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DEZE WEEK:

 Stichting Leefomgeving 
Schiphol: Wijziging 

 Bestemmingsreglement 
voor hulp 

 Nieuwe gemeenteraad 
geïnstalleerd

KORT NIEUWS:

Stroopwafels 
voor (g)een 
goed doel
Kudelstaart - Op maandag 31 
maart hebben twee jongens 
huis-aan-huis, in onder andere 
de Einsteinstraat, stroopwafels 
verkocht voor het goede doel. 
Het goede doel was volgens 
het tweetal de stichting Kin-
derwens, maar waarschijnlijk is 
de opbrengst voor de jongens 
zelf. Eén van de kopers is gaan 
informeren en kreeg te horen 
dat de stichting geen spullen 
aan de deur verkoopt. Bij de 
politie zijn nu twee meldingen 
binnen gekomen. Aangeraden 
wordt geen pakje stroopwafels 
voor zes euro aan te schaffen. 
In de supermarkt kan voor een 
lager bedrag dezelfde koeken 
gekocht worden.  

C1000 Koster
Elke zondag geopend
van 16.00 - 20.00 uur

Geen krant 
OntVanGen?

0251-674433

Aalsmeerderweg 238 te Aalsmeer

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

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

Zonnepanelen?
Onvang nu de 
BTW retour!

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

Draai en win!
Zaterdag 5 april staat het rad van fortuin in onze 
winkel aan de Aalsmeerderweg. Draai bij iedere 
besteding van Ð 15,00 aan boodschappen 
één keer aan het rad.
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Aalsmeerderweg 207  -  1432 CL Aalsmeer

ADVERTEREN?
IN DE

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

Zwarteweg 121 
1431 VL Aalsmeer
T 0297-367570   
E info@kzn.nl
W www.kzn.nl

Uw antwoord op:
• Verzekeringen • Pensioenen 
• Hypotheken • Adviezen

 

ASSURANTIE & ADVIES

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

DinsDag 8 april: inloopbijeenkomst 
aanleg ‘natuurspeeltuin’ en uitleg over 
uitvoeringsplan speeltuinen in kuDelstaart 

in februari 2014 is het college akkoord gegaan met het 
uitvoeringsplan spelen 2014-2017. voorafgaand hieraan is in 
2012 door de gemeente een analyse en evaluatie uitgevoerd van 
de aanwezige speelvoorzieningen in heel aalsmeer. Deze analyse 
en evaluatie is in 2013 uitgebreid besproken met alle dorps- en 
wijkbeheren, de opmerkingen zijn verwerkt in het uitvoeringsplan 
spelen 2014-2017. 

Om ook aan alle inwoners de plannen te laten zien organiseert de 
gemeente enkele informatieve inloopbijeenkomsten. De bijeenkomst 
voor heel Kudelstaart vindt 8 april plaats. Tijdens de inloopbijeenkomst 
leggen wij u de plannen uit en kunnen de bewoners, maar zeker ook 
kinderen, input leveren en ervaringen delen uit hun (speel)omgeving. 
Wij nemen deze informatie zo mogelijk nog mee in het uitvoeringstraject.

Hiernaast wordt dit jaar bij de kamerlingh onnesweg een 
natuurspeeltuin aangelegd. Het Ontwerpbureau Donkergroen heeft voor 
het ontwerp en de uitvoering opdracht gekregen. We nodigen bewoners 
en kinderen van harte uit om zich op deze inloopavond aan te melden 
bij de ontwerpers! 

Wat? Inloopbijeenkomst Ontwerp natuurspeeltuin 
  ‘Kamerlingh Onnesweg’ en herinrichting speeltuinen 
  in Kudelstaart
Datum 8 april van 17.00 tot 19.00 uur
Waar? Dorpshuis Kudelstaart

U bent met uw (klein)kinderen van harte welkom op deze 
inloopbijeenkomst!

 

De bijeenkomst voor de wijk Oost zal plaatsvinden op 14 april.

Gemeentehuis 
Gesloten 

op vrijdaG 25 april 
vanweGe lintjesreGen

Inloopbijeenkomsten voor drie natuurspeeltuinen!

“Ik wil in bomen klimmen”
Aalsmeer - Spelend op avontuur? 
Het kan vanaf juni of juli op het 
Stokkeland in het Centrum. De ge-
meente gaat uitvoering geven aan 
het Speeltuinenplan en onderdeel 
hiervan zijn de realisatie van totaal 
drie speelruimten met veel groen, 
waar midden in de natuur bijvoor-
beeld verstoppertje gespeeld kan 
worden, waar in bomen klauteren 
mag, waar de mogelijkheid gege-
ven wordt met takken aan de slag te 
gaan en waar bij een beetje regen 
de schuilhut opgezocht kan wor-
den. Een kabelbaan op het Stokke-
land, veel genoemd door de kinde-
ren die samen met hun ouders in 
groten getale afgelopen maandag 
31 maart de weg naar het gemeen-
tehuis wisten te vinden, zal niet ge-
realiseerd worden. De simpele re-
den hiervoor is dat de grond te dras-
sig is. Mogelijk komt deze er wel bij 
de andere twee te ‘bouwen’ avon-
tuurlijke speelplekken in de natuur 
in de Bernhardstraat in Oostein-
de en de Kamerlingh Onnesweg in 
Kudelstaart. Uiteraard hangt aan de 
(her)inrichting en de ontwikkeling 

