. Als klap op de 
vuurpijl zijn er ook nog de twee fan-
tastische zangeressen Shawnee Erf-
man en Jessica Mougin, die voor 
het nodige soul gehalte zorgen. Het 
beloofd een super swingende avond 
te worden die je echt niet mag mis-
sen! Bekende nummers van on-
der andere James Brown, Tina Tur-
ner en Marvin Gaye zullen ongetwij-
feld ten gehore worden gebracht! 
De N201aan de Zwarteweg is open 
vanaf 20.30 uur. Behalve goeie mu-
ziek kan er ook weer gepoold, ge-
dart, geschaakt, gedamd, gekaart, 
gechilled worden en er is airhockey.

Groepsbezoek ANBO Aalsmeer
Glenn Miller Orchestra 
in het Crown Theater
Aalsmeer - Op vrijdag 10 mei wordt 
het tweede seizoen van Crown The-
ater Aalsmeer afgesloten met mu-
ziek. Het Glenn Miller Orchestra 
trakteert op ‘In The Miller Mood’. 
Voor de liefhebbers van swingmu-
ziek verzorgen zestien musici, een 
zangeres en de vocalgroup The 
Moonlight Seranaders voor een on-
vergetelijke avond. Liefhebbers van 
echte swing en big band muziek 
zullen in vervoering gebracht wor-
den. Het concert begint om 20.00 
uur, zaal open vanaf 19.30 uur, en 
via sprintprijs is de entree 22,50 eu-
ro per persoon. Kaartjes reserveren 
kan via www.crowntheateraalsmeer.
nl of bel 0900-1353. De ANBO 
Aalsmeer gaat ook met een groep 
naar het Glenn Miller Orchestra en 

biedt ouderen aan om gezamenlijk 
dit muzikale uitje te gaan beleven. 
Kees en Tineke Vreeken hebben 
de organisatie hiervan op zich ge-
nomen. Snel beslissen is wel nood-
zaak, opgeven kan tot en met van-
daag, donderdag 4 april, door te 
bellen naar 0297-326294 of email 
te sturen naar cees.Tineke@cai-
way.nl onder vermelding van naam, 
adres, telefoonnummer en het aan-
tal kaartjes. Cees en Tineke zorgen 
voor de kaartjes en nemen na ont-
vangst contact op over de beta-
ling en de bezorging. Het echtpaar 
hoopt op een grote opkomst en wil 
alle ouderen er tot slot nog aan her-
inneren dat er bij de komst van een 
grote groep extra korting gegeven 
wordt.

De Croods, Valentino en APP
Zaterdag en zondag veel 
films in Crown Cinema
Aalsmeer - Ook komend week-
end trakteert Crown Cinema weer 
op een gevarieerd familiefilmweek-
end. Op zaterdag worden liefst vijf 
films vertoond, op zondag zelfs zes. 
Beide dagen kennen dezelfde aan-
vangstijden. 
Om 12.45 uur start de filmdag met 
Ted en de schat van de mummie 
3D, om 14.30 uur komen De Croods 
in actie, om 16.30 uur kan genoten 
worden van het sprookje OZ: The 
Great an d Powerful, om 19.15 uur 
is het tijd om te lachen met Valen-
tino en de filmdag wordt om 21.00 
uur afgesloten met de spannende 
thriller APP. De extra voorstelling op 

zondag is om 11.00 uur Nijntje de 
film. Maandagavond is Crown Cine-
ma ook geopend voor om 19.15 uur 
Valentino en om 21.00 uur APP. Ook 
van dinsdag tot en met vrijdag wor-
den films vertoond, afhankelijk van 
het theaterprogramma. Kijk voor 
meer informatie en het reserveren 
van kaarten op www.crowncinema.
nl of bel 0297-753700. Wie overigens 
nu naar de bioscoop gaat in Crown, 
maakt kans om een Kia Picanto te 
winnen. De autoactie loopt nog tot 
en met 18 mei. Alvast in de agenda 
noteren: Woensdag 24 april premiè-
re van Iron Man 3 en verwacht vanaf 
donderdag 23 mei Fast & Furious 6. 

Zondag opening expositie
Kunstkwekerij één jaar!
Aalsmeer - De Kunstkwekerij be-
staat 1 jaar. Dit wordt gevierd mid-
dels een expositie van werk van 
deelnemers aan de cursus stille-
venschilderen in olieverf. Iedereen 
is van harte welkom om de oogst 
van het afgelopen jaar te komen be-
kijken! Het is al weer een jaar gele-
den dat atelier en galerie Kunstkwe-
kerij haar deuren opende. De cur-
sus stillevenschilderen in olieverf 
is een succes. Ook de cursus mo-
deltekenen loopt en er wordt veel 
geleerd. Waar het om draait bij de 
Kunstkwekerij is schilderen en teke-
nen naar de waarneming; hoe maak 
je de vertaalslag van drie-dimentio-
naal naar twee-dimensionaal. Cur-
sisten leren meten en krijgen aller-
lei tips om het makkelijker te maken 
om het onderwerp in het platte vlak 
ruimtelijk weer te geven. Belangrijk-

ste punt is: leren kijken. En wie wil 
dat nou niet? Resultaat is, behalve 
schilderijtjes die er beslist mogen 
zijn, dat leerlingen kritischer wor-
den en ook werk van andere kun-
stenaars beter leren beoordelen. 
Daarnaast is er volop gelegenheid 
voor gezelligheid en met elkaar zin-
vol bezig zijn. Ook in april starten er 
weer nieuwe cursussen en in mei en 
in de zomervakantie zullen er work-
shops georganiseerd worden. 

Nieuwsgierigen worden uitgeno-
digd om de expositie te komen be-
kijken die aanstaande zondag 8 
april vanaf 15.00 uur van start gaat 
en die de hele maand april te be-
zichtigen is op zondagmiddag. De 
Kunstkwekerij is gehuisvest aan de 
Hornweg 196-d op het bedrijventer-
rein Siem Kooy, 

Live: LeT’s Zep en Gwyn 
Ashton in The Shack
Oude Meer - Dit weekend in The 
Shack: Back to the seventies met 
een tribute to Led Zeppelin en vet-
te bluesrock van Gwyn Ashton uit 
Australië! Zaterdagavond 6 april de 
spetterende Led Zeppelin Tribute 
band: LeT’s Zep. Led Zeppelin was 
een engelse rockband opgericht in 
1968 door Jimmy Page. Naast Page 
bestond Led Zeppelin toen uit Ro-
bert Plant, John Paul Jones en John 
Bonham. Led Zeppelin heeft we-
reldwijd meer dan 200 miljoen al-
bums verkocht, en nog steeds wordt 
deze band als voorbeeld en inspira-
tiebron gezien door talloze nieuwe 
muzikanten. Dirk, Rutger, Paul, Len 
en Mick van LeT’s Zep staan ga-
rant voor een absoluut spetterende 
tribute aan deze legendarische su-
perband. Gitarist Mick Hup heeft tij-
dens zijn optredens in The Shack 
met Black Top al meerdere malen 
het publiek tot waanzin gedreven 
met zijn vertolking van de nummers 
van deze beste rockband ooit! 
Zondagmiddag 7 april staat ook 

weer een vette band op het Shack 
podium: Gwyn Ashton uit Australië 
met zijn Engelse band. Gwyn Ashton 
is een beul van een gitarist, wiens 
muziek zich begeeft op de scheids-
lijn van hard rock en blues. Ashton 
heeft getoerd met niemand minder 
dan Rory Gallaghar, B.B. King, Ray 
Charles, Buddy Guy, Mick Taylor, 
Peter Green, Robin Trower, Jeff Hea-
ley, Status Quo en vele anderen. Op 
zijn laatste CD ‘Radiogram’ wordt hij 
terzijde gestaan door een keur aan 
topmuzikanten Gwyn haalt het ui-
terste uit zijn gitaar en samen met 
zijn drummer en bassist wordt het 
een stomende, kokende en rocken-
de zondagmiddag.
The Shack is zaterdag 6 april vanaf 
19.00 uur geopend, LeT’s Zep start 
om 22.00 uur. Op zondag 7 april is 
The Shack geopend vanaf 15.00 uur, 
het optreden van Gwyn Ashton Trio 
begint om 16.00 uur. Entree beide 
dagen is 5 euro per persoon. Meer 
info: www.the-shack.info. Adres is 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

‘Liefde half om 
half’ in Reede
Rijsenhout - Op vrijdag 5 en de za-
terdagen 6 en 13 april speelt toneel-
vereniging de Rijzenspelers uit Rij-
senhout de komedie ‘Liefde half om 
half’ van Alan Ayckbourn in dorps-
huis De Reede. In Liefde, half om 
half plaatst Ayckbourn drie totaal 
verschillende echtparen op de scè-
ne, die tegen wil en dank met elkaar 

in contact komen. Naar Ayckbourn 
kijken is vrolijk worden om de be-
krompenheid en de eigenwijsheid 
van de medemens. Prima ingrediën-
ten voor een stuk in twee bedrijven. 
De regie is in handen van Remco 
Brandt. Kaarten zijn verkrijgbaar via 
reserveren@rijzenspelers.nl, www.
rijzenspelers.nl of 0297-327840 en 
voor de late beslissers: Gewoon aan 
de kassa van dorpshuis De Reede 
aan de Schouwstraat 14 te Rijsen-
hout. De voorstellingen starten alle 
avonden om 20.15 uur.

De doorbraak van Miles 
Davis in Jazzbachanaal
Aalsmeer - Op vrijdag 5 april weer 
Pierre’s Jazzbacchanaal in cultureel 
café Bacchus in de Gerberstraat. 
Trompettist Miles Davis (1926-1991) 
was 32 jaar oud toen hij zich als de 
grote vernieuwer van de moderne 
jazz begon te manifesteren. Het was 
tijdens zijn bezoek aan de jazz scene 
in Parijs, waar hij als een grootheid 
werd ontvangen en hij zich van zijn 
kunstenaarschap bewust werd. Sa-
men met Franse jazzmusici impro-
viseerde hij de muziek bij een ‘film 
noir’ die hem ook in eigen land be-
roemd zou maken. Hij maakte ken-
nis met het artistieke wereldje van 
existentialisten en bij zijn terugkeer 
in de Verenigde Staten begon hij 
met de samenstelling van een kwin-
tet dat een revolutie betekende voor 
de jazzmuziek van die tijd: Met de 
blanke pianist Bill Evans maakte hij 
de sprong van de bebop-stijl naar 
de zogenoemde ‘modale jazz’ die 
meer gebaseerd was op toonlad-
ders dan de traditionele akkoorden. 
Met de saxofonisten John Coltrane 
en Cannonball Adderley maakte hij 
‘Kind of Blue’, een van de best ver-
kochte platen uit de jazzgeschiede-
nis, en met meesterarrangeur Gil 
Evans zijn baanbrekende versie van 

Gershwin’s opera ‘Porgy and Bess’. 
Pierre Tuning zal uitgebreid aan-
dacht besteden aan Miles’ glorie-
jaar 1958, in beeld en geluid. Bac-
chus gaat vrijdag 5 april open om 
20.30 uur, de aanvang is 21.00 uur 
en de toegang bedraagt 3,50 euro 
per persoon. 

Hoogeboom, Marée en v/d Winkel:
Cabaret ‘Niet Aaien’ in 
Bacchus deze zaterdag
Aalsmeer - ‘Niet Aaien’ is het nieu-
we muzikale liedjesprogramma van 
Johan Hoogeboom, Bas Marée en 
Ludo van der Winkel en aanstaan-
de zaterdag 6 april verzorgt het drie-
tal deze voorstelling in cultureel ca-
fé Bacchus in de Gerberastraat. Zo-
als gewend, zal het wel weer een 
humoristische, muzikale boel wor-
den. Met verhelderende filosofiet-
jes en een flinke dosis zelfspot gaan 
de heren op zoek naar een veilige 
plek voor den twijfelende mensch. 
Tussen een stapel handgeschreven 
teksten van Ramses Shaffy heb-
ben Johan Hoogeboom, Bas Marée 
en Ludo van der Winkel een nooit 
vertolkt lied van de meester Ram-
ses Shaffy ontdekt. Bij deze tekst, 
die gaat over een ontmoeting tus-
sen twee mannen, hebben ze ge-
heel in de stijl van Ramses muziek 

gecomponeerd. Zij zullen dit ten 
gehore brengen in dit theaterpro-
gramma.Johan Hoogeboom heeft 
zijn sporen al ruim verdiend als zan-
ger, cabaretier en componist. Bas 
Marée speelde onder andere met 
de Bloeiende Maagden in de voor-
stelling I.N.R.I in de korte film Fop-
snorren. Ludo van der Winkel speel-
de in verschillende jazzbezettingen. 
Het trio Hoogeboom, Marée en van 
der Winkel speelde in 2009/2010 
de voorstelling ‘Wil je mijn pleister 
zien?’, wat met veel enthousiasme in 
Bacchus werd ontvangen.
De voorstelling ‘Niet Aaien’ be-
gint zaterdag 6 april om 21.00 uur 
in Bacchus. Kaarten à 10 euro zijn 
te bestellen via www.cultureelcafe-
bacchus.nl of bel 0297-342657 (na 
18.00 uur). Tevens te koop aan de 
deur van het cultureel café.

Met DJ Menzoo en Flügelbabes
Zaterdag eerste Flügel 
Flirt Party in de Praam!
Aalsmeer - Vrijdagmiddag luidt 
gastheer Johnny Nelis graag on-
der het genot van een hapje en een 
drankje het weekend in danscafé 
de Praam in! De avond loopt over 
in Praam’s Partynight met dit keer 
feest DJ Joost. Feest DJ Joost draait 
al een geruime tijd in de Praam en 
maakt er gegarandeerd weer een 
top avond van! Zaterdagmiddag 
heet gastvrouw Esther Raadschel-
ders iedereen van harte welkom en 
draait er een mysterie gast DJ. In 
de avond een nieuwe happening: 
de eerste Flügel Flirt Party met DJ 
Menzoo! Deze avond komen onder 
andere de Flügelbabes langs en zijn 
er diverse Flügel acties. Kom op tijd 
wegens verwachtte de drukte, vol is 

vol! Vergeet niet een geldige ID mee 
te nemen!
Nog een aantal weken en dan be-
gint de oranje koorts! Vanaf don-
derdag 25 april tot en met Konin-
ginnedag is het aaneengesloten 
feest in café de Praam. Een bijzon-
dere laatste Koninginnedag die het 
café goed wil vieren! De beëdiging 
en de inhuldiging van de aanstaan-
de koning zal op televisieschermen 
te zien zijn. Hierna barst het feest 
los met DJ Kees Markman en diver-
se artiesten, zoals Danny Terp, Ru-
by van Urk en Glenn Palm. Er wordt 
van goed weer uitgegaan, zodat het 
nieuwe buitenterras aan de voor- en 
achterzijde met dit evenement inge-
wijd kan worden! 

Concerten Flora 
en Bindingkoor
Aalsmeer - Zaterdag 13 april geeft 
muziekvereniging Flora uit Ku-
delstaart onder leiding van Dick-
Jan Veerbeek haar jaarlijkse con-
cert. Dit maal in Kerkelijk Centrum 
De Spil aan de Bilderdammerweg 
in Kudelstaart. Het thema dit jaar is 
‘Muziekvereniging Flora goes Ame-
rica’. Het concert begint om 20.00 
uur. 
Het Bindingkoor onder leiding van 
Henk Trommel geeft zaterdagavond 
13 april een voorjaarsconcert met 
dit jaar als thema: de liefde. Het 
concert vindt plaats in de Doopsge-
zinde kerk in de Zijdstraat en start 
om 20.15 uur.
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Korendag in 
De Meent
Amstelveen - Het Amstelveense 
AdHoc koor onder leiding van El-
ly Meekel organiseert op zondag 7 
april een korendag in Ontmoetings-
centrum De Meent aan Orion 3 te 
Amstelveen. Aanvang is 11.00 uur en 
de dag eindigt omstreeks 17.00 uur. 
De entrée bedraagt 3 euro per per-
soon. Kaarten zijn aan de zaal ver-
krijgbaar. Naast het AdHoc koor ne-
men deel aan deze korendag onder 
andere het Passion koor uit Uithoorn, 
vrouwenkoor In the Mood uit Ouder-
kerk en koor De Meisjes van de Kof-
fiekade uit Koog aan de Zaan. Uiter-
aard doen ook verschillende Amstel-
veense koren aan deze dag mee, zo-
als het Openhof koor, gemengd koor 
De Meent en meezingkoor Zomaar 
Gewoon. Het belooft een zeer geva-
rieerd programma te worden. 

Lezing, veiling en expositie 
bij Postzegelvereniging
Aalsmeer - Op maandagavond 
8 april houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer vanaf 20.00 uur haar 
maandelijkse bijeenkomst in Het 
Parochiehuis in de Gerberastraat 6. 
De avond begint met een lezing over 
‘Hangende Bontkragen’ door Sjaak 
Burgers. Daarna zal de aprilveiling 
gehouden worden. Een zeer gevari-
eerd pakket met zegels uit de Ne-
derlandse Antillen, West Duitsland, 
België, Portugal, Jersey, Monaco, 
Italië, Amerika, Azoren, Madera, An-
dorra, Berlijn, Oostenrijk, Suriname 
en Nederland wordt te koop aan-
geboden. Om alle kavels vooraf te 
kunnen bekijken, gaat de zaal open 
om 19.15 uur. Op de website zijn al 
vele afbeeldingen te zien van diver-
se kavels: www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl. Ook zijn liefst 85 stuks 
5 centen stokboeken aanwezig 

waarin gesnuffeld mag worden. Te-
vens is een minipostzegelverzame-
ling te bekijken van Cor van Meurs 
over ‘Dinosaurussen’ en wordt de 
avond besloten met een verloting. 
Iedereen is welkom.

Vriendenconcert van 
de De Marconisten
Leimuiden - Shantykoor De Mar-
conisten uit Leimuiden organi-
seert haar vierde vriendenconcert. 
Het is een speciale avond voor de 
liefhebbers van traditionele shan-
ty- en zeemansmuziek. Het belooft 
weer een gezellige en gevarieerde 
avond te worden waaraan behal-
ve De Marconisten ook zeemans-
koor De Torren uit Lisse medewer-
king verleend. Beide koren hebben 

hun sporen in dit genre muziek ruim 
verdiend. In de pauze kunnen loten 
gekocht worden voor een tombola 
met prachtige prijzen. Het concert 
vindt plaats op zaterdag 13 april om 
20.15 uur in gemeenschapscentrum 
Het Spant aan de Larikslaan 20 te 
Leimuiden. De toegangsprijs is 7.50 
euro per persoon. Kaarten kunnen 
telefonisch besteld worden via tel. 
06-13945018.

De puurheid van Alexa Woodward 
Aalsmeer - Eerste paasdag in de 
bovenzaal van de Oude Veiling zit op 
het podium een jonge vrouw met een 
banjo. Voor haar staan een karaf wa-
ter en een glas whiskey. Singer-song 
writer Alexa Woodward komt uit Ca-
rolina en is voor het eerst in Neder-
land. Initiatiefnemer Pieter Groen-
veld kondigde al vooraf aan dat de-
ze in Nederland nog onbekende zan-
geres veel talent in huis heeft. Met 
haar ‘huis-tuin-en keuken’ liedjes, 
die het beste zijn samen te vatten 
als een puurheid die meestal alleen 
nog bij kinderen waarneembaar is, 
weet zij haar publiek mee te nemen 
naar haar geboorteland. Eerst zipt zij 
een slokje whiskey, om vervolgens 
de liefhebbers van blue grass en 
country music te veroveren met haar 
zangkunst. Zij zingt over haar toch-
ten door het landschap, hoe ontroert 
zij raakt van de schoonheid van de 
natuur ‘Carolina smells like perfume’. 
Over de bewoners van een nog on-
gerept dorp waarvan de meeste nog 

nooit verder zijn gekomen dan twin-
tig minuten van huis, maar toch het 
gevoel hebben grote reizen te heb-
ben gemaakt, over Manhattan, een 
place to be voor alle jonge mensen 
die nog een wereld voor zich hebben, 
en over de gevonden banjo onder 
het bed van haar vader. Nooit nam 
zij les, zij begon te spelen en voelde 
de kracht van haar vader. Ach, na-
tuurtalenten moeten ook hun eigen 
gang kunnen gaan, hun eigen weg 
kunnen volgen. Het gaat bij deze bij-
zondere middagen niet alléén om het 
zang en speeltalent van de muzikan-
ten. Er wordt nog zoveel meer toege-
voegd. Het is ook de betrokkenheid 
en de visie op het leven die deze mu-
zikale ontmoetingen tot iets bijzon-
ders maken. Zonder uitzondering 
zijn alle door Pieter Groenveld uitge-
nodigde muzikanten verhalenvertel-
lers pur sang. Daarom is het zo heer-
lijk om deze middagen bij te wonen 
en te ondergaan.
Janna van Zon

Film- en Videoclub bijeen
Aalsmeer - Maandagavond 8 april 
staat de clubavond van de Film- en 
Videoclub Aalsmeer in het teken van 
‘hoe maak ik een goede titel bij mijn 
videofilm?’ Om een leuke vakantie-, 
familie- of een speelfilm te maken, is 
het van belang dat er een goede be-
gin- en eindtitel aan een film komt. 
Alle mogelijkheden die in een monta-
geprogramma zitten om tot een goe-
de begin- en eindaftiteling te komen 
zullen deze avond besproken worden. 
De F&VA is nog steeds op zoek naar 
nieuwe leden. Mensen die geïnteres-
seerd zijn in het filmen met een video-
camera zijn van harte welkom op een 

van de komende clubavonden. Voor-
al het toevoegen van muziek of een 
titel tijdens het monteren op een PC 
van videoopnamen die gemaakt zijn 
met de nieuwste HD camera’s geven 
nog wel eens wat problemen. Op de 
videoclub kan men altijd te rade gaan 
bij een van de deskundige clubleden. 
De clubavonden van de Film- en Vi-
deoclub Aalsmeer worden om de 
veertien dagen op de maandagavond 
gehouden in het gebouw ’t Anker aan 
de Oosteinderweg 372a en begin-
nen om 20.00 uur. Informatie over de 
F&VA via tel. 023- 5284564 of via de 
website www.videoclubaalsmeer.nl.

Crash museum gratis toegankelijk 
tijdens nationaal museumweekend 
Aalsmeerderbrug – Het Crash Lucht-
oorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is 
tijdens het nationaal museumweek-
end op 6 en 7 april gratis toeganke-
lijk. Het landelijke thema van dit week-
end is: Doe een museum. Tijdens het 
museumweekend zijn er gratis rond-
leidingen door de vaste tentoonstel-
ling en kinderen kunnen een speur-
tocht doen. Nieuw in het museum is 
de tentoonstelling van kunstschilder 
Rob Hinse. Schilderijen die hij speciaal 
voor het museum heeft gemaakt over 
verhalen uit de Tweede Wereldoorlog, 
zijn aangevuld met ander werk van 
deze kunstzinnige duizendpoot. Zijn 
laatste werk is een schildering van het 
hondje Nick op de Crash Spitfire. In 
het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmu-
seum ’40-’45 worden verhalen verteld 
over Nederlandse, geallieerde en Duit-
se vliegtuigen en bemanningen die in 
de Tweede Wereldoorlog in de Rand-
stad zijn neergestort. Delen van vlieg-
tuigen die zijn geborgen, zijn in het 

museum tentoongesteld. Topstuk is 
het restant van een Nederlandse Fok-
ker DXXI jager die meedeed aan de 
strijd in de meidagen 1940. Daarnaast 
wordt in de verzetsafdeling uitge-
breid aandacht besteed aan het werk 
van Haarlemmermeerse verzetsmen-
sen die hulp boden aan Joodse onder-
duikers, zoals de families Bogaard en 
Breijer. Ook is er een permanente ten-
toonstelling over Nederlandse geheim 
agenten die vanuit Engeland werden 
gedropt om Nederlandse verzetsorga-
nisaties op te leiden en te ondersteu-
nen. Er is een speciale radiokamer met 
vliegtuigradio’s uit de Tweede Wereld-
oorlog en een officieel amateur radio-
station. Entree voor het museum is het 
hele weekend gratis. Vrijwillige bijdra-
gen zijn echter welkom. Het museum 
is beide dagen geopend van 11.00 uur 
tot 16.00 uur. Het museum is geves-
tigd in het Fort bij Aalsmeer aan de 
Aalsmeerderdijk 460. Voor meer infor-
matie: www.crash40-45.nl.

Verlenging expositie 
Didi bij Artline
Aalsmeer - De drukte tijdens de 
opening op 24 februari was al een in-
dicatie voor de grote belangstelling 
voor het werk van de Amsterdam-
se kunstenares Didi van der Velde. In 
Galerie Artline is momenteel een so-
lo–expositie te zien met schilderijen 
en tekeningen van Didi, die werkt met 
krijt, zilverzand, inkt, klei en pure pig-
menten. Het gebruik van deze mate-
rialen geeft haar werk een gelaagd-
heid en een natuurlijk uiterlijk. Na 
een reis naar haar roots in Afrika ont-

stond er een nieuw fase in haar werk. 
Verschillende paden weren bewan-
deld, steeds dieper naar de kern van 
het zelf. De combinatie laat zien waar 
de kunstenares nu staat. De vorm en 
het pad zorgen voor meer geaard-
heid in haar werk. De expositie is ver-
lengd tot 30 april. Galerie Artline aan 
de Uiterweg 184 is geopend op don-
derdag-, vrijdag-, en zaterdagmid-
dag van 12.00 tot 17.00 uur en de eer-
ste zondag van de maand, in dit geval 
aanstaande zondag 7 april.

Kudelstaartse veiling 
begint met verkavelen
Kudelstaart - Zaterdag 6 april is de 
laatste kans om een bijdrage voor 
de Kudelstaartse veiling in de spe-
ciale bussen te doen. De bussen 
staan bij Albert Heijn, Bakkerij Van 
Leeuwen en Slijterij Gall & Gall in 
het winkelcentrum van Kudelstaart. 

Daarna begint het maken van ka-
vels voor de dertiende editie van de 
veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. 
Die vindt plaats in het Dorpshuis op 
zaterdagavond 11 mei. Op de huis-
aan-huis verspreide bonnen kunnen 
Kudelstaarters invullen wat ze do-
neren aan de veiling. Ervaring leert 
tevens dat lokaal aangeboden dien-
sten het erg goed doen. Maar na-
tuurlijk mag een bijdrage in contan-
ten ook. Daarvoor staat de bankre-
kening 3001.07.927 van Veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart open. De 
afgelopen twaalf edities van de Ku-
delstaartse veiling leverden bij el-
kaar een bedrag van ruim 200.000 
euro op. Dat werd uitgekeerd aan 
ruim veertig lokale clubs, vereni-
gingen en stichtingen. Op die ma-
nier zorgen Kudelstaarters met hun 
inbreng in de veiling voor uitkomst 
bij andere Kudelstaarters. Vandaar 
de naam van de actie: ‘Kudelstaart 
voor Kudelstaart’. Bovendien levert 
de veiling een bijdrage aan de ge-
meenschapszin in het groeiende 
dorp. Clubs en verenigingen in Ku-
delstaart die een financieel zetje in 
de rug, voor een goed onderbouwd 
doel, goed kunnen gebruiken, kun-
nen via zich bij de organisatie mel-
den via een speciaal te downloa-

den formulier op de website www.
kudelstaart.com. De aanvrage moet 
voor eind april worden ingeleverd. 
Het bestuur van Kudelstaart voor 
Kudelstaart raadt inwoners van de 
plaats aan om de datum van 11 mei 
vast in de agenda’s te blokkeren. 

Die avond valt vlak voor moeder-
dag en gewoontegetrouw zullen de 
prachtigste boeketten op de vei-
ling weer enorm in de belangstel-
ling staan. 

De Liefde ontrafeld in 
Het Oude Raadhuis
Aalsmeer - Op de valreep is aan 
Henny Weima vorige week ge-
vraagd om nog wat werk in te bren-
gen voor de tentoonstelling ‘Trouwen 
in het Oude Raadhuis’ en kunstwer-
ken over de liefde. De kern van de-
ze tentoonstelling, of liever het uit-
gangspunt, is de verzameling ou-
de trouwfoto’s die Annefie van Itter-
zon verzameld heeft, allemaal foto’s 
van mensen, die in een ver verleden 
in het Oude Raadhuis getrouwd zijn. 
Er zijn een paar wanden volgeplakt 
met deze bruidsparen op hun paas-
best. Met sluiers, diadeempjes, boe-
ketten, zwarte pakken , hoge hoeden. 
De paren zijn heel chic of zeer een-
voudig, soms wat stijf of juist uitbun-
dig, meestal op de Raadhuistrap, al-
lemaal opgewekt en stralend, ze heb-
ben duidelijk zin om aan een mooie 
toekomst te beginnen. “Hoeveel stel-
len zouden er eigenlijk nog in leven 
zijn?’, hoor ik iemand vragen. Het is 
een mevrouw die met haar man op 
zoek is naar hun bruidsfoto van wel-
eer. “Ja, zo zag ik er uit in mijn bruids-
jurk, die ik zelf gemaakt had. Later 
heb ik hem blauw geverfd zodat ik 
hem nog kon dragen. En het boeket 
is door mijn man gemaakt, met orchi-
deeën, dat was toen heel bijzonder.” 
De tentoonstelling wordt zeer druk 
bezocht, iedereen herkent iedereen 
op de grote fotocollages. Het is een 
feest der herkenning. Toch zijn het 
niet alleen deze oude foto’s, die de 
tentoonstelling tot een feest maken. 
Deze gestolde momenten van lief-
de en trouw worden in deze exposi-
tie verder uitgewerkt en uitgediept in 
prachtige schilderijen en beelden. De 
echtverbintenis, de liefde, de kame-
raadschap, het samen zijn. Het wordt 
in de geëxposeerde werken op ver-
schillende manieren verbeeld. Maar 
ook de keerzijde komt aan bod: het 
verdriet, het gemis, het keurslijf, de 
dubbele bodems. En de kunstenaars 
gaan nog verder, hun werken vertel-
len over liefde en gehechtheden in 
de breedste zin van het woord. Zo is 
er bijvoorbeeld de moederliefde. Op 
een prachtig schilderij van de Sibe-

rische kunstenaar Evgeny Sharaborin 
een vrouw en haar kind, in een land-
schap. De moeder heeft op een gras-
veld een doek uitgespreid onder een 
boom en buigt zich over haar kind. 
Het lijkt wel of ze in een soort boot-
je liggen, het kind veilig geborgen bij 
haar moeder. “Moederliefde betekent 
niet alleen de liefde van de moeder 
voor haar kind, maar kan ook staan 
voor de gehechtheid van het kind 
aan haar moeder”, bedenk ik me ter-
wijl ik een collage van fotografe Mo-
nique Persoon aan de wand hang. 
“Het is een foto van mijn moeder, 
omgeven door bloemguirlandes. Zij 
was toen ongeveer 35 jaar oud. Mijn 
zusters en ik gaven dit mooie werk-
je aan haar toen ze 90 werd. Daar te-
genover in het gangetje de bruidsfo-
to van mijn ouders die onder ande-
re als voorbeeld diende voor een gro-
te aquarel van mijn hand uit 1978. Ik 
noem het mijn ‘jonge meisjeskunst’, 
heel zacht van kleur en vol met sym-
bolen. Aan de bovenkant, in de wol-
ken, zijn mijn ouders twee keer als 
bruidspaar afgebeeld. Aan de lin-
ker kant is het mijn vader die dui-
delijk zichtbaar is, aan de rechter-
kant is het juist mijn moeder die uit 
de verf komt. Het doet mij zeer veel 
plezier dat mijn ouders , gefotogra-
feerd en geschilderd, in deze expo-
sitie omringd worden door een hele 
roedel honden. Het zijn de vrolijke en 
ontroerende schilderijen van Jet Vi-
olier. In de grote zaal komen ze me 
al tegemoet, een hele wand vol hon-
den, heel guitig en lief kijken ze me 
aan; één hond, heel langgerekt, leunt 
naar links en valt haast van het doek. 
Tegen me opspringend, kwispelend 
begeleiden ze me tot in het gangetje 
waar ze zich bij mijn familie voegen. 
Die gehechtheid tussen mens en dier 
wat kan die toch groot zijn, noem het, 
wat mij betreft, maar gerust liefde. 
De expositie ‘Trouwen en liefde’ is tot 
en met 5 mei te bezoeken in Het Ou-
de Raadhuis in de Dorpsstraat iedere 
donderdag tot en met zondag tussen 
14.00 en 17.00 uur.
Door Henny Weima. 

Henny Weima bij de schilderijen van Jet Violier en een hele roedel honden. 
Foto: A. van Itterzon

Reünie Zevensprong ter 
ere van 150-jarig bestaan
Rjisenhout - Openbare basisschool 
de Zevensprong startte in 1862 als 
School 7. Tien jaar na de droogleg-
ging van de Haarlemmermeer. Het 
was slechts een kleine school in Rij-
senhout met leerlingen uit arbei-
dersgezinnen. Als het inwoneraan-
tal langzaam stijgt, stijgt ook het 
aantal kinderen dat naar School 
7 wil. In 1969 komt er daarom een 
nieuw, groter gebouw. Na de ver-
bouwing krijgt de school een nieu-
we naam. Er wordt gekozen voor de 
naam Wethouder van der Zwaard 
school, genoemd naar de toenma-
lige wethouder van onderwijs Al-
bert van der Zwaard. Als in 2003 de 
school van binnen een grote meta-
morfose krijgt, verandert de naam 
opnieuw. Dit keer naar Zeven-
sprong, een naam die refereert naar 
de oude School 7 en de zeven stap-
pen waarin de kinderen de school 
doorlopen. 

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat 
School 7 werd opgericht. Dit jubi-
leum kan de school natuurlijk niet 
zomaar voorbij laten gaan. Ter ere 
van het 150-jarige bestaan worden 

er vele activiteiten georganiseerd, 
waaronder een reünie op zaterdag 
29 juni. “Al sinds september komt 
de reüniecommissie bij elkaar, om 
ideeën te bedenken en voorberei-
dingen te treffen”, vertelt voorzitter 
van de reüniecommissie Gerry Sud-
meier. Tijdens de reünie kan gezellig 
worden gesproken met oud-klasge-
noten, oud-docenten en actieve ou-
ders. Daarnaast wordt er een klas-
senfoto gemaakt en is er een fo-
totentoonstelling te bewonderen. 
“Voor deze fototentoonstelling zijn 
we nog op zoek naar groepsfoto’s 
van vroeger, bijvoorbeeld klassen-
foto’s of foto’s van schoolreisjes”, 
laat Gerry weten. De foto’s kunnen 
onder vermelding van bron, jaar-
tal en eventuele toelichting wor-
den verzonden naar fotoszeven-
sprongrijsenhout@gmail.com. Meer 
informatie over het 150-jarig be-
staan en de reünie is te vinden op 
www.150jaarzevensprong.nl. Via 
deze website kan iedereen zich ook 
aanmelden voor de reünie. De kos-
ten voor de reünie bedragen 7 euro. 
Bij dit bedrag inbegrepen zijn enke-
le drankjes en hapjes. 
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Jubileumfeest op zaterdag 20 april in Crown Studio’s

ANBO vijftig jaar bond van 
en voor actieve senioren!
Aalsmeer - De ANBO afdeling 
Aalsmeer bestaat vijftig jaar en dit 
jubileum gaat gevierd worden met 
een gezellig en gevarieerd feest voor 
alle senioren in de gemeente. Van-
zelfsprekend was het gaan vieren 
van de halve eeuw overigens niet. 
De ANBO is een belangenvereni-
ging en juist op dit moment speelt 
er landelijk nogal het een en an-
der voor ouderen. Denk aan de ho-
gere pensioenleeftijd, kortingen op 
de AOW en onder andere de nieu-
we wet Wmo. Een jaar voor aanvang 
is wel of niet een feestje geven aan 
de orde geweest in een vergade-
ring. Het feit dat de penningmees-
ter al geruime tijd geld opzij heeft 
gelegd met het oog op het jubileum, 
gaf de doorslag: Wel doen en voor 
alle ouderen in Aalsmeer en Ku-
delstaart! Gekozen is voor zaterdag 
20 april, in de maand van de oprich-
ting in 1963, dacht men. Want voor-
zitter Janny Oosterloo is in het verle-
den gedoken en heeft veel grappige 
en leuke weetjes ontdekt. Een daar-
van is de oprichtingsdatum: 22 sep-
tember 1962. 