van de drie natuurspeeltuinen voor 
kinderen een maximum aan prijs. Er 
gaan daarom totaal in de gemeen-
te zo’n twintig speelplaatsen op-
geheven worden. Gekeken is hier-
bij naar de leeftijden van de jeugd 
per wijkgedeelten. Naar aanleiding 
van dit onderzoek worden verder de 
wel blijvende speelplekken aange-
past aan de wensen van de huidi-
ge jeugdleeftijd. De exacte invulling 
van het avontuurlijke Stokkeland-
park hangt overigens nog af van 
de inbreng van de toekomstige ge-
bruikers. Uitgegaan wordt van een 
kind-speel-lint op het terrein, maar 
verder is het woord aan de kids. Er 
stond een ideeënbus klaar, evenals 
er papier, pennen en potloden la-
gen. Kinderen die hun wensen nog 
niet op konden schrijven, mochten 
dit ‘gewoon’ tekenen. “Het wordt 
jullie terrein”, zo werd gezegd. Eén 
jeugdige bezoeker had zijn belang-
rijkste keuze al gemaakt: “Ik wil in 
bomen klimmen.” Uit de ideeënbus 
is vast en zeker een bonte stapel pa-
pier gekomen waar de uitvoerders, 
zoals ze zelf enthousiast aangaven, 

graag en snel mee aan de slag wil-
len. Rest voor het Stokkeland nog 
een andere toe te wijzen plek. Waar 
mogen de hondenbezitters hun vier-
voeters uit gaan laten? Kinderen en 
honden gaan niet naast elkaar, maar 
toch staat ook een uitlaatplaats voor 
honden op het eiland achter het ge-
meentehuis gepland. Zoveel groen 
is er tot slot niet in het Centrum. 

Dinsdag in Kudelstaart
De ‘ronde’ door de gemeente gaat 
verder. Na het Centrum is het aan-
staande dinsdag 8 april de beurt 
aan alle kinderen in Kudelstaart om 
met hun ouders naar de inloopbij-
eenkomst in het Dorpshuis te ko-
men. Ook zij mogen vertellen en te-
kenen hoe zij het liefst hun toekom-
stige natuurspeeltuin aan de Ka-
merlingh Onnesweg ingericht wil-
len hebben. De inloop is van 17.00 
tot 19.00 uur. Voor de invulling van 
de derde speelplek in de natuur, ge-
pland in Oosteinde aan de Bern-
hardstraat, wordt maandag 14 april 
een bijeenkomst gehouden.
Door Jacqueline Kristelijn

Supermarkt Deen in Centrum!
Aalsmeer - Er gingen al geruchten, 
maar het is waar: Er komt een Deen 
Supermarkt in de nieuwbouw op de 
hoek Zijdstraat met de Dorpsstraat 
van Van Berkel. De projectontwikke-
laar uit Leimuiden en het familiebe-
drijf uit Hoorn hebben overeenstem-
ming bereikt. Deen is een super-
marktketen met voornamelijk vesti-

gingen in Noord-Holland, waaron-
der ook in Uithoorn en Hoofddorp. 
In al haar ‘supers’ heeft Deen een 
eigen slijterij en een eigen bloemen-
winkel en in Aalsmeer gaan beiden 
ook deel uitmaken van het concept. 
De hoofdingang van de Deen komt 
aan de kant van het Molenpad met 
voor de deur tachtig parkeerplaat-

sen. Mogelijk wordt ook een entree 
gemaakt aan de kant van de Dorps-
straat. Begin juli vindt de overdracht 
van de nieuwbouw plaats en direct 
na de bouwvakantie zal Deen Su-
permarkt medio augustus de deu-
ren openen. Half juli hoopt Van Ber-
kel het totale project af te ronden. 
In de nieuwbouw is nu nog 1.250 
vierkante meter winkelruimte be-
schikbaar. De ingang hiervan is in 
de Zijdstraat. Afhankelijk van de 
grootte van de te willen huren ruim-
te, kunnen hier minimaal 1 tot maxi-
maal 5 winkels ingericht worden. 
Frans van Berkel is blij met de ge-
sloten overeenkomst met Deen. “De 
komst van de supermarkt gaat ze-
ker meer gegadigden trekken voor 
de andere winkelruimtes. De eerste 
aanvraag is al binnen.” Positief is de 
ontwikkelaar ook gestemd over de 
nog te verkopen en te verhuren ap-
partementen. “Van de totaal 38 zijn 
nu nog 7 appartementen te koop 
en vier te huur. Ruime appartemen-
ten, allemaal met balkon”, promoot 
Frans van Berkel snel. 
Toch een tweede supermarkt in het 
Centrum! En met mogelijk een der-
de (Lidl) aan de Stationsweg wordt 
de keuze straks reuze. Aalsmeer: 
Bloemendorp, watersportdorp en 
supermarktdorp...