Belangenvereniging
Er waren in de gemeente liefst vier 
afdelingen van de Algemene Bond 
van Bejaarden, zoals de naam toen 
nog was, in het Dorp, in Zuid, in 
Oost en in Kudelstaart. Landelijke 
aansluiting is een half jaar na op-
richting, op 1 mei 1963, aangegaan. 
In zestiger jaren kregen senioren 
meer vrije tijd en om hier invulling 
aan te gaan geven, werd in 1964 
subsidie aangevraagd bij de ge-
meente om activiteiten voor oude-
ren te kunnen organiseren. Mees-
ter van Dam deed als raadslid voor 
de Protestants Christelijke Groep dit 
verzoek. Subsidie wordt door de ge-
meente overigens al geruime tijd 

Janny Oosterloo is nu drie jaar voorzitter van de afdeling Aalsmeer van de AN-
BO. Met plezier is ze in het verleden van de bond gedoken. De ‘geschiedenis’ 
is gebundeld en te koop tijdens het jubileumfeest.

niet meer gegeven. De bond draait 
op gelden via lidmaatschap en voor 
de jubileumviering is tevens ex-
tra financiële hulp gezocht middels 
sponsors. Activiteiten organiseren is 
trouwens niet de hoofdmoot bij de 
ANBO. Natuurlijk is er een divers 
aanbod van ontmoetingsmomen-
ten. Het gezamenlijk uit eten gaan 
is bijvoorbeeld op dit moment be-
hoorlijk in trek. “Als alleenstaande 
ga je niet zo gauw in een restaurant 
eten”, legt voorzitter Oosterloo uit. 
“De ontmoeting met leeftijdgenoten 
is sowieso gezellig”, gaat ze verder. 
“Sociale contacten zijn belangrijk.” 
Excursies, stadswandelingen, fiet-
sen en cursussen maken onder an-
dere ook deel uit van de program-
mering. Maar, het behartigen van 
de belangen van ouderen is en blijft 
de belangrijkste taak van de AN-
BO. De afdeling functioneert auto-
noom, maar kan qua steun en ken-
nis rekenen op het landelijke, over-
koepelende orgaan. De bestuursle-
den zitten dan ook niet alleen achter 
de vergadertafel in Aalsmeer, maar 
maken ook deel uit van het Senio-
renplatform, hebben regelmatig re-
gionaal overleg en laten zich infor-
meren op landelijke vergaderingen 
en bijeenkomsten. 

De splitsing enkele jaren geleden 
door de oprichting van de OVAK 
zegt voorzitter Oosterloo te betreu-
ren. “De OVAK vervult een belang-
rijke rol in Aalsmeer met al hun acti-
viteiten voor ouderen. Maar zij heeft 
duidelijk een plaatselijke koers ge-
kozen. De ANBO is vooral sterk in 
landelijke belangenbehartiging en 
wij krijgen hierbij ondersteuning 
vanuit de landelijke en regiona-
le overleggen.” Ondanks de ‘deling’ 
heeft de ANBO Aalsmeer zo’n 600 
leden en gezien alle landelijke peri-

kelen lijkt groei van de bond van en 
voor actieve senioren absoluut niet 
uitgesloten. Terug bij af van de re-
den van oprichting in 1900 van de 
Bond voor Staatspensionneering?! 
De omstandigheden voor, toen nog 
bejaarden genoemd, die geen inko-
men meer hadden, was na de oor-
log schrijnend. Er werd door de-
ze categorie echt honger geleden. 
Ze hadden geen geld. Pas in 1957 
zorgde minister Drees middels het 
instellen van de AOW voor meer so-
ciale zekerheid. Uit een fusie tus-
sen de Staatsbond en de Algemene 
Bond voor Bejaarden is uiteindelijk 
in 1977 de ANBO ontstaan. 

Informatieve bundel
Voorzitter Janny Oosterloo heeft 
duidelijk de archieven goed bestu-
deerd. Ze heeft veel informatie ver-
zameld, wat landelijke opzienbaren-
de nieuwtjes, maar vooral weetjes 

Kinderboerderij en OTT 
geen ‘kroonappels’ meer
Aalsmeer - Ter gelegenheid van de 
aankomende inhuldiging van de Prins 
van Oranje en Prinses Máxima orga-
niseert het Oranje Fonds de zoektocht 
naar de Oranje Fonds Kroonappels. 
Duizenden organisaties die iets bete-
kenen voor de samenleving, hebben 
hun activiteiten voorgedragen. 

Voor Aalsmeer ging het om de stichting 
Kinderboerderijg en Ons Tweede Thuis. 
De inzending van Boerenvreugd was 
het organiseren van het 20-jarig jubi-
leum van de kinderboerderij. Doel was 
om te komen tot een groot bezoekers-
aantal uit de regio. Stichting Ons Twee-
de Thuis had het project Leren en wer-
ken voorgedragen. Ons Tweede Thuis 

Aalsmeer - Op de zaterdagen 13 
april, 19 oktober en 2 november vaart 
de snoeiboot weer uit om eilandeige-
naren op de Westeinderplassen de 
mogelijkheid te geven hun snoeihout 
gratis en op een verantwoorde ma-
nier af te voeren. De boot ligt van 9.00 
tot 12.00 uur bij schuilhaven de Win-
kel aan de grote Poelzijde en is van 
13.00 tot 16.00 uur te vinden bij het 
baggerdepot van Otto bij de door-
gang Grote Brug. Op deze tijden en 
deze locaties kunt u uw snoeihout 
dus aanbieden om gratis af te laten 
voeren. Alleen snoeihout van recre-
anten wordt aangenomen. Particulie-
re eilandeigenaren kunnen hun over-
hangend groen boven het water van 
de sloten en vaarwegen snoeien en 
op zaterdag 13 april afvoeren naar de 
snoeiboot. Bedrijfsafval, zoals serin-
genhout -en kluiten, wordt niet ge-
accepteerd. Als de boot op de aan-
gegeven tijd niet aanwezig is, dan is 
deze waarschijnlijk even aan het los-
sen, maar komt weer terug. De ge-
meente biedt de service van het op-
halen van snoeiafval aan omdat zij 
graag wil (het is zelfs verplicht) dat 
eilandeigenaren het overhangend 
groen in de vaarwegen snoeien. Par-
ticuliere eilandeigenaren kunnen hier 

aan meewerken door alle overhan-
gend groen boven het water van de 
sloten en vaarwegen te snoeien en 
af te voeren naar de snoeiboot. Voor 
bomen met een doorsnede van 20 
centimeter of meer, gemeten op een 
hoogte van 1.30 meter, moet men 
een zogenaamde omgevingsvergun-
ning aanvragen. Dit kan via www.
omgevingsloket.nl. Voor meer infor-
matie over de takkeninzameling en 
de snoeiboot kan contact opgeno-
men worden met de servicedesk Am-
stelveen/Aalsmeer vraag naar afde-
ling VKH, vaarwegbeheer via 020–
5404911.

Snoeiboot vaart weer uit

Informatief overleg Raad over 
decentralisaties sociaal domein
Aalsmeer - Volgende week don-
derdag 11 april wordt een informa-
tief overleg georganiseerd over de 
decentralisaties op het gebied van 
het sociaal domein. De decentrali-
saties houden de invoering van de 
nieuwe Jeugdwet, de overdracht van 
taken uit de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten (AWBZ) naar de 
Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) en de invoering van de 
nieuwe Participatiewet in. Met de-
ze overdracht krijgt de gemeente 
Aalsmeer meer verantwoordelijkheid 
voor een nieuwe groep kwetsba-
re tot zeer kwetsbare inwoners. Dit 
openbare overleg met de raad vindt 

plaats in de Raadskelder, kamer 020, 
van het gemeentehuis en begint om 
20.00 uur. Tijdens dit overleg zal on-
der leiding van programmamana-
ger Rob Oudkerk interactie met de 
Raad plaatsvinden. Een aantal vra-
gen komt aan bod. Wat beteke-
nen de decentralisaties van Jeugd, 
AWBZ en Participatiewet? Wat be-
tekenen de decentralisaties voor de 
gemeente Aalsmeer? Daarna volgt 
er een gesprek met raad- en colle-
geleden waarin de rollen en verant-
woordelijkheden in de komende pe-
riode zullen worden besproken. De 
bijeenkomst is openbaar. Geïnteres-
seerden zijn welkom.

Rietbrandje bij Vlinderweg
Aalsmeer - Op woensdag 27 maart, 
rond kwart voor vier in de middag, 
is alarm geslagen bij de brandweer 
vanwege een rietbrandje bij de Vlin-
derweg. 
De brandweer uit Amstelveen kwam 
ter plaatse en heeft de vlammen ge-
doofd. Al snel kon het sein brand 

meester gegeven worden. De oor-
zaak wordt gezocht in de droogte, 
maar brandstichting wordt niet uit-
gesloten. De schade is beperkt ge-
bleven. Er hebben zich ongevallen 
voorgedaan. 

Foto: Yvonne van Doorn.

over de afdeling Aalsmeer en deze 
gebundeld. Te koop voor een zach-
te prijs is deze informatieve bundel 
tijdens de jubileumviering. Rest nog 
het programma hiervoor en natuur-
lijk de tip om zaterdag 20 april in de 
agenda ‘dik’ aan te strepen. De fees-
telijke bijeenkomst is van 14.00 tot 
18.00 uur in 7Street in Crown Busi-
ness Studio’s aan de Van Cleeffka-
de. Van 14.00 tot 15.00 uur is er een 
receptie met speeches en een ge-
zamenlijk treffen. Vanaf 15.00 uur 
barst het feest los met optredens 
van theatermaker Marijke Kots met 
‘Mevrouw van den Berg’ en shanty-
koor De Brulboeien. Daar tussen-
door worden de bezoekers getrak-
teerd op een Sentimental Journey 
en muziek van DJ Kees Markman. 
Gastvrouw tijdens het feest is Alma 
de Jong. 
Vergeet niet de portemonnee mee 
te nemen, koffie, thee en hapjes 
en één drankje worden u aangebo-
den, de overige consumpties dienen 
zelf betaald te worden. Om enigs-
zins inzicht te krijgen in het aantal 
bezoekers worden zij die van plan 
zijn te komen gevraagd dit, en met 
hoeveel, te melden via secretari-
aat@anbo-aalsmeer.nl of via 0297-
327731 en 0297-327922.

Door Jacqueline Kristelijn

Vergaderavond sluit met 
besloten raad in gemeentehuis
Aalsmeer - Vanavond, donderdag 4 
april, komen burgemeester, wethou-
ders en raadsleden bijeen voor de twee 
wekelijkse bijeenkomst van het Be-
raad en de Raad. Om 20.00 uur wordt 
aangevangen in de raadszaal van het 
gemeentehuis en beide vergaderin-
gen zijn openbaar te bezoeken door 
belangstellenden. Tot rond 23.00 uur 
ongeveer, want daarna gaan de deu-
ren van de raadszaal dicht voor pu-
bliek en wordt, net als vorige maand, 
een besloten Raadsvergadering ge-
houden. Op de agenda van deze be-
sloten Raad staat de vaststelling van 
het verslag van de besloten raad van 
14 maart. Wordt er opnieuw gespro-
ken over het aanstellen van de nieu-
we burgemeester, misschien definitief 
hierover gestemd of spelen er andere 
zaken die vooralsnog niet aan de gro-
te klok gehangen mogen worden? Al-

tijd spannend als het woordje ‘beslo-
ten’ dik gedrukt en in hoofdletters ver-
meld staat op de agenda… Openbaar 
wordt er in ieder geval in het Beraad 
gesproken over het vaststellen van het 
bestemmingsplan voor de komst van 
een Gezondheidscentrum in het ‘nieu-
we deel’ van het gemeentehuis op het 
Drie Kolommenplein en voor de twee-
de maal wordt gesproken over de no-
ta van uitgangspunten voor de Struc-
tuurvisie Uiterweg. Na een korte pauze 
wordt rond 22.15 uur verder vergaderd 
in de Raad met als eerste agendapunt 
de behandeling in tweede termijn en 
besluitvorming van het bestemmings-
plan Landelijk Gebied Oost. En in de 
raad klinkt, als alle fracties groen licht 
geven, de definitieve hamerslag voor 
de nota Uiterweg. Voor wie de verga-
deravond wil bijwonen: Ingang Raad-
huisplein.

Boswachter geschokt
Twee pramen ‘gedumpt’ 
in Oosteinderpoel?!
Aalsmeer - Een boswachter van 
Landschap Noord-Holland was ge-
schokt toen hij in een sloot twee af-
gezonken pramen ontdekte. De hou-
ten vaartuigen zijn er expres achter-
gelaten door iemand die van zijn af-
val af wilde. Landschap Noord-Hol-
land is nu op zoek naar de dader of 
naar tips van mensen die iets heb-
ben gezien. In een prachtige sloot in 
het beschermde natuurgebied Oost-
einderpoel bij Aalsmeer ontdekte de 
boswachter de zeven meter lange 
pramen. Ze zijn in een erbarmelijke 
staat en zitten vol met teer en carbo-
leum. Landschap Noord-Holland wil 
ze absoluut opruimen, maar loopt te-

gen hoge kosten aan. Daarom is het 
Landschap op zoek naar tips. 
Nog beter is dat de eigenaar zich-
zelf meldt zodat naar een oplossing 
gezocht kan worden. In het gebied 
van de Bovenlanden waar de Oost-
einderpoel bij hoort, worden de laat-
ste tijd steeds vaker rondvaarten ge-
organiseerd om publiek te laten ge-
nieten van het natuurschoon. Dan 
past het natuurlijk niet dat men zich 
hier van z’n afval ontdoet! Voor tips 
bel Peter de Jong of een andere bos-
wachter van Landschap Noord-Hol-
land, 023-5848052 of stuur een email 
naar p.dejong@landschapnoordhol-
land.nl.

Vaartuigwrakken weghalen!
Aalsmeer - De gemeente Aalsmeer 
roept de eigenaren van enkele vaar-
tuigwrakken op om hun boten weg 
te halen vóór 1 mei aanstaande. De 
boten zijn in slechte staat en wor-
den gezien als vaartuigwrakken. Op 
de boten zelf worden ook medede-
lingen geplakt om de eigenaren er 
op te wijzen dat ze hun boot moeten 
weghalen. Mochten de wrakken op 
1 mei nog niet zijn weggehaald door 
de eigenaren, dan gaat de gemeen-
te zelf de wrakken verwijderen. Het 
gaat om een boot bij de Pontweg, ter 
hoogte van de winkel Prenatal. Het 
betreft een ijzeren roeiboot, zilver/
grijs, hangt aan touwen aan de ka-
de en om een polyester bootje, op-
schrift Putoline, blauw op dek, romp 
wit. Ter hoogte van Pontweg 5 ligt 
verder een bootje van het merk Elan, 
naam Tomi, witte romp, blauw dek 
en een ijzeren roeiboot, kleur groen 
met buitenboordmotor Mercury 4.5 
pk, ligt naast een kruiser. Langs de 
Stommeerkade ter hoogte van num-
mer 25 nabij de N201 liggen drie 

boten die de gemeente verwijderd 
wil hebben. Het gaat om twee ijze-
ren roeiboten, de een is groen van 
kleur en ligt aan een steiger, de an-
der is grijs van kleur en ligt in het riet 
aan een boom. Verder ligt hier een 
BM, hout met witte romp. Het dek 
is kapot, de boot ligt in het riet en 
draagt de naam Esperanza. De ge-
meente kan op grond van de alge-
mene Plaatselijke Verordening over-
gaan tot het weghalen van de wrak-
ken. In het APV van de gemeente 
Aalsmeer staat dat booteigenaren 
er voor moeten zorgen dat hun boot 
niet vol kan lopen met water en zo-
doende niet kan zinken en/of wordt 
verwaarloosd. De APV is na te lezen 
en/of te downloaden op de website, 
http://aalsmeer.regelingenbank.nl/. 
Voor meer informatie kan contact 
opgenomen worden met de service-
desk Amstelveen/Aalsmeer en vra-
gen vraag naar afdeling VKH, vaar-
wegbeheer via 020–5404911.

Zeilboot weg!
Aalsmeer - Op zaterdag 30 maart 
ontdekte de eigenaar van een zeil-
boot rond het middaguur dat zijn 
vaarplezier gestolen is. De La-
ser-boot, type 4.7 is lichtblauw van 
kleur. De zeilboot was vastgeketend 
op een karretje. De dieven zijn er al-
leen vandoor gegaan met de boot. 
Het karretje is achtergebleven. Va-
ren kunnen de dieven niet. Het roer 
en het zwaard van de zeilboot heeft 
de eigenaar nog thuis. De boot lag 
bij een jachthaven aan de Uiterweg.

75-Jarige na val 
naar ziekenhuis

Aalsmeer - Op donerdag 28 maart 
om kwart voor negen in de ochtend is 
alarm geslagen voor een onwel gewor-
den bewoonster van de Rietgorsstraat. 
De hulp vond de 75 jarige vrouw op de 
grond. Brandweer, politie en ambulan-
ce zijn ter plaatse geweest. De vrouw 
is per ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd en is opgenomen.

Snelheidsduivel 
aangehouden

Aalsmeer - Op woensdag 27 maart 
heeft de politie een 21 jarige man uit 
Kudelstaart aangehouden. De man 
had eerder zijn rijbewijs moeten in-
leveren vanwege een gigantische 
snelheidsovertreding op de ring-
weg bij Amsterdam. Hij werd hier 
‘geklokt’ met een snelheid boven de 
200 kilometer per uur. Voor het poli-
tiebureau aan de Dreef zagen agen-
ten de man in een auto stappen en 
wegrijden. Besloten werd naar zijn 
huis te rijden om proces-verbaal op 
te maken. De agenten keken wel 
raar op toen hij niet achter het stuur 
vandaan stapte, maar vanaf de pas-
sagiersstoel de deur opende. Toch is 
de man aangehouden en is er pro-
ces-verbaal opgemaakt.

‘Drugsmannen’ 
in kraag gevat

Aalsmeer - Op zondag 31 maart, 
eerste paasdag, zijn vijf mannen 
aangehouden op het terrein van de 
bloemenveiling aan de Legmeer-
dijk. Een prima samenwerking tus-
sen de bedrjfsbeveiliging en de po-
litie. Beveiligers zagen nogal wat 
reuring bij een busje. Besloten werd 
de hulp van agenten in te schake-
len en polshoogte te gaan nemen. In 
de bestelbus trof de politie 570 kilo-
gram Qat aan. In de opiumwet is on-
langs opgenomen dat deze ‘kauw-
drugs’ verboden is. Enkele van de 
aangehouden mannen zijn Somali-
ers. De Qat heeft een straatwaarde 
van 45.000 euro. De mannen kun-
nen rekeken op een forse boete. De 
bestelbus is in beslag genomen.

Gebroken neus 
na vechtpartij

Aalsmeer - Om half zes in de nacht 
van zaterdag 30 op zondag 31 maart is 
een 18 jarige jongen uit Kudelstaart in 
elkaar geslagen door een groep jon-
geren. De oorzaak van de vechtpar-
tij is onbekend. De jongen is zo hard 
geslagen dat hij enige tijd buiten be-
wustzijn is geweest. Met een gebro-
ken neus, een hersenschudding en 
mogelijk ook een gebroken kaak is hij 
naar het ziekenhuis vervoerd. De po-
litie heeft de zaak in onderzoek. Ge-
tuigen kunnen zich melden via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

realiseert werkplekken voor jongeren 
met een beperking. Sommigen zaten 
al jarenlang in de dagbesteding voor 
verstandelijk gehandicapten, maar wil-
den gewoon een vak leren en aan het 
werk. Samen met vrijwilligers en het 
ROC is men een leer-werkbedrijf ge-
start. De jongeren worden opgeleid en 
aan een baan geholpen. En het werkt! 
Dertig jonge mensen met een verstan-
delijke handicap werken nu al bij ver-
schillende bedrijven en instellingen in 
de regio. Helaas zitten beide initiatie-
ven niet bij de laatste zestig organisa-
ties die de finale hebben gehaald. De 
finale is op 18 april. Er zijn drie catego-
rieën: Buurt, jeugd en helpende hand. 
Ondanks dat de een na laatste ronde 
niet gehaald is, blijft de kinderboerde-
rij een prachtige en leerzame plek voor 
de jeugd van Aalsmeer en verdient het 
initiatief van Ons Tweede Thuis alle lof 
en aandacht.

Overvaller van 
juwelier gepakt

Aalsmeer - Gisteren, woensdag 3 
april, heeft de politie de verdachte 
aangehouden van de overval op ju-
welier Könst op dinsdagmorgen 12 
maart. Het gaat om een 21 jarige man 
uit Rotterdam. Tijdens de overval ver-
wondde hij de juwelier aan zijn hoofd. 
De overvaller was er vandoor gegaan 
met diverse sieraden. Een uitgebreid 
technisch onderzoek heeft tot de aan-
houding van deze 21 jarige man uit 
Rotterdam geleid. De politie in Rotter-
dam heeft de man aangehouden en 
overgedragen aan Aalsmeer. De man 
wordt nu verhoord op het hoofdbu-
reau in Amsterdam. Er is toestemming 
verleend door justitie om huiszoeking 
te verrichten. Mogelijk worden de ge-
stolen sieraden terug gevonden.

Navigatie uit 
auto gestolen
Aalsmeer - In de nacht van dinsdag 
26 op woensdag 27 maart is een ruit 
ingeslagen van een in de Atalanta-
laan geparkeerde auto. Uit de Audi 
is niets weggenomen. Minder geluk 
had een bewoner van de Oostein-
derweg op donderdag 28 maart. Om 
tien over vier in de nacht werd hij 
wakker omdat het alarm van zijn au-
to afging. Er bleek een ruit ingesla-
gen te zijn aan de portierskant. On-
danks dat alle buitenverlichting bij 
het huis aansprongen, hebben de 
dieven toch het navigatiesysteem 
weten mee te nemen. 

Geld weg na 
woninginbraak
Aalsmeer - Op zaterdag 30 maart 
is ingebroken in een woning in de 
Anjerlaan. Toen de bewoner thuis 
kwam, zag hij iemand via de achter-
zijde zijn woning verlaten. Om bin-
nen te komen heeft de dief met een 
breekijzer het raam geopend. Het 
breekijzer is teruggevonden door de 
buren. Er is een sporenonderzoek 
gehouden. Uit de woning heeft de 
dief een geldbedrag gestolen. Hij of 
zij is gevlucht in een auto. De dief 
droeg donkere kleding.

Woning niet in 
door inbraak
Aalsmeer - Op vrijdag 29 maart is 
tussen kwart over acht in de avond 
en kwart over twaalf ‘s nachts ge-
probeerd in te breken in een woning 
in de Atalantalaan. Het cilinderslot 
was uit de deur geboord, waardoor 
de bewoner niet naar binnen kon. 
Met hulp van agenten is hij alsnog 
binnen gekomen. Het cilinderslot lag 
in de gang. De dieven zijn niet bin-
nen geweest. Er is niets ontvreemd. 
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Woensdag en donderdag

Alles voor tuin en terras op 
FloraHolland Spring Fair
Aalsmeer - Op woensdag 10 en 
donderdag 11 april vindt bij Flora-
Holland in Aalsmeer de FloraHolland 
Spring Fair plaats. Tijdens deze han-
delsbeurs is een groot assortiment 
planten voor tuin, balkon en terras te 
bekijken én direct te bestellen. Aan-
voerders presenteren een breed as-
sortiment van kuip-, perk- en tuin-
planten. Daarnaast is er een product-
plein vol voorjaarsproducten als in-
spiratie voor het komende buitensei-

zoen. De handelsbeurs biedt in- en 
verkopers een unieke gelegenheid 
om op één plek het complete assor-
timent voor voorjaar en zomer bij el-
kaar te zien. De FloraHolland Spring 
Fair wordt georganiseerd op locatie 
‘oude Isa-box’, ingang Cultra bij Flo-
raHolland aan de Legmeerdijk. De 
borden ‘Spring Fair’ wijzen bezoekers 
de weg. De beurs is open van 8.30 tot 
16.00 uur op woensdag en van 8.30 
tot 14.00 uur op donderdag.

Netwerkavond DoetZaken
Aalsmeer - Op donderdag 11 april 
is de eerste thema-netwerkavond 
van DoetZaken 2.0. En dat is meteen 
een bijzondere: duurzaam onderne-
men. Duurzaamheid lijkt een mode-
woord geworden. Maar wat houdt 
dat nou werkelijk in, duurzaam on-
dernemen? En wat zijn de mogelijk-
heden? Biedt het ook kansen? Sinds 
het begin van dit jaar heeft DoetZa-
ken een nieuw, 6-koppig bestuur, 
allen ondernemers uit Aalsmeer en 
Amstelveen: Peter Sparnaaij en Bob 
van der Laarse, Dirk Postma, Simo-
ne Loos, Mike van der Laarse en 
Yvonne Copini. Amstelland Doet-
Zaken is een netwerkorganisatie 
voor ondernemers uit, de naam zegt 
het al, regio Amstelland. Vier tot 
zes keer per jaar organiseert Doe-
tZaken een netwerkavond voor on-
dernemers, die net iets verder gaat 

dan borrelen alleen: denk daarbij 
aan thema-avonden met inspire-
rende sprekers en waardevolle in-
formatie. En avonden voor een spe-
cifieke groep zoals starters of on-
dernemers uit een specifieke bran-
che. De eerste thema-avond vindt 
plaats bij Eerlijke Oogst aan de Oos-
teinderweg 137, de kas waar top-
kok Jonathan Karpathios zijn groen-
ten kweekt. Karpathios werkt in zijn 
keuken vooral met locale en eerlij-
ke producten en kan daar gepassio-
neerd over vertellen. Te gast zijn on-
der andere de wethouders Ad Ver-
brug en Rik Rolleman van Aalsmeer. 
Aanmelden voor deze interessante 
netwerk-avond kan via www.doet-
zaken.nl. Deelname is gratis en elke 
ondernemer uit de regio is van harte 
welkom op donderdag 11 april van 
16.30 tot 21.00 uur.

Prijswinnaars Aalsmeer Photo
Aalsmeer - Rien de Koning kreeg 
de kans om de zolder van het Kar-
melietenklooster te bekijken en wat 
hij zag was prachtig strijklicht in 
een lege serene ruimte. Mooier kon 
hij het thema van Aalsmeer Photo 
‘Aalsmeer ruimt op’ niet verbeelden 
en vastleggen. En dat was ook de 
mening van de juryvoorzitter Patrick 
Spaander. De Koning won hiermee 
de vakjuryprijs en zijn foto wordt op 
groot formaat afgedrukt op acryl. 
Josine van Erp won de publieksprijs 
en daarmee was de jury het volle-

dig eens. Josine heeft gevoel voor 
detail, humor, sfeer, compositie en 
kleur. De omgekapte boom met het 
kruis in het midden toonde op su-
blieme wijze de treurigheid die er al-
tijd is wanneer een boom wordt ge-
veld. Beide winnaars zijn aanwe-
zig bij de prijsuitreiking zaterdag 6 
april om 10.30 in de studio van foto 
de Boer. Alle foto’s zijn te bekijken 
op de website www.Aalsmeerphoto.
nl. Het volgende thema is ‘Licht’, zie 
hiervoor ook de website.
Janna van Zon

Museumweekend in de Tuin
Aalsmeer - Zaterdag 6 en zondag 
7 maart doet de Historische Tuin 
Aalsmeer weer mee met het mu-
seumweekend. Zaterdag belooft 
een speciale dag te worden, om-
dat deskundigen van de PKN, of-
tewel kenners van kleipijpen, uitleg 
komen geven over de diverse soor-
ten kleipijpen. Bezoekers kunnen 
hun gevonden pijpen laten zien en 
zo de achtergrond van de pijpen le-
ren kennen. In vroegere jaren waren 
er vooral rond Gouda veel fabrie-
ken, waaronder een pijpenfabriek. 
Misbaksels en kapotte pijpen wer-
den weggegooid en zijn waarschijn-
lijk via het huisvuil uit Amsterdam in 
de Westeinderplassen terecht ge-
komen. Er zijn en worden heel veel 
pijpjes in en rond Aalsmeer gevon-
den. Iedereen is van harte welkom 
om met zijn vondsten langs te ko-
men. Zondag is er om 15.00 uur een 
veiling, waar iedereen kan probe-
ren zelf planten in te kopen op de 
veilingklok uit 1930. Ook zal er op 
beide dagen het enten van planten, 

specifiek seringen, gedemonstreerd 
worden. Veel mensen genieten al-
leen al van de lucht van de entwas. 
Tevens kunnen de bezoeker in de 
tentoonstellingsruimte alvast kennis 
maken met de deelexpositie ‘Bloei-
end Aalsmeer’. Te zien zijn bloem-
rijke catalogi en prenten gemaakt 
van en voor Aalsmeerse handelsbe-
drijven. De Tuin heeft nog een grote 
partij planten over, die niet meer in 
het sortiment passen. Daarom kunt 
U op beide dagen proberen uw slag 
te slaan met de aankoop van plan-
ten voor de Tuin. 
Er staan bijvoorbeeld nog veel klein-
bloemige Clematis, kornoeljes en 
coniferen. Beide dagen is de entree 
slechts 1 euro. Museumkaarthou-
ders en kinderen onder de 12 jaar 
hebben gratis toegang. Op zater-
dag gaat de Tuin open van 10.30 tot 
16.30 uur en op zondag zijn bezoe-
kers van 13.30 tot 16.30 uur welkom. 
De Historische Tuin is bereikbaar via 
de ophaalbrug op het Praamplein in 
het centrum.

11 April weer 
BorrelAalsmeer
Aalsmeer - Tijdens de vorige edi-
tie waren 163 ondernemers afgeko-
men op de netwerkbijeenkomst in 
Studio’s Aalsmeer. Veel bezoekers 
hebben nog geen enkele bijeen-
komst gemist maar er waren ook 
veel nieuwe gegadigden die zich 
hadden aangemeld. Het succes van 
deze netwerkborrel valt volgens de 
complimenten van de ondernemers 
onder meer te wijten aan de invul-
ling van het programma, de goede 
organisatie en het bieden van een 
podium aan diverse ondernemers. 
Aanmelden voor de netwerkbijeen-
komst op donderdag 11 april vanaf 
17.00 uur in Crown Studio’s kan via 
www.borrelaalsmeer.nl.

Feestelijke lancering van 
website vvvaalsmeer.nl 
Aalsmeer - Wethouder Gertjan 
van der Hoeven en Directeur Edu-
ard Pieter Oud van Amsterdam Mar-
keting hebben afgelopen donder-
dag de nieuwe toeristische website 
www.vvvaalsmeer.nl onthuld. Zij de-
den dit door in Boekhuis Aalsmeer 
met een sierlijke zwaai het doek 
voor de website weg te trekken. Dit 
gebeurde onder het toeziend oog 
van vertegenwoordigers van toeris-
tische bedrijven en organisaties. Op 
de website vinden toeristen, dagjes-
mensen en watersporters alle infor-
matie over toeristische uitjes, eve-
nementen, fiets- en wandelrou-
tes en activiteiten in Aalsmeer. Be-
zoekers, toeristen en waterspor-
ters die Aalsmeer willen bezoe-
ken, zoeken veelal eerst informa-
tie via de alom bekende VVV web-
site. Aalsmeer heeft daarom beslo-
ten om de informatie van de web-
site Beleef Aalsmeer onder te bren-
gen bij de nieuwe website. Wethou-
der Toerisme en Recreatie Gertjan 
van der Hoeven: “We willen met de 
nieuwe website de naamsbekend-
heid van het VVV-merk benutten en 
Aalsmeer op die manier nog beter 
over het voetlicht brengen. 
De nieuwe website ziet er aantrek-
kelijk en wervend uit én bevat bo-
vendien een Engelstalig gedeelte. 
De website wordt gevuld met pro-

motie, evenementen en toeristische 
informatie van de gemeente en van 
de toeristische bedrijven en orga-
nisaties in Aalsmeer. Ik roep ieder-
een dan ook van harte op om vaak 
en veel informatie te sturen voor de 
website. Dan kunnen we samen de 
website actueel en aantrekkelijk 
houden en ons dorp maximaal pro-
moten.” De gemeente heeft bureau 
C.T.C. Hoffscholte Journalistiek en 
Communicatie opdracht gegeven 
om de content op de nieuwe web-
site te gaan beheren en de bijbeho-
rende maandelijkse digitale nieuws-
brief te verzorgen. Berichten kun-
nen gestuurd worden naar info@
beleefaalsmeer.nl

Toeristische plattegrond
Bij de feestelijke lancering van de 
website vvvaalsmeer.nl werden ook 
de eerste exemplaren van de nieu-
we toeristische plattegrond uitge-
deeld. Op deze plattegrond staat al-
le informatie die de toerist wil weten 
op het gebied van watersport, toe-
ristische attracties, horeca, fiets- en 
wandelroutes en bezienswaardig-
heden. De plattegrond is onder an-
dere af te halen bij het VVVagent-
schap in de Zijdstraat 12, de balie 
van het gemeentehuis, de biblio-
theek, jachthavens en horecaonder-
nemingen.

Boekenmarkt met regionale 
boeken in het Boekhuis
Aalsmeer - Vrijwel elk jaar verschij-
nen er wel een paar uitgaven over 
de regio. Boeken waarin de lokale 
of regionale historie een rol speelt, 
soms algemeen van aard, vaak toe-
gespitst op een specifiek onder-
werp. Aalsmeer maar ook Haarlem-
mermeer en Amstelveen kennen 
een rijke traditie in het uitbrengen 
van lokale uitgaven.
Voor het Boekhuis reden om een 
boekenmarkt te organiseren die in 
het teken staat van deze boeken. 
Vrijdag 12 april kunnen belangstel-
lenden tussen 19.30 en 21.30 uur in 
de boekwinkel in de Zijdstraat te-
recht om hun verzameling compleet 
te maken. Aan deze avond wordt 
medewerking verleend door de 
Stichting Oud-Aalsmeer, de Stich-
ting Meer-Historie en de Vereni-
ging Historisch Amstelveen. Ver-
spreid door de winkel staan tafels 
waarop deze drie organisaties hun 
complete, nog verkrijgbare aanbod 
aan uitgaven presenteren. Vanzelf-

sprekend zijn de boeken te koop en 
ook geven de aanwezige bestuurs-
leden graag meer informatie over 
hun vereniging. In de winkel ook 
Pieter Groenveld van de Stichting 
Muzikaalsmeer, die het gelijknami-
ge boek met cd en dvd nogmaals 
onder de aandacht brengt. Ook an-
dere regionale uitgaven en boeken 
van plaatsgenoten worden gepre-
senteerd en zijn te koop. De mede-
werkers van het Boekhuis informe-
ren ook graag over de belangrijke 
nieuwe algemene boektitels die in 
de komende maanden verschijnen. 
Kortom, een goed moment om u te 
informeren en wellicht dat ene boek 
aan te schaffen dat nog ontbreekt in 
de boekenkast. Niet te missen voor 
de liefhebbers van lokale historie en 
inwoners met een gezonde belang-
stelling voor Aalsmeer en omgeving! 
Vooraf aanmelden is niet nodig. U 
bent van harte welkom tussen 19.30 
en 21.30 uur in het Boekhuis in de 
Zijdstraat 12 in het Centrum. 

Chocolade eitjes en speurtocht
Paasfeest Meer Aalsmeer
Aalsmeer - Afgelopen weekein-
de was er weer wat te beleven in 
het centrum. Zo deelde twee vro-
lijke paashazen chocolade eitjes uit 
in het centrum en in de winkels. Te-
vens gingen zij op de foto wanneer 
gewenst. 
De paasspeurtocht voor de kinde-

ren was ondanks de kou ook een 
succes. Dankzij de vele prijzen ver-
zorgd door onder andere Teddy’s, 
Shoeby, Het Wapen van Aalsmeer, 
Hema, Bruna, v/d Schilden Lingerie 
en Vooges heeft ieder kind een prijs 
gewonnen! Meer paasfeest dus in 
Meer Aalsmeer.

Aalsmeer - Op 2 april hebben de 
heer Johan van de Coolwijk en zijn 
vrouw Monique van der Linden een 
overeenkomst getekend met Green 
Park Aalsmeer waardoor zij eige-
naar worden van het ketelhuis op de 
nieuwe Ecuadorlaan. De Ecuador-
laan is een nieuwe laan op het be-
drijvenpark en grenst aan het fraaie 
Zwanenmeer en komt uit op de Ma-
chineweg. Het ketelhuis zal gaan 
fungeren als opslagruimte voor 
het metselbedrijf van de heer Van 

de Coolwijk. Hij heeft aangegeven 
het ketelhuis te gaan restaureren, 
waarbij hij onder andere de oude 
schoorsteen zal vernieuwen. Gre-
gor Heemskerk, directeur van Green 
Park Aalsmeer, is verheugd dat de 
heer Van de Coolwijk zich zal ontfer-
men over het ketelhuis, waardoor dit 
karakteristieke object bewaard blijft 
voor de gemeente Aalsmeer en haar 
inwoners. Door de restauratie blijft 
het ketelhuis als historisch symbool 
voor de bloementeelt behouden.

Tekenen voor behoud 
ketelhuis Ecuadorlaan

Ontdek geheimen achter 
glas met ‘Kom in de Kas’ 
Aalsmeer - Energiezuinige green la-
dies, betere begonia’s en snijgroen 
dat de hele wereld over reist. De we-
reld van de kas is er één vol gehei-
men, maar daar komt verandering in. 
Op zaterdag 6 en zondag 7 april ope-
nen de kassen hun deuren om te la-
ten zien wat er allemaal achter het 
glas gebeurt. Kom in de Kas is de 
naam van dit evenement waaraan ze-
ven bedrijven in de Aalsmeerse glas-
tuinbouw deelnemen. Van wandelen 
door een zee van rozen tot snoepto-
maatjes proeven en van kennismaken 
met hypermoderne varens tot groei-
en-bloeidemonstraties bijwonen. Kom 

in de Kas wordt voor de 36ste keer 
georganiseerd. De kassen verken-
nen kan dit jaar in de regio Aalsmeer 
door het bezoeken van één straat in 
De Kwakel. Behalve rondleidingen op 
de bedrijven en ontdekken hoe al-
les groeit en bloeit, worden ook an-
dere interessante activiteiten georga-
niseerd. Verder kunnen kinderen zich 
uitleven op het springkussen, mee-
doen aan de kassenspeurtocht of zich 
laten schminken als tomaat, aardbei 
of komkommer. Kom in de Kas is za-
terdag en zondag te bezoeken tussen 
10.00 en 16.00 uur. Zie voor meer in-
formatie www.komindekas.nl.

Workshop ‘Schrijven van 
CV en sollicitatiebrief’
Streek - Vandaag de dag is het een 
pittige klus om op te vallen met een 
CV en sollicitatiebrief. Hoe wordt 
een CV en sollicitatiebrief gelezen 
en waar moet je opletten? Wat kan 
doorslaggevend zijn om te worden 
uitgenodigd voor een sollicitatie-
gesprek? Veel mensen vinden het 
schrijven van een CV en sollicitatie-
brief moeilijk. Het is ook niet makke-
lijk, maar zeker wel te leren. Het uit-
gangspunt is ‘waarom solliciteer je 
op deze functie bij dit bedrijf’? Een 
CV is de eerste indruk die een werk-
gever krijgt van jou en jouw vaardig-
heden. Het moet geschreven wor-
den op het werk dat je zoekt, want 
daar wordt in de eerste 30 secon-
den naar gezocht. Bij het maken van 
een sollicitatiebrief is het belang-
rijk om aansluiting te vinden. Over-
tuigend schrijven kan pas als je ge-

richt gaat solliciteren, omdat je weet 
wat je wilt; welke werkzaamheden 
jou écht goed af gaan en waarom 
je het bedrijf zo leuk vindt om bij 
te werken! Vind je het moeilijk om 
dat kort en bondig te verwoorden? 
Doe dan mee aan deze praktische 
workshop en leer in twee avonden 
hoe je hiermee aan de slag kunt 
gaan! De workshop wordt gegeven 
op dinsdag 9 en donderdag 11 april 
van 19.00 tot 21.30 uur in de bibli-
otheek Mijdrecht aan de Dr. J. van 
der Haarlaan 8. Sollicitatietrainer is 
Rose-Marie Lucas, Noloc erkend 
loopbaanadviseur van Rooskleurig 
Coaching. 
Aanmelden kan door te bellen naar 
06-53135015 of stuur een e-mail 
naar info@rooskleurigcoaching.nl 
Informatie: www.rooskleurigcoa-
ching.nl.

Iedere 1e vrijdag van maand: 
Welkom Thuis Grand Café
Aalsmeer - Eigenaar Mark Bergs-
ma doet er alles aan om zijn prachti-
ge restaurant aan het water voor een 
breder publiek toegankelijk te laten 
zijn. Vanaf begin februari zijn zij we-
derom geopend voor de heerlijkste 
gerechten voor lunch en diner. Daar-
naast wil Mark en zijn team iedere 
eerste vrijdag van de maand de ruim-
te achterin omtoveren tot een Grand 
Café, compleet met band of zangers 
en zangeressen. Aanstaande vrijdag 
5 april treedt de top honderd cover-
band TradeMark-Live aan. De band 
komt uit Zaanstad en bestaat uit 
vijf ervaren, enthousiaste musici die 
er echt een feest van weten te ma-
ken. Ondersteund door een profes-
sionele geluidstechnicus brengen zij 
een muziekprogramma van feest tot 
dansmuziek. In Welkom Thuis zul-
len zij vrijdag op een kleine verho-
ging hits ten gehore brengen van on-
der andere Bob Marley, Marvin Gay, 
Marco Borsato, Tina Turner, Stevie 
Wonder, De Dijk en ga zo maar door. 
Zeer uiteenlopend en voor jong en 
oud. De wisselwerking tussen band 
en publiek speelt hierin een belang-
rijke rol. Wil jij ook bij dit feestje aan-
wezig zijn? De toegang is gratis. Van-

af 21.00 uur is iedereen welkom en 
bij binnenkomst krijgen de bezoe-
kers meteen een fris glaasje Prosec-
co aangeboden van het huis. Uiter-
aard is het restaurant gewoon ge-
opend voor diner. Maar erna kun-
nen de voetjes dus van de vloer! Te-
vens kunnen er tot sluitingstijd, te-
gen half één, luxe hapjes tussendoor 
besteld blijven worden, zoals het bij 
een Grand Café betaamd. Restaurant 
Welkom Thuis is tegenwoordig ook 
op social media actief. Je kunt ze op 
Twitter volgen via @WTAalsmeer en 
op hun Facebook pagina is momen-
teel een speciale actie gaande: Tus-
sen de eerste honderd volgers wordt 
een flesje Prosecco verloot en onder 
de eerste tweehonderdvijftig volgers 
zelfs een uitgebreide lunch voor twee 
personen. De verloting en uitreiking 
vindt plaats op de Grand Café avond, 
dus zorg dat je er bij bent. Het eni-
ge wat je daarvoor hoeft te doen is 
de flyer op de pagina te liken én te 
delen. Voor meer informatie kijk op 
www.welkomthuisaalsmeer.nl. Adres 
is Stommeerweg 91, telefoonnummer 
0297-331090.

Door Miranda Gommans

Kledingbeurs voor street-kids 
Aalsmeer - Sinds enige jaren orga-
niseert de stichting Umthombo, met 
succes een stoere hulpactiviteit voor 
street-kids in Durban in Zuid Afrika. 
De Doopsgezinde Gemeente steunt 
met de opbrengst van de kleding- 
en speelgoedbeurs op 13 april in de 
Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat 
deze hulpactiviteit. De street-kids wor-
den door de hulpwerkers zorgvuldig 
benaderd en vervolgens overtuigd om 
mee te gaan naar het Drop-In Cen-
tre. Daar krijgen ze wat ze direct no-
dig hebben (voedsel, soms kleding en 
medicijnen). Zo wordt het vertrouwen 
gewonnen en ontstaat er een bereid-
heid mee te doen met activiteiten die 
bij hun talenten passen: sport, muziek, 
tekenen, schilderen, etc. Zo wordt de 
bodem gelegd voor terugkeer naar 

een gewoon leven in de maatschap-
pij. Het succes is groot. Voor het ver-
voer van de kinderen en de noodzake-
lijke materialen is de beschikking over 
een personenbusje essentieel. De fi-
nanciën uit Aalsmeer moeten de ver-
vanging van de versleten bus mogelijk 
maken. De kledingverkoop start zater-
dag 13 april om 10.30 uur en duurt tot 
15.00 uur. 

Spullen inleveren
Kleding, schoenen, speelgoed, enz. 
bestemd voor verkoop op de kleding-
beurs kunnen worden ingeleverd op 
woensdag 10 april van 14.00 tot 20.30 
uur, op donderdag 11 april van 09.30 
tot 21.00 uur en vrijdag 12 april van 
09.30 tot 15.00 uur. Informatie: 06-
53912921. 
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kinder- en jeugdkrant

Eerste prijs voor groep 5 
van De Immanuelschool
Rijsenhout - In het kader van de 
tiende ‘Dag van de Leerplicht’ is 
voor basisscholen in Haarlemmer-
meer een tentoonstelling georga-
niseerd met als thema ‘Mijn toe-
komst’. Het betrof een vrije creatieve 
opdracht, waarbij de leerlingen hun 
kijk op de toekomst konden weer-
geven. De tentoonstelling werd be-
oordeeld door een volwassen- en 
een kinderjury. De eerste prijs is ge-
wonnen door leerlingen van groep 5 
van de Immanuelschool uit Rijsen-

hout. Zij hadden een mega bril van 
kippengaas en papier-maché ge-
maakt. Natuurlijk was de bril in felle 
kleuren beschilderd. Door de glazen 
heen werd een blik in de klas van 
het jaar 2050 gegeven. Ook is een 
opstel geschreven met als titel ‘De 
klas in 2050’. De leerlingen waren 
dik tevreden met de eerste prijs. Be-
nieuwd geworden naar het kunst-
werk? Het zal nog voor een lange-
re periode tentoongesteld zijn in het 
Raadhuis van Hoofddorp.

Gezelligheid bij de Binding
Aalsmeer - Elke dinsdagmiddag 
is er in de Binding Zolder in Ku-
delstaart een gezellige inloop en el-
ke woensdagmiddag zijn tieners van 
10 tot en met 15 jaar welkom bij de 
Binding Oost aan de Machineweg. 
Er worden regelmatig leuke activi-

teiten georganiseerd, zoals snoep-
happen op 26 maart in Kudelstaart. 

Zin om een keer bij de Binding 
langs te komen? Kijk voor meer 
informatie en alle activiteiten op:  
www.debinding.nl.

Start basisschoolproject 
‘De oorlog in jouw dorp’ 
Aalsmeer - 2In april gaat in 
Aalsmeer en Kudelstaart het project 
‘De oorlog in jouw dorp’ van start. 
Het is een nieuwe, ruimere bena-
dering van schoolactiviteiten rond 4 
en 5 mei, en niet ‘gebonden’ aan de 
meidagen, en richt zich op groep 8 
(11 tot 13-jarigen). ‘De oorlog in jouw 
dorp’ beoogt leerlingen te betrekken 
bij de geschiedenis van de Tweede 
Wereldoorlog, door die in verband 
te brengen, met wat er in hun eigen 
woonomgeving (het dorp Aalsmeer 
en de buurtschap Kudelstaart) in 
de oorlogsjaren is gebeurd. Aan 
de hand van een Aalsmeerse ma-
troos op de Javazee en de ontbe-
ringen van het Kudelstaartse echt-
paar Wim Kan en Corry Vonk wordt 
ingegaan op de oorlog met Japan. 
De aanvankelijke militaire succes-
sen van Hitler-Duitsland verklaren 
de succesvolle Aalsmeerse bloe-
menexport naar Duitsland. Jood-
se onderduikers en ‘duikadressen’ 
in en rond Aalsmeer bieden aan-
knopingspunten bij de jodenvervol-
ging en de holocaust. Aalsmeerse 
dwangarbeiders in Duitsland, voor-
al Berlijn, vertellen zelf verhalen van 
Hitlers wapenindustrie en de ge-
allieerde luchtaanvallen op Duit-
se steden. Typisch Aalsmeerse fe-
nomenen als de tuinbouw, de wa-
tersport en de veilingen worden le-
vende objecten in de geschiedenis. 
Alles uiteraard vooral gericht op de 
leeftijd van groep 8. Het project be-
staat allereerst uit een boekwerk op 
A4 formaat van 80 pagina’s inclu-
sief fiets- en wandelroutes langs bij-
zondere locaties, en is gebaseerd 
op ‘Een vrij ernstig geval, Aalsmeer 
en Aalsmeerders in oorlogstijd’ van 

Theodore van Houten, die zelf de be-
werking verzorgde van zijn uitvoeri-
ge studie tot schoolboek. Terwijl de 
leerkrachten in en buiten de school 
met ‘De oorlog in jouw dorp’ aan de 
slag kunnen, worden de tien basis-
scholen in Aalsmeer en Kudelstaart 
bezocht door ooggetuigen. Diverse 
oudere Aalsmeerders, die in de oor-
logsjaren precies zo oud waren als 
de leerlingen van groep 8 nu, zul-
len in de klassen van de tien plaat-
selijke basisscholen over hun jeugd 
in de bezettingstijd vertellen. Onder 
hen onder andere twee oud-onder-
wijzers, die zelf decennia lang voor 
de klas stonden, en een gepensio-
neerde Aalsmeerse huisarts, die ver-
telt over zijn ervaringen als jongen in 
een Jappenkamp op Java. De initia-
tiefnemers zijn van een volstrekt ori-
gineel concept uitgegaan, de oorlog 
op micro- en macroniveau.

Record aantal deelnemers 
aan schoolatletiekdag
Aalsmeer - Records zijn er om ver-
broken te worden en aanstaande za-
terdag 6 april is dat weer eens het 
geval. Voor het eerst in de historie 
zijn er meer dan driehonderd deel-
nemers bij de populaire schoolatle-
tiekdag. Driehonderdzeventien kin-
deren om precies te zijn zullen deze 
dag aanwezig zijn op de mooie atle-
tiekbaan aan de Sportlaan. Met name 
’s middags zal het een drukte van be-
lang zijn met ruim tweehonderd kin-
deren uit de groepen drie, vier en vijf. 
Tel daarbij op een fiks aantal ouders, 
opa’s, oma’s, supporters en dan spre-
ken ze bij AV Aalsmeer van een ‘vol-

le bak’. Het zou dan ook zo maar kun-
nen zijn dat het programma die mid-
dag wat langer duurt dan gepland! 
Geen probleem, want er zijn maar 
liefst ruim veertig vrijwilligers bereid 
gevonden om alles in goede banen te 
leiden. Atletiek leeft dus in Aalsmeer, 
wat bijvoorbeeld ook te zien is in de 
toename van het aantal jeugdleden 
bij AV Aalsmeer de afgelopen jaren. 
Lijkt het jou ook een leuke sport? 
Kom dan gerust eens een keer vrij-
blijvend naar een trainingsavond. 
Meer info over AV Aalsmeer en de 
schoolatletiekdag is terug te vinden 
op de website, www.avaalsmeer.nl.

Zonnige Paashazenrace 
Aalsmeer - Mede dankzij het 
prachtige weer is de Paasactiviteit 
bij Boerenvreugd dit jaar een groot 
succes geworden. De activiteiten-
commissie van de kinderboerderij 
had een uitdagend programma uit-
gestippeld voor haar bezoekers, die 
op tweede Paasdag massaal naar 
het Hornmeerpark togen. De kin-
deren konden deelnemen aan een 
eierbingo, waarmee ze een zakje 
paaseitjes verdienden. Het vinden 
van de juiste genummerde eieren in 
de speeltuin en op de rest van het 
terrein was niet makkelijk, maar met 
hulp van ouders was het voor ieder 
kind toch te doen. De groep jeugd-
vrijwilligers had een parcours uitge-
zet voor een echte kruiwagenrace. 
Daarin moesten ouders met hun 
kinderen verschillende hindernis-
sen trotseren. En de snelste deelne-
mers wonnen een leuke prijs. Crea-
tieve kinderen konden kippenkunst 
maken samen met hun ouders in de 
verwarmde knutseltent van de kin-
derboerderij. Ook was er ruime ge-
legenheid om de jonge dieren (geit-

jes en lammetjes) te bewonderen 
en te aaien. De vele bezoekers ge-
noten in de zon van de speeltuin 
met de vorig jaar vernieuwde zand-
bak en de vorige maand vernieuwde 
schorsbodem. Het volgende feest 
op kinderboerderij Boerenvreugd is 
op woensdag 15 mei. Dan worden 
de schapen geschoren. Meer infor-
matie: www.boerenvreugd.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Lege flessen-actie voor Kika
Aalsmeer - Chance, Chantal, Dai-
sy en Richard uit Nieuw Oosteinde 
zijn op eerste paasdag een sponta-
ne actie gestart voor Kika. De kinde-
ren zijn langs de deuren in de wijk 
gegaan om lege flessen op te ha-
len. Daarna hebben ze ‘hun buit’ in-

geleverd bij de supermarkt. Met het 
opgehaalde bedrag willen de vier 
graag hun steentje bijdragen aan de 
landelijk actie ‘Draag je steentje bij 
tegen kinderkanker’. Het statiegeld 
komt ten goede aan de bouw van 
het Prinses Máxima Centrum.

Eieren zoeken na paasdienst
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
zijn de kinderen in Kudelstaart ver-
rast. 
Aan het einde van de Paasviering 
in de St. Jankerk kregen ze te ho-

ren dat ze in de tuin van de pasto-
rie op zoek mochten gaan naar de 
daar verstopte paaseieren. Ieder 
kind vond wel een of meer lekkere 
chocolade eieren.

Paasviering op de Brug
Aalsmeer - Op donderdag 28 
maart is op basisschool de Brug in 
alle groepen het paasfeest gevierd. 
Het feest werd afgesloten met een 
grote gezamenlijke maaltijd in de 
gymzaal. Alle kinderen hadden voor 
elkaar een paasdoos gemaakt en 
deze gevuld met een lunch. De kin-
deren werden verdeeld over twin-
tig groepen rond twintig tafelkle-

den. Het was een geweldige bele-
venis om te zien hoe alle leerlingen 
van groep 1 tot en met groep 8 met 
elkaar rond een paaskleed zaten te 
eten en liedjes zongen. De klein-
sten werden door de grotere leer-
lingen goed geholpen. Iedereen had 
na afloop een tevreden gevoel. Deze 
paaslunch is een mooie traditie aan 
het worden.

Van Kouwen steunt Start2beach
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag waren de leerlingen van basis-
school de Westwijzer in The Beach 
voor het sportstimuleringsproject 
Start2beach. Het werd een feestelij-
ke ochtend want Van Kouwen pre-
senteerde daar de auto’s waarmee 
de beachvolleybaltrainers Sven, Je-
roen en Guido zich de komende tijd 
verplaatsen. Irene van Uden, initia-
tiefnemer van Start2beach, vertel-
de: “Het schoolsport project, in het 
kader van de sport-impuls, zorgt er-
voor dat scholieren van het basis- en 
middelbaar onderwijs kennis maken 
met 4 verschillende beachsporten. 
In samenwerking met sportbonden 
en verenigingen uit de regio, kun-
nen de leerlingen in het zand van 
The Beach, korfballen, handballen, 
volleyballen en rugbyen. We hebben 
voor elke sport enkele toptrainers 
kunnen vastleggen die de kinderen 

de fijne kneepjes van de sport bij-
brengen.” Op de vraag waarom Van 
Kouwen dit project ondersteunt, 
antwoordde directeur Frank Vane-
man: “Dit maatschappelijk verant-
woorde sportproject past precies bij 
de filosofie van ons bedrijf. Als wij 
de ouders laten bewegen in onze 
auto’s moeten we er ook voor zor-
gen dat de jeugd blijft bewegen en 
dat kan perfect binnen dit beach-
sportproject. We hebben dan ook 
gekozen voor de sportieve KIA Rio 
met de uitstraling van alle beach-
sporten, alleen een zandkleur was 
nog niet beschikbaar.” 

De komende tijd zullen er veel scho-
len uit Aalsmeer, Amstelveen, Uit-
hoorn en de Haarlemmermeer hun 
sportlessen in de zandbak van The 
Beach volgen. Voor meer informatie 
www.beach.nl.

Paasfeest op Jozefschool 
Aalsmeer - Vorige week donder-
dag stond in het teken van de jaar-
lijkse paasviering en het paaseieren 
zoeken op de Jozefschool. Het the-
ma van de viering in de Karmelkerk 
was dit jaar ‘Vertrouwen’. De leerlin-
gen van groep 1 tot en met 8 ver-
telden met liederen, verhalen en ge-
dichten hoe zij vertrouwen hebben 
in het leven en wat het nieuwe sei-
zoen biedt. De kleinsten zongen het 
lied ‘Weet je dat de lente komt’, de 
kinderen van groep 5 dansten in het 
wit op muziek van Vivaldi. Groepen 
3 en 4 verbeelden het nieuwe leven 
met bloembollen en bloeiende tak-

ken. De oudere kinderen droegen 
hun gedichten vol vertrouwen voor 
over het thema voor een kerk vol 
belangstellenden. Ook toonden de 
groepen 8 hun mooie fotocollages. 
De viering werd vrolijk afgesloten 
met liederen als ‘Oh Happy Days’ 
en ‘Ga je mee, zeg niet nee’. Later 
die ochtend was het voor alle leer-
lingen weer tijd voor de speurtocht 
rondom de school naar versierde ei-
eren. Meer dan 400 eitjes werden 
gezocht en gevonden. Voor ieder 
kind een speciaal klasse-ei. Daarna 
kon iedereen gaan genieten van een 
heerlijk zonnig lang paasweekeinde.
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Zaterdag 6 april: 
AALSMEER
Aalsmeer 1 - HBOK 1 14.30 u 
Argon 2 - Aalsmeer 2 12.00 u
RAP 6 - Aalsmeer 4 12.00 u
IJmuiden 5 - Aalsmeer 5 14.30 u
Aalsmeer 6 – Swift 14 14.30 u
Aalsm/RKAV Vet.1-Kon.HFC Vet 3 14.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – Diemen VR.1 14.30 u

RKAV
Aalsm/RKAV Vet.1- Kon.HFC Vet.3 14.30 u

Meisjes
RKAV MA.1 – SDO MA.1 12.30 u 

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
HBC A1 - J.A.United A1 15.00 u
J.A.United A2 – Schoten A1 12.30 u 
J.A.United B1 – Fotuna Wormerv. B1 14.30 u
J.A.United B2 – Alliance’22 B2 12.00 u
J.A.United C1 – DSOV C1 14.30 u
Velsen C3 - J.A.United C2 12.30 u 
Schoten C2 - J.A.United C3 10.15 u 
J.A.United C4 – Hillegom C5 14.30 u
ZSGO/WMS C1 - J.A.United C5 9.30 u

Pupillen
J.A.United D1 – Overbos D1 11.30 u
J.A.United D2 - ZuidoostUnited D2 11.15 u
Legm.vogels D3 - J.A.United D3 9.00 u 
Badhoevedorp D2 - J.A.United D4 10.30 u
Kennemers D3 - J.A.United D5 10.30 u
J.A.United D6 - Overbos D9 11.15 u
J.A.United E2 - Abcoude E4 9.30 u
J.A.United E3 - Sp.Martinus E2 11.00 u
J.A.United E4 – AFC E8 9.30 u
Legm.vogels E9 - J.A.United E6 9.00 u
J.A.United E7 - DCG E4 11.00 u
J.A.United E8 - Legm.vogels E12 9.30 u
 AFC E 10 - J.A.United E9 10.30 u 
Sp.Martinus E 8 - J.A.United E10 10.15 u
J.A.United E11 – Z. Oost United E6 11.00 u
Ouderkerk E13 - J.A.United E 12 11.15 u
Ouderkerk F1 - J.A.United F1 10.15 u
Sp.Martinus F2 - J.A.United F2 9.40 u
J.A.United F3 – Pancratius F6 9.00 u
J.A.United F4 – DCG F3 9.00 u
J.A.United F5 – Ouderkerk F4 9.00 u
Sp.Martinus F7 - J.A.United F6G 13.15 u
J.A.United F7G – SCW F4 9.00 u
NFC F4 - J.A.United F8 9.30 u
Legm.vogels F10 - J.A.United F9 12.30 u
J.A.United F10 – RKAVIC F7 10.30 u
J.A.United F11 – Legm.vogels F11 10.30 u

Meisjes
ADO ’20 MB.1 - J.A.United MB.1 13.00 u
Tos Actief MB.1 - J.A.United MB.2 12.30 u
Overbos MC.1 - J.A.United MC.1 15.00 u
J.A.United MD.1 – HBC MD.1 12.30 u
Ouderkerk MD.1 - J.A.United MD.2 12.45 u
Ouderkerk ME.1 - J.A.United ME.1 10.00 u

RKDES
Pupillen
RKDES D2 – NFC D2 9.30 u
BSM D2 – RKDES D3 11.15 u
Roda’23 E3 - RKDES E2 10.45 u
FC.Amsterdam E2 - RKDES E3 9.00 u
RKDES E4 – Buitenveldert E7 11.00 u
RKDES E5 – Pancratius E8 11.00 u
RKDES E6 – Roda’23 E 13 11.00 u
Amstelveen 8 - RKDES E7 9.00 u
SCW F1 - RKDES F1 8.45 u
ZuidoostUnited F 3 - RKDES F2 12.00 u
Legm.vogels F6 - RKDES F3 13.00 u
RKDES F4 – Badhoevedorp F4  9.30 u

RKDES F5 – Badhoevedorp F3 13.00 u
Abcoude F8 - RKDES F6 9.00 u
RKDES F7 – Abcoude F9 9.30 u

Vrouwen
RKDES VR.1 – Sportlust’46 VR.1 13.00 u

Meisjes
RKDES MC.1 – Ouderkerk MC.1 11.00 u
Roda’23 M.1 - RKDES MD.1 12.30 u
RKDES ME.1 – DIOS ME.1 13.00 u

SCW
VVC 1 - SCW 1 14.30 u
CSW 4 - SCW 2 16.30 u
SCW 3 – NFC 2 13.00 u
SCW 4 – De Germaan 2 14.30 u
SCW Vet.1 – Alliance’22 Vet.1 15.00 u
TOG Vet.1 - SCW Vet.2 14.30 u

Junioren
SCW A1 – Victoria A1 11.45 u
SCW B1 – Velsen B4 10.30 u
Vlug en Vaardig C2 - SCW C2 11.00 u

Pupillen
Overbos D2 - SCW D1 9.15 u
SCW D2 – VVC D6 8.45 u
ZuidoostUnited E2 - SCW E1 9.00 u
Amstelveen E4 - SCW E2 10.15 u
SCW E3 – VVA/Spartaan E5 10.15 u
SCW F1 – RKDES F1 8.45 u
SCW F3 – Swift F6 8.45 u
J.A.United F7G - SCW F4 9.00 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Roda’23 VR.1 13.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – NieuwSloten MB.1 10.15 u
Overbos MD.2 - SCW MD.1 15.00 u
Kon.HFC ME.1 - SCW ME.1 11.00 u

Zondag 7 april:
RKAV
AS’80 1 – RKAV 1 14.30 u
AGB 3 - RKAV 2 14.30 u
RKAV 4 – DIOS 5 11.30 u
RKAV 5 – Nautilus 3 14.00 u
RKAV 6 – RKDES 6 11.30 u

Vrouwen
RKAV VR.1 – Overbos VR.3 11.30 u

RKDES
RKDES 1 – Roda’46 1 14.00 u
Pancratius 2 – RKDES 2 11.00 u
RKAVIC 2 - RKDES 3 12.30 u
AS’80 3 - RKDES 5 13.00 u
RKAV 6 – RKDES 6 11.30 u
RKDES 7 – DSK 4 12.00 u

Junioren
RKDES A1 – Hillegom A1 12.00 u
RKDES B1 – RAP B1 14.00 u
RKDES B2 – Ouderkerk B4 12.00 u
RKDES C1 – Diemen C1 10.00 u
Buitenveldert C4 - RKDES C2 8.45 u
Waterwijk C7 - RKDES C3 9.30 u

Dinsdag 9 april:
AALSMEER
AMVJ 1 – Aalsmeer 1 19.00 u

R.K.A.V.
RKAV 2 – Swift 3 20.00 u

Donderdag 11 april:
R.K.A.V.
NFC 1 – RKAV 1 19.00 u
Foto: Jaap Maars

Wedstrijden VeldvoetbalTafeltenniscompetitie
Forse nederlaag Bloemenlust 1 
Aalsmeer - Na een tijdlang in de 
middenmoot te hebben meege-
draaid komt Bloemenlust 1 nu met 
nog drie wedstrijden te spelen als-
nog in degradatiegevaar. In de wed-
strijd tegen lijstaanvoerder en be-
langrijkste kampioenskandidaat Te-
zano 96’ 2 wist alleen Ed Couwen-
berg een partij op zijn naam te 
schrijven. Toch was de 1-9 neder-
laag wel wat geflatteerd, want Jo-
han Berk, Bart Spaargaren en Ed 
Couwenberg verloren alle drie één 
partij pas na het spelen van een be-
slissende vijfde game. Ook in het 
dubbelspel waren Ed en Johan ze-
ker niet kansloos, maar helaas kon-
den ze de buit niet binnenhalen. 
Bloemenlust 2 zette weer een goe-
de stap in de strijd met GTTC Haar-
lam om het kampioenschap in de 
5de klasse. Beiden stonden op 43 
punten, maar Bloemenlust 2 had 
nog een inhaalwedstrijd te goed te-
gen Tempo Team 13. Bloemenlust 
verscheen in dezelfde opstelling 
als de eerste wedstrijd (die met 8-2 
werd gewonnen): Danny Knol, Irene 
Gerritsma en Peter Velleman. Waar 

in de vorige wedstrijd het dubbel-
spel en een partij van Irene verloren 
gingen waren het deze keer Peter 
en Danny die elk een partij moes-
ten inleveren. Irene was in bloed-
vorm en won mede door nieuw rub-
ber al haar drie partijen, waarvan al-
leen de laatste moeizaam ging in vijf 
games. Bij de grieperige Peter was 
in de laatste partij de pijp leeg en de 
materiaal freak vergat ook nog eens 
zijn batje te poetsen en verloor in 
vijf games. Danny moest in zijn laat-
ste partij tegen de op papier makke-
lijkste tegenstander, maar kon geen 
pepernoot raken en verloor afgete-
kend in drie games. Het dubbelspel 
werd eerder op de avond makke-
lijk in drie games gewonnen. Eind-
uitslag wederom 2-8 in het voordeel 
van Bloemenlust en dus nog steeds 
op titelkoers met 8 punten voor-
sprong op GTTC Haarlem, de aan-
komende tegenstander. Ook Bloe-
menlust 4 stevent af op het kampi-
oenschap met een 9-1 overwinning 
bij hekkensluiter De Volewijckers 5. 
Alleen ASSV 8 kan het feestje nog 
bederven met 4 punten achterstand.

Voetbal zondag
Teleurstellend verlies RKDES
Kudelstaart – Ook in de wedstrijd 
tegen Roda ’23 afgelopen zondag 
konden de Kudelstaarters het niet 
waar maken. In de eerste helft was 
RKDES in Bovenkerk de boven-
liggende partij. De 1-1- ruststand 
was een goede basis voor de twee-
de helft, maar in 3 minuten in het 
begin van de tweede helft, gaf het 
team van trainer Hajo Hendriks een 
goed resultaat onnodig weg en ver-
loor uiteindelijk verdiend de wed-
strijd met 3-1. RKDES had een goe-
de start en nam na 6 minuten een 
verdiende voorsprong. Een prach-
tige diepte pass van Lorenzo Zorn, 
zette Adil Zohri vrij voor Roda ’23 
doelman Daan Stevens. Adil Zohri 
faalde niet en scoorde fraai de 0-1 
voor de bezoekers. Na 20 minuten 
werd Roda ’23 wat sterker en kreeg 
een aantal kansen.
RKDES had in de 23e minuut pech, 
een prachtige vrije trap van Mark 
Schut belandde op de paal. De Ku-
delstaarters verdienden het om met 
een voorsprong te gaan rusten. 
Maar een overtreding van Justin de 

Haan in het 16-metergebied werd 
door scheidsrechter Schippers be-
straft met een strafschop. Hierdoor 
werd de ruststand bepaalt op, 1-1. 
De tweede helft was nog maar 3 mi-
nuten oud of de defensie van RK-
DES ging in de fout, er was geen 
enkele dekking: 2-1. Nog geen mi-
nuut later besliste Roda ’23 de wed-
strijd, op een voorzet van links werd 
door de verdediging van RKDES 
niet alert gehandeld en een Roda-
speler kon gemakkelijk inschieten: 
3-1. De wedstrijd was toen al beslist. 
Roda ’23 consolideerde de wedstrijd 
en RKDES kon geen vuist meer ma-
ken. In de slotfase nog een kans 
voor Adil Zohri, maar zijn schot was 
niet zuiver genoeg. Opnieuw ver-
lies voor RKDES. Slechts een won-
der kan degradatie nog voorkomen. 
Dan moeten de resterende vijf wed-
strijden gewonnen worden en de 
concurrenten moeten dan ook pun-
ten laten liggen. Programma zondag 
7 april: RKDES tegen Roda ’46 van-
af 14.00 uur
Ad Verburg

Klaverjassen bij 
BV Oostend

Aalsmeer - Op donderdag 11 april 
wordt er weer gezellig gekaart in 
buurthuis Het Middelpunt in de Wil-
helminastraat. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en de kaarten worden om 
20.00 uur gedeeld. Het klaverjas-
sen op 28 maart is gewonnen door 
Jack Bleeker mat 5905 punten, op 
twee Ton Konst met 5722 punten en 
op drie Hennie de Ruiter met 5484 
punten. De poedelprijs is uitgereikt 
aan Piet Schuit met 3532 punten.

Schaakcompetitie
SCA 3 verliest nipt van Haarlem
Aalsmeer - Afgelopen donder-
dag lukte het de mannen van SCA 3 
net niet om te winnen van Het Wit-
te Paard 7 uit Haarlem. In een bom-
vol Dorpshuis Kudelstaart bleef de 
wedstrijd lang spannend. Clemens 
Koster kwam al snel een toren voor, 
terwijl Marco Hutters een stuk wist 
te winnen. 
Het was echter captain Tom van der 
Zee die Aalsmeer op voorsprong 
wist te zetten door een nette over-
winning. Rob van Haaften mocht 
aantreden tegen de enige jonge da-
me. Dat bracht helaas geen geluk, 
want zowel Rob als Martin Steinhart 
delfden het onderspit, waardoor de 
bezoekers op voorsprong kwamen. 
Clemens Koster wist vervolgens wel 
het punt binnen te halen, maar Mar-
co kwam jammer genoeg niet ver-
der dan remise. Met een 2,5-2,5 tus-
senstand moest Jan van Willigen de 

beslissende punten binnen gaan 
halen. Dat was lastig, want al vroeg 
was hij een pionnetje kwijt geraakt. 
De Haarlemse tegenstander speel-
de het bekwaam uit, waardoor SCA 
3 met lege handen bleef. Ondanks 
deze tegenslag staan de heren nog 
op een verdienstelijke derde stek in 
de poule met nog één wedstrijd te 
spelen. 

Uitslagen 29ste ronde interne competitie:
Peter Verschueren - M. Hogenboom  ½-½ 
Huup Joosten - Vincent Jongkind  0-1 
Rik Könst - Ron Klinkhamer  1-0 
Cees Verburg - Mladen Cicek  0-1 
Abdul Wasei - Richard Piller  0-1 
Arie Spaargaren - Gerard Verlaan  1-0 
Hans Pot - Leo Buis  1-0 
Wim de Hertog - Fred Buskermolen  1-0
Jos Bakker - Jurgen van der Zwaard  ½-½ 
Henk Raadschelders - Martin v.d. Laan 0-1 
Joep van der Geest - J. v. Staaveren  ½-½ 

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 4 april 
is er weer gewoon klaverjassen bij 
buurtvereniging Hornmeer in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3. 
Zaal open om 19.30 uur, aanvang 
kaarten om 20.00 uur. Iedereen is 
van harte welkom. Het koppelkaar-
ten op 29 maart is gewonnen door 
Ies Huijjkman en Wil Piet met 5880 
punten. Op twee Ben Blom en Bert 
van de Jagt met 5820 punten en op 
drie Corrie Balder en Kees Meekel 
met 5469 punten.

Handbal Eerste Divisie
Kampioenswedstrijd Aalsmeer 2

 Aalsmeer - Het tweede herenteam 
van FIQAS Aalsmeer kan aanstaan-
de zondag 7 april kampioen wor-
den in de Eerste Divisie. De man-
nen spelen hun laatste competi-
tiewedstrijd van het seizoen tegen 
hekkensluiter Nieuwegein en heb-
ben aan één punt genoeg. 

Ze staan weliswaar twee punten 
voor op de nummer twee, Tachos, 
maar hebben een minder goed 
doelsaldo. Tachos treft overigens 
wel een veel sterkere tegenstan-
der in hun laatste ronde, namelijk 
OCI/Lions 2. De ploeg uit Waal-
wijk is echter al zeker van de twee-
de plaats én rechtstreekse promo-
tie naar de eredivisie. 

Dit omdat FIQAS Aalsmeer 2 niet 
kán promoveren, omdat het eerste 
al op het hoogste niveau uitkomt. 
De titel zou echter wel een gewel-
dige beloning zijn voor het uitste-
kende seizoen van dit team dat al 
jaren aan de top meedraait in de 
Eerste Divisie. De wedstrijd in de 
Bloemhof begint om 14.30 uur. Mis 
het niet! 

Nog één keer Ruud Kooy 
Op zaterdag 6 april speelt heren 3 
van FIQAS Aalsmeer om 18.45 uur 
de laatste thuiswedstrijd van het 
seizoen. Het wordt een bijzondere 

wedstrijd, want niet alleen strijden 
de mannen van Team III tegen het 
Havas van Theo v.d. Berg om plaats 
drie, het is ook de állerlaatste wed-
strijd van good old Ruud Kooy en 
coach Erik-Jan Sligting. Ruud Kooy 
speelde jaren in heren 1, werd drie 
keer landskampioen en maakte ge-
weldige doelpunten. 

Beroemd is zijn goal in de het toer-
nooi voor bekerwinnaars van 1989 
toen hij – in een bomvolle Proos-
dijhal – in laatste seconde scoorde 
tegen het Belgische Herstal, waar-
door Aalsmeer een ronde verder 
kwam. Hij speelde daarna nog lang 
in heren 2 en nu zeker alweer ruim 
tien jaar bij het derde. Hij heeft ze-
ker 40 jaar gehandbald, want neer-
komt op zo’n 1000 wedstrijden! En 
overal waar hij speelde, werd hij 
kampioen. 

Geniet van zijn laatste kunstjes 
ever! Erik-Jan Slighting heeft team 
III heel wat jaartjes met hart en ziel 
gecoacht en heeft ook menig kam-
pioensfeestje kunnen vieren. Ver-
der neemt het team afscheid van 
keeper Jeffrey Groeneveld, die de 
ploeg een half seizoen kwam ver-
sterken. Kortom, het wordt zater-
dag een wedstrijd om nooit meer te 
vergeten. Aanvang 18.45 uur in De 
Bloemhof, Hornweg! 

Tophandbal op 14e Jac 
Stammestoernooi!
Aalsmeer - Het door FIQAS 
Aalsmeer georganiseerde 14e Jac. 
Stammes Toernooi dat met Pasen is 
verspeeld met maar liefst 65 deel-
nemende jeugdhandbalteams om 
de Jac. Stammes Cup zit er weer 
op! En het was weer een fantasti-
sche happening! Maar liefst dik 200 
sportieve en spannende wedstrij-
den in de poules met grote publie-
ke belangstelling verdeeld over vier 
sportaccommodaties, zes bloed-
stollend spannende finalewedstrij-
den (waarvan een pas beslist werd 
na het nemen van 7 strafworpen) 
voor een nagenoeg bomvolle tri-
bune; een prachtige ambiance met 
luidruchtige aanmoedigingen van 
met name de supportersschare van 
Hercules, de selectie NHZ en FI-
QAS Aalsmeer; opzwepende mu-
ziek met natuurlijk een ‘Eye of the 
tiger’ met als apotheose de finale-
wedstrijden waarbij de eigen FIQAS 
jongens A1 en B1 in de prijzen vie-
len. De A jongens wonnen zilver, de 
jongens B wisten de hoofdprijs te 
winnen: Goud! De zaterdag stond 
in het teken van de poulewedstrij-
den en er werd op het scherpst van 
de snede maar wel sportief gestre-
den met als doel zich te classifice-
ren voor de winnaarspoules en fi-
nales. De zondag was de dag van 
de winnaarspoules, middenpoules, 
verliezerspoules en finalewedstrij-
den. Door de ‘schifting’ waren de 
wedstrijden meer gelijkwaardiger; 
zo stuitten de FIQAS jongens C1 in 
de winnaarspoule op zeer sterke te-
genstand van Hercules en de Bra-
bantse selectie (beide wedstrijden 
werden, na een voorsprong, toch 
met 1 punt verschil verloren). De 
eerste finale was die van de meis-
jes C: in de poulewedstrijd waren 
Noord Holland Noord en Noord 
Holland Zuid al zeer aan elkaar ge-
waagd (11-12). Dat beloofde dus 
wat! De selectie van Noord Holland 
Noord bleek in de finale een ma-
tje te groot en won met 11-8. De fi-
nale bij de jongens C ging tussen 
de Brabantse selectie en Hercules. 
Het werd een zeer spannende fina-
le en niemand kon voorspellen wel-

ke kant het dubbeltje op zou vallen. 
Uiteindelijk trok Hercules aan het 
langste eind: 9-8! Een sterk jeugd-
team dat het toernooi in 2012 ook 
al had weten te winnen. De finale 
van de meisjes B tussen Noord Hol-
land Zuid en BFC was wederom een 
spannende wedstrijd en na een ge-
lijk op gaande strijd bleek BFC net 
iets trefzekerder: 13-10. De fina-
le van de jongens B tussen FIQAS 
Aalsmeer en Olympia ’89 was er ei-
genlijk één met een iets te groot 
krachtsverschil. In de poulewed-
strijd had Aalsmeer ook al weten te 
winnen, maar het wedstrijdverloop 
verliep nogal grillig en de wedstrijd 
was eigenlijk te hard met veel over-
tredingen. De jongens waren dus 
gewaarschuwd, maar zeer gecon-
centreerd werden de kansen koel-
bloedig benut door onder andere 
Dani en Roy en zo bouwde FIQAS 
Aalsmeer zijn voorsprong uit naar 
de eindstand van 11-3. Het goud 
was binnen! De apotheose was toch 
wel bij de Dames A-jeugd; daar 
ontspon zich een titanenstrijd tus-
sen DSVD en Quintus. De doelpun-
ten vielen om en om en na de regu-
liere speeltijd was de eindstand 12-
12. Dat betekende in eerste instan-
tie 5 strafworpen nemen. Uiteinde-
lijk werd er één penalty gemist door 
een speelster van Quintus en mocht 
DSVD zich kampioen noemen! 
De finale bij de Heren A was een 
kopie van die van 2012 en opnieuw 
werd het een bloedstollende pot 
handbal tussen FIQAS Aalsmeer 
en Olympia ’89. Het werd een be-
hoorlijk fysieke partij met de nodige 
overtredingen en tijdstraffen, maar 
het ging gelijk op. De Aalsmeer-
ders hadden in de winnaarspoule 
alle wedstrijden weten te winnen in-
clusief de ‘generale repetitie’ tegen 
Olympia, maar uiteindelijk bleek 
Olympia in de finale net iets tref-
zekerder, won met 10-9 en mocht 
zich kampioen noemen. Een prach-
tige afsluiting van de finalewedstrij-
den om de Jac. Stammes Cup 2013! 
Beelden van alle finales zijn te zien 
op www.hvfiqasaalsmeer.nl. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Heerlijke tocht 
ANBO/PCOB

Aalsmeer - Om half 2 startte op 
2 april de fietsgroep van de ANBO 
en de PCOB vanaf het Parochie-
huis. Met een gezellig groepje men-
sen werd richting Amstelveen ge-
fietst. Alles zat mee, de zon de wind 
in de rug op de terugweg en de hu-
mor. Via vele omwegen, omdat Wim 
Beynvoort de leiding had, kwam de 
groep uit bij de Bosbaan. Op het ter-
ras is genoten van warme chocola-
demelk met veel slagroom. Na een 
uurtje gezeten te hebben gingen de 
fietsers via het Amsterdamse Bos 
richting huis. Een heerlijke fiets-
tocht waar genoten werd van de vo-
gels in het bos, de boten op het wa-
ter en elkaars gezelschap. Op 7 mei 
is de volgende fietstocht.

Voetbal
Paasopbrengst RKAV: 1 punt!
Aalsmeer - Er konden in het Paas-
weekend zes punten gehaald wor-
den. Dat was de opzet. Maar RKAV 
kwam er heel bekaaid vanaf. Slechts 
een punt was de Paas opbrengst. 
Een geluk bij een ongeluk, ook de 
mede kandidaten verloren hun wed-
strijden. Zaterdag was er een wed-
strijd tegen Portugal Amsterdam die 
jammer genoeg, en tegen de ver-
houding in, verloren werd met 1-0. 
Het is niet veel, maar het was ge-
noeg om de punten in Amsterdam te 
laten. Dan maar op tweede Paasdag 
tegen het hoger geplaatste Muider-
berg. Ook een wedstrijd die alle kan-
ten op kon. Maar ook maandag kon 
RKAV niet tot scoren komen. Al had 
deze wedstrijd nog uren geduurd 
doelpunten hadden er niet geko-
men. Beide ploegen hadden diverse 
kleine kansjes, zo ook Julius Sandaal 
in het begin van de wedstrijd. Vrij 
staand voor de doelman van Mui-
derberg wist hij geen raad met de 
geboden kans. RKAV was totaal niet 
de mindere van Muiderberg, maar 
ook Muiderberg wist geen gebruik 
te maken van de geboden kansen. In 
de vijf en dertigste minuut was het 
Vincent van de Laan die Robert van 
Leeuwen de kans gaf om RKAV op 
1-0 te zetten, maar jammer genoeg 
was buitenspel geconstateerd. Vlak 
voor de rust was er weer de kans 
op 1-0. Het was weer Vincent van 
de Laan die Barry Springintveld in 
de gelegenheid stelde om te scoren, 
maar laatst genoemde was geen ge-
vaar voor de doelman van Muider-

berg. De tweede helft was er een die 
aan beide ploegen de gelegenheid 
gaf om te profiteren van een enkele 
kans die zich voor deed, maar ook nu 
weer was het zeer slecht gesteld met 
de doelgerichtheid, zodat de sco-
re op 0-0 bleef. Een terechte uitslag, 
maar het blijft spannend tot de laat-
ste wedstrijden. Komende zondag 7 
april speelt RKAV tegen A.S. 80.

Theo Nagtegaal
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Ledenvergadering STG VZOD 
Kudelstaart goed bezocht
Kudelstaart - Vele leden van de 
schaatstrainingsgroep VZOD, zowel 
jong als oud, waren ondanks Neder-
land-Estland, afgelopen vrijdag aan-
wezig om de voorjaarsledenvergade-
ring mee te maken. Zoals gebruike-
lijk heette voorzitter Leo Bakker allen 
van harte welkom en gingen de eer-
ste agendapunten er soepel door-
heen. Secretaris Jeroen Buskermo-
len deed vervolgens beknopt verslag 
van alle activiteiten die dit schaats-
seizoen hebben plaatsgevonden. Na-
dat penningmeester Niske van Veld-
hoven met goedkeuring van de le-
den voor het gevoerde beleid, zwar-
te cijfers kon presenteren, stond nog 
de herverkiezing van drie bestuursle-
den op het programma. Zowel Cees 
van Dok, George Appelman als Nis-
ke zelf hadden vooraf al te kennen 
gegeven zich voor een volgende pe-
riode van 3 jaar beschikbaar te stel-
len en dit werd door de leden met 
luide instemming bekrachtigd. Een 
belangrijk item is elk jaar de uitrei-
king van de prijzen van de Clubkam-
pioenschappen voor Junioren, Seni-
oren en Masters, dit jaar verreden 
in januari. Alle aanwezige winnaars 
ontvingen uit handen van Leo de bij-
behorende bekers en werden daarna 
op de foto vereeuwigd. Na een kor-
te pauze kreeg webmaster Cees van 
Dok het woord aangaande het club-
blad en de website. Vervolgens kreeg 
trainerscoördinator Nico Kuipers het 
woord, Nico refereerde aan het gro-
te belang van de bereidheid die er 
onder de leden is om zich als trai-
ner beschikbaar te stellen. Er vinden 
elk jaar wel wat wisselingen plaats in 
het trainerscorps, bestuurslid Son-
ja Groot neemt dit jaar bijvoorbeeld 

de organisatie van het inline-skating 
over van Eric Aarsen. Het schaats-
seizoen is afgelopen en naadloos 
dient het fietsseizoen zich alweer 
aan. Voor dit onderwerp nam Geor-
ge Appelman het woord. Ondanks 
het feit dat vele leden de fiets alweer 
van zolder hebben gehaald en zelfs 
de eerste toertocht (Joop Zoetemelk 
Classic) al verreden is, gaat het fiets-
seizoen bij de club officieel van start 
na het ingaan van de zomertijd en 
wel op donderdag 4 april om 19.00 
uur bij de rotonde op de Bilderdam-
merweg. Het programma en de data 
van alle fietsactiviteiten voor dit sei-
zoen staan vanaf nu op de site. Eén 
puntje in het programma springt er 
tussen uit en dat is de oprichting van 
een startersgroep bij het fietsen. De 
verwachting is dat dit laagdrempe-
lig zal gaan werken voor leden om 
ook te gaan fietsen. Voorzitter Leo 
Bakker memoreerdeals laatste nog 
even de geweldige actie van de ijs-
club VZOD die het dit jaar mogelijk 
had gemaakt om voor het eerst op de 
skeelerbaan te kunnen schaatsen. 
Grote hulde aan alle vrijwilligers die 
hier vele uren in gestoken hebben! 
Dat het een heldere vergadering 
was geweest bleek uit de zeer kor-
te rondvraag. Rond 22:00 uur kwam 
er een eind aan het officiële gedeelte 
en nam het befaamde loterij duo Jos 
en Nico de regie over. In record tijd 
werden de vele gesponsorde prijzen 
aan de man gebracht en wel zodanig 
dat iedereen met op zijn minst één 
prijs naar huis ging. Het bleef nog 
lang gezellig in het Dorpshuis. Voor 
foto’s en meer informatie kan geke-
ken worden op: www.stgvzod.nl.

 De clubkampioenen van STG VZOD.

ZABO ronde 14 
in Proosdijhal

Aalsmeer - De zaalvoetbalcom-
petitie van de ZABO Aalsmeer 
wordt zaterdag 6 april aanstaande 
voortgezet met de 14e speelronde. 
Speellokatie is ditmaal de Proosdij-
sporthal aan de Edisonstraat 6 in 
Kudelstaart. 

Publiek is van harte welkom en 
de toegang tot de tribunes van de 
sportzaal is gratis. Om 18.35 uur be-
gint Choekie’s Hairsalon tegen Le-
mo Gaat Los. Om 19.20 uur is de 
aftrap van Heemhorst Watersport 
tegen Pottenshop. Om 20.05 uur 
treedt FC East Europe aan tegen 
Odido. Om 20.50 uur speelt Am-
sec Beveiliging tegen Lemo en om 
21.35 uur tenslotte is er als afsluiter 
Piller Sport tegen Polish Shooter. In 
de competitie gaat momenteel Piller 
Sport aan de leiding, op de voet ge-
volgd door Lemo en Polish Shooter.

Volleybalcompetitie heren
Oradi zet goede koers door!
Kudelstaart - Maandag 25 maart 
speelde Heren 1 van Oradi een 
thuiswedstrijd tegen WVV 72 HS1 
uit Wijk aan Zee. Op papier geen 
zware wedstrijd! Maar ook met vol-
leybal is de bal rond, dus de punten 
zijn pas binnen als de wedstrijd is 
gespeeld! De wedstrijd begon goed 
voor de heren van Oradi. Het team 
stond de hele eerste set op voor-
sprong en er werd met veel enthou-
siasme een leuk spelletje volleybal 
gespeeld. Er werd hard gewerkt en 
dat resulteerde in een snelle eerste 
set, welke makkelijk werd gewon-

nen met 25-16. Langzaam kwamen 
de mannen van WVV in hun spel en 
de mannen van Oradi zakten een 
beetje in. Er werd veel gerommeld 
aan het net en ook de verdediging 
liet te wensen over. De mannen van 
WVV kwamen steeds meer in hun 
eigen spel waardoor ze steeds meer 
punten maakten, ook omdat Ora-
di meer eigen fouten begon te ma-
ken, het werd spannend! Ook bij het 
publiek liep de spanning op en men 
liet zich horen! Gelukkig waren de 
mannen compleet en werd er tac-
tisch gebruik gemaakt van de wis-

sels op de bank. De mannen de-
den toch wat ze moesten doen en 
wonnen de tweede set met 25-17. 
De derde set verliep helemaal moei-
zaam, er werd hard gewerkt, maar 
er werden nog steeds te veel fouten 
gemaakt. Oradi had moeite om zijn 
eigen spel te blijven spelen en dat 
was te merken in de stand! Het was 
spannend, heel spannend, het sco-
rebord gaf uiteindelijk de stand van 
24-24 aan! Maar de mannen bleven 
rustig en redelijk cool. Gelukkig ble-
ken de mannen van Oradi net wat 
meer in zich te hebben dan de man-
nen van WVV. De services bleef 
goed, de pass werd naar het net ge-
bracht, en er werd gescoord! 
Ook deze set wonnen de mannen 
26-24. Een belangrijke overwinning, 
vooral op zichzelf, want de vier-
de set waren de mannen van Ora-
di weer terug in hun eigen spel. Het 
enthousiasme was terug en er wer-
den weer hele mooie punten ge-
scoord! Voor het publiek was het 
leuk om naar te kijken, iets minder 
spannend, maar het publiek vond 
het prima! De laatste set werd met 
een ruime 25-11 gewonnen. Vanwe-
ge het vertrek van één van de spe-
lers zijn de heren op zoek naar nieu-
we spelers om het team te komen 
versterken. 
Oradi maakt nog kans om volgend 
jaar 1e klasse te gaan spelen. Een 
keer meetrainen kan en mag! Er 
wordt getraind op donderdagavond 
van 20.30 tot 22.00 uur in de Proosdij-
hal in Kudelstaart. Kom langs of meld 
je aan via volleybal@svomnia.nl.

Weer baanloop bij AVA
Aalsmeer - Woensdag 10 april kan 
iedereen meedoen met de 5 kilo-
meter Florimex baanloop. De baan-
loop wordt al jarenlang elke tweede 
woensdag van de maand gehouden 
bij AVA. Alle dames en heren, jon-
gens en meisjes en natuurlijk ook de 
veteranen zijn van harte welkom. Test 
je conditie door eens op recreatieve 
wijze 5 kilometer te lopen op de baan 
van Atletiek Vereniging Aalsmeer. 
Probeer de 12 en halve ronden te vol-
brengen met lekker hardlopen in je 
eigen tempo. Bij de finishlijn staan er-
varen juryleden om de juiste tijden te 
controleren. Het startschot wordt ge-

geven om exact 20.00 uur. Eerder ko-
men is raadzaam, bijvoorbeeld om al-
vast warm te lopen of een kopje koffie 
te drinken in de gezellige kantine van 
AVA. Het sportcomplex is geopend 
vanaf 19.15 uur en inschrijven kan 
tot 15 minuten voor aanvang. De kos-
ten bedragen 2 euro voor niet-leden 
van AVA. De atletiekbaan is te vinden 
aan de Sportlaan 43a en kleedkamers 
met douches zijn aanwezig. Na afloop 
wordt er gratis een groot aantal plan-
ten verloot onder de deelnemers aan 
de hand van de inschrijvingen. Voor 
meer informatie, kijk op de vernieuw-
de website: www.avaalsmeer.nl.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar

Aalsmeer - Op maandag 8 april 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar weer een kaartavond in het 
Middelpunt in de Wilhelminastraat. 
Aanvang is 20.00 uur en de zaal 
gaat om 19.30 uur open voor in-
schrijving. 

Op de kaartavond van 25 maart is 
Jan Alderden met 5483 punten eer-
ste geworden. Aan hem is ook de 
marsenprijs na loting uitgereikt. Op 
plaats 2 eindigde Dirk Tromp met 
5066 punten en op drie Paul Könst 
met 4987 punten. Bij het jokeren 
ging de eerste prijs naar Riet Tulp 
en op twee Lenie Schuit. Wie graag 
klaverjassen of jokeren, is welkom.

OVAK-soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 10 
april vanaf 14.00 uur in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. 
Het klaverjassen op 27 maart is ge-
wonnen door Dirk van Dam met 
5643 punten. Op twee Gerrit van der 
Geest met 5406 punten en op drie 
is Dirk Tromp geëindigd met 5471 
punten.

Alie wint bij 
ouderensoos

Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers van 13.30 
tot 16.30 uur een gezellige kaartmid-
dag in het Dorpshuis in Kudelstaart. 
Klaverjassen en jokeren staan op 
het programma. Er is ook gelegen-
heid voor rummicub en hartenjagen. 
Op donderdag 21 maart is het kla-
verjassen gewonnen door Alie van 
Weerdenburg met 5360 punten, ge-
volgd door Daan Sandee met 5295 
punten en Karel van der Linden met 
5220 punten. Het jokeren is gewon-
nen door Marie van der Jagt met 56 
punten.

Darten in het Dorpshuis 
Christopher en Davey zijn 
koppelkoningen Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week zater-
dag was het weer tijd voor het jaar-
lijks Paas koppeltoernooi bij dart-
club Poel’s Eye. De opkomst was 
met 25 koppels weer prima. De vijf-
tig darters gingen gezellig met hun 
dartspijlen aan de gang in de we-
tenschap dat er volle boodschap-
pentassen van de Albert Heijn voor 
de winnaars stonden te wachten. 
De winnaars van vorig jaar waren 

de manden nog niet vergeten en 
dus gingen Albert en Eric Geleijn op 
jacht naar de lekkernijen. Zij strand-
den echter bij de laatste zestien te-
gen Wesley Stunnenberg en Mar-
tijn Stuyvenberg. Met name Wesley 
was erg op dreef, hij gooide 140 en 
160 uit. De 160 finish was de hoog-
ste uitgooi van de avond. Wesley en 
Martijn verloren echter van Bak en 
Breur, die op hun beurt weer verlo-

e winnaars van het koppeltoernooi darten, Christopher Brouwer en Davey 
Monsees.

ren in de halve finale van Christop-
her Brouwer en Davey Monsees. In 
de andere helft van het speelsche-
ma waren Erik Jan Geelkerken en 
Gilbert van Eijk op dreef. Zij won-
nen in de poule al van de titelver-
dedigers. In het knock out systeem 
versloegen zij sterke tegenstanders 
als Tjitte Miedema met Rick Fransen 
en Andre van de Niet met Albertino 
Zonneveld. In de finale gooide Erik 
Jan ook nog 152 uit, maar zelfs dit 
vuurwerk kon niet voorkomen dat 
Christopher en Davey de laatste be-
slissende zevende leg in hun voor-
deel wisten te beslechten. Zij be-
machtigden dus de gewilde bood-
schappentassen van Albert Heijn. 
In de verliezerronde waren de prij-
zen chocolade eieren, hazen en kip-
pen in allerlei maten en kleuren. Eén 
van de halve finales had gezien de 
namen net zo goed in de winnaar-
ronde kunnen plaats vinden. Danny 
Zorn, René Kruit, William Hunitetu 
en Nick Weiland waren gerespec-
teerde darters. Danny en René za-
gen hun jacht op de ‘grote titel’ al in 
rook op gaan, maar nu bleef de ver-
liezerronde ook buiten bereik. Willi-
am en Nick lieten zich niet meer af-
stoppen, ook niet in de finale door 
een goed ingespeeld duo, namelijk 
de familie Broekhof: Rob en Quin-
ta. En zo kwam er een einde aan het 
geslaagde koppeltoernooi. De vol-
gende dartsactiviteit is echter weer 
een gewone speelavond en wel op 
vrijdag 12 april. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost vier 
euro en de minimum leeftijd is 15 
jaar. Op de website www.poelseye.
nl is nog meer informatie te vinden.

Voetbalwedstrijd tegen Opperdoes 
Eclatante overwinning Aalsmeer
Aalsmeer - Een wedstrijd waar men 
met enige zorg naar toe op weg ging, 
bleek in het plaatselijke Opperdoes 
na 45 minuten al gezien. Aalsmeer 
speelde daar zijn beste 45 minuten in 
de competitie. Scherp, vooral vooruit 
dekkend, werd Opperdoes vanaf de 
eerste minuten vastgezet. Tom Does-
wijk was met zijn technisch vermo-
gen de man die op nummer 10 de 
aanzet was van de vele aanvallen 
op het doel van Opperdoes. Maar 
de man van de wedstrijd was Calvin 
Koster. Na eerst een ‘hattrick’ te sco-
ren, maakte hij er een kwartet van. 
En had Aalsmeer zuiniger met de 
kansen omgesprongen in de twee-
de helft dan was de score veel hoger 
uitgepakt. Nu bleef het scorebord op 
0–4 staan na 90 minuten. Het was 
eenrichtingsverkeer. Wel geteld een-
maal moest doelman Ray Smidt han-
delend optreden op een schot van 
Frank Boersma. Voor de rest waren 
het een paar terugspeelballen die hij 
moest oprapen. Aalsmeer wilde wat 
laten zien na de ‘offday’ tegen Zand-
voort. Al in de eerste 19 minuten wa-
ren schoten van Calvin Koster, Noud 
Bruchner en Peter Neuvel nog wel te 
stoppen door doelman Jaap Zwaan, 
maar in de 20ste minuut moest hij 
toch capituleren. Toen Noud Bruch-
ner op links de bal breed legde op 
Calvin Koster, liet hij daarna doel-
man Zwaan kansloos, 0–1. De kan-
sen regen zich aaneen. Een aanval in 
de 26e minuut opgezet door Vincent 
Krabbendam werd door Tom Does-
wijk ingeschoten. Keeper Zwaan kon 
de bal nog wegstompen, in de re-
bound kopte Calvin Koster in, 0-2. 
De mooiste goal kwam in de 30e mi-
nuut. De pass van Thomas Harte op 
Tom Doeswijk werd slim met het bui-

tenkantje op Calvin Koster verlegd. 
Vrij voor doelman Zwaan maak-
te hij zijn ‘hattrick’, 0–3. Toen Peter 
Neuvel in de 34e minuut een diep-
tepass verzond op Calvin Koster re-
ageerde deze scherp. Onder de val-
lende Jaap Zwaan door scoorde hij 
het kwartet vol, 0–4. Opperdoes kon 
alleen maar achter de Aalsmeer spe-
lers aanrennen. Zij hielden de stand 
voor de rust toch nog op 0 – 4 door 
negen man achter de bal te houden 
en omdat het vizier aan Aalsmeer 
kant niet meer op scherp stond. De 
uitstekend leidende scheidsrechter 
Koos Burema liet zien dat je ook zon-
der gele kaarten 90 minuten goed 
kunt fluiten. Wissel 46e minuut: Ste-
fan van der Dussen voor de gebles-
seerde Burak Sitil. De tweede helft 
werd een kat en muisspel. Aalsmeer 
was gevaarlijk met schoten van Pe-
ter Neuvel rakelings over, 54e mi-
nuut. Thomas Harte ternauwernood 
gestopt, 59e minuut. Tom Doeswijk 
net naast, 65e minuut. 74e minuut 
wissel: Hans van der Schilden voor 
Noud Bruchner. 78e minuut wissel: 
Bart de Jong voor de geblesseer-
de Thomas Harte. Aalsmeer vond 
het allemaal wel goed zo en speel-
de de wedstrijd rustig uit. Zaterdag 
6 april begint het echte werk. Dan 
moet Aalsmeer naar H.B.O.K.. Thuis 
incasseerde Aalsmeer daar zijn eer-
ste en enige nederlaag in deze com-
petitie. Aanvang wedstrijd 14.30 uur. 
Locatie Sportpark Zunderdorp, Ter-
mietengouw 8 in Amsterdam. Ook 
speelt Aalsmeer een inhaalwedstrijd 
op dinsdagavond 9 april in Amstel-
veen tegen A.M.V.J. Aanvang wed-
strijd 19.00 uur. Locatie Sportpark ’t 
Loopveld, Aanloop 4 in Amstelveen. 
Jack van Muijden 

Klaverjassen bij 
De Geluksvogels

Kudelstaart - Het gehele jaar door 
wordt er op de woensdagavonden 
vanaf 20.00 uur gezellig gekaart in 
het Dorpshuis te Kudelstaart. Ieder-
een die van klaverjassen houdt, is 
welkom. Op 27 maart is Jan Ramp 
eerste geworden met 5438 punten, 
op twee Bert van der Jagt met 5291 
punten en op drie is Ben van der 
Voort geëindigd met 5152 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Piet Nagtegaal met 3664 punten.

Basketbal competitie 
Weer prima overwinning HS1
Aalsmeer - Afgelopen donderdag-
avond speelde BV Aalsmeer HS 1 
in de Bloemhof een inhaalwedstijd 
tegen DWV HS 1 uit Amsterdam-
Noord. In het eerste kwart speelde 
Aalsmeer goed en solide basketbal 
wat resulteerde in een voorsprong 
van 26-11. In het tweede kwart 
kwam DWV heel sterk terug tot op 
9 punten verschil, maar toch bleef 
de ruststand in het voordeel van 
Aalsmeer: 36-26. Het derde kwart 
was weer voor een veel beter spe-
lend Aalsmeer en door een aantal 
3-punters van Ershad Yousofzai en 
een goede verdediging van Sebasti-
aan Stokman, met een 6-tal van zijn 
befaamde blocks, eindigde dat kwart 

met een ruime voorsprong van 61-
41. Vervolgens kon de wedstrijd rus-
tig uitgespeeld worden, terwijl Bart 
Molema en de gretige Sebastiaan 
Stokman naar de bank mochten ver-
trekken door hun foutenlast. Bij het 
laatste fluitsignaal stond de eind-
stand van deze enerverende wed-
strijd op 83-65 waarmee Aalsmeer 
weer had laten zien een goed team 
bij elkaar te hebben. De meest pro-
ductieve spelers van deze wedstrijd 
waren Ershad Yousofzai met 20 en 
Jeroen Vendrik met 17 punten. Ook 
Job Hulsbos speelde een hele ster-
ke wedstrijd waarin hij zijn persoon-
lijke record opschroefde tot 8 pun-
ten dit seizoen.

Uitslag superloterij 
RKDES zondag

Kudelstaart - Na de wedstrijd RK-
DES tegen RODA 46 aanstaande 
zondag 7 april wordt de uitslag van 
de superloterij van RKDES bekend 
gemaakt. Ook zijn bij het Rad van 
Fortuin leuke prijzen te winnen. 

De voetbalwedstrijd begint om 14.00 
uur en het elftal kan alle steun goed 
gebruiken. Hoofdprijs van de super-
loterij is een vakantie naar Bali voor 
twee personen. Prijswinnaar nummer 
twee gaat naar huis met een groot-
beeld 3D Led televisie en nummer 
drie krijgt een notebook uitgereikt. 
Overige prijzen zijn een home cine-
maset, een e-reader, een soudmachi-
ne, een kar met boodschappen, een 
drankpakket en een staatslot.

Kienavond bij 
Supportersclub

Kudelstaart – Vanavond, donder-
dagavond 4 april, organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
vanaf 20.30 uur een kienavond in het 
Dorpshuis. Veertig fantastische prij-
zen liggen te wachten op een nieu-
we eigenaar. Nieuw deze avond is 
dat een paar ronden worden ge-
speeld waarbij het bovenste of on-
derste rijtje van belang is.  Voor de-
ze winnaars staan een paar heerlij-
ke flessen rode wijn klaar. Wie het 
snelst zijn kienblaadje vol heeft, mag 
als eerste een keuze maken uit de vijf 
fantastische prijzen die in elke ronde 
te winnen zijn. Na vier ronden komt 
er een pauze om even te genieten 
van een kopje koffie of een drank-
je. Als de acht ronden gespeeld zijn 
komt de knaller van deze avond, een 
superprijs met een waarde van on-
geveer 125 euro. Laat U verrassen en 
neem één of meerdere prijzen mee 
naar huis. Iedereen is welkom.

Bingo BV de Pomp
Aalsmeer - Op woensdag 10 april 
is weer de maandelijkse bingo van 
buurtvereniging de Pomp in ’t Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 
uur is iedereen van harte welkom, lid 
of geen lid, jong of oud, gezelligheid 
en spanning staan voorop. Er wor-
den 10 rondes gespeeld met gevari-
eerde prijzen en 1 hoofdprijzenronde 
met 2 waardevolle hoofdprijzen. In de 
maand april, en wel op maandag 15 
april is de jaarvergadering van BV de 
Pomp. Er wordt gestart om half 8 ook 
weer in ’t Baken in de Sportlaan, waar 
de leden die komen getrakteerd wor-
den op koffie met wat lekkers erbij. 
De vergadering duurt een half uurtje 
en daarna worden twee speelrondes 
gespeeld met hartenjagen, klaverjas-
sen en sjoelen en bij genoeg animo 
ook rummicub. Tussendoor wordt een 
prachtige verloting gehouden met ve-
le leuke en handige prijzen. 

Speelavond in 
De Reede

Rijsenhout - Op donderdag 11 april 
organiseert buurtvereniging Door Een-
dracht Sterk weer een speelavond. 
Klaverjassen en domineren staan op 
het programma. Kaartliefhebbers zijn 
van harte welkom in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat. Aan-
vang is 19.30 uur. Het klaverjassen op 
14 maart is gewonnen door Gerrit Pols 
met 5511 punten, gevolgd door Cees 
Koolhaas met 5440 punten. Bij het do-
mineren bleek F. Konte de beste met 
zes schrappen. Op twee E. Heemskerk 
met 10 schrappen.

Franklin wint 
Aalsmeer - De dartavond afgelopen 
dinsdag verliep weer gezellig. Sebas-
tiaan Dolk werd geen eerste, ondanks 
dat hij een hoogste uitgooi had van 
82 punten. Broer Franklin Dolk ging 
met de eer strijken en werd eerste. 
Danny Heijsteeg eindigde op plaats 
twee en op drie Kees de Lange. De 
volgende dartavond is dinsdag 9 april 
vanaf 20.00 uur in Het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat. De zaal is vanaf 
19.30 uur open. Dartliefhebbers zijn 
van harte welkom.
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