Bewoner Edisonstraat oog 
in oog met inbrekers trio 
Kudelstaart - Op donderdag 27 
maart om negen uur in de avond 
kwam een bewoner van de Edison-
straat thuis. Op het moment dat de 
man zijn scootmobiel naar binnen 
stuurde, liepen drie personen langs 
hem heen zijn woning uit. 

De bewoner heeft volledig overstuur 
de politie gebeld. Agenten waren 
snel ter plaatse, maar het drietal is 
niet meer aangetroffen. Het gaat 
om twee mannen en een vrouw 
met paardenstaart. Het drietal was 

wel beleefd. Ze zeiden nog goeden-
avond, in enigszins gebrekkig Ne-
derlands, toen zij wegliepen. Hoe 
de mannen en vrouw de woning zijn 
binnen gekomen, is niet bekend. 
Mogelijk heeft de achterdeur niet 
op slot gezeten. Tussen zeven en 
acht uur dezelfde avond is het drie-
tal ook gezien door een andere be-
woner van de Edisonstraat. De drie 
hadden op een deur gebonkt. Later 
zijn sporen van braak aan de deur 
aangetroffen. Het wijkteamrecher-
che heeft de zaak in onderzoek.

Paniek op N196

Aalsmeer - Op woensdag 26 maart 
om zes uur in de avond kreeg de 
politie een melding dat er een au-
to stilstond langs de N196. De be-
stuurster zou onwel zijn gewor-
den. De 32-jarige stewardess uit 
Mijdrecht was op weg naar huis na 
een lange vlucht uit Atlanta. Ze had 
een soort paniekaanval gekregen. 
Medewerkers van de ambulance 
hebben de bestuurster ter plaatse 
geholpen en vervolgens meegeno-
men naar het politiebureau. Agen-
ten zijn er achter aan gereden met 
de auto van de 32-jarige. Ze is daar-
na opgehaald door een kennis.

Mobiel uit tas 
gestolen
Aalsmeer - Op zondag 30 
maart is tussen twaalf en half 
twee in de middag van een be-
zoekster aan een winkel in de 
Lakenblekerstraat de mobie-
le telefoon gestolen. De vrouw 
had haar tas in een winkelwa-
gen gezet. Op het moment dat 
zij ging afrekenen bij de kassa 
maakte een onbekend persoon 
ruzie met haar kind. Het kind 
raakte hiervan overstuur en de 
vrouw ging hem troosten. Op 
dat moment heeft de dief toe-
geslagen en snel de Samsung 
uit de tas gepakt.
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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 Kudelstaart, 
tel. 324643; Nokweg 12 
Leimuiden, tel. 0172-507400. 
www.dap-westeinder.nl
ranzijn dierenarts
Aalsmeerderweg 436 Aalsmeer, 
tel. 346721, 
www.ranzijndierenarts.nl

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

HulpDieNst
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
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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

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

 

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke nummers:
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

KERKDIENSTEN

BURGELIJKEBURGELIJKEstand
HuwElIjksaaNgIftE
S.R. de Wilde en M. Bokhorst
V. van der Laan en S.M. Bus
J. Spaargaren en D.A.M. van Tol
D.J. Francken en P. Spaargaren

Zondag 
6 april

Vermist:
- Baanvak: Jonge grijs-oranje vrouwtjes Valkparkiet.

gevonden:
- Aalsmeerderweg: Poes met donkere rug, witte buik en pootjes en cy-

perse kopje.
- Van Leeuwenhoekstraat: Rood-wit gevlekte poes.
- Herenweg: Hangoor dwergkonijn. Wit met bruine ogen.
- Bilderdammerweg: Zwart-witte gecastreerde kater.

Oud katholieke kerk
Oosteinderweg 394. Heilige Ma-
ria van Egypte kerk viert Russisch-
orthodoxe diensten, zaterdag 18u. 
avondgebed met aartsbisschop Mi-
chael van Genève en zondag 8u. 
goddelijke liturgie.

Protestantse gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
dienst met ds. J. Vrijhof.

samen Op weg kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. Zon-
dag 10u. dienst. Vg. ds. J. van Dalen.

Rk st. jan geboorte kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. Zondag 
11u. woordcommunieviering met A. 
Blonk mmv cantoren.

Begra Bijbelstudie
Heliomare, Zwarteweg 98. Maan-
dag 7 april 20u. bijeenkomst met 
drs. Bert Piet. Liturgisch bloem-
schikken rond Pasen

Woensdag 16 april, 19:30 uur in 
Dorpshuis De Reede, worden de 
creatieven onder ons gevraagd om 
hun favoriete Bijbelse Paasbood-
schap om te zetten in
een liturgisch bloemstuk. Hierbij 
wordt een beroep gedaan op je ei-
gen intuïtie, gevoel en creativiteit. 
Breng je zelfgekozen bloemen en 
schaal mee. De avond is onder be-
geleiding van Ingrid van Tilborg. Wil 
je deelnemen of heb je vragen, In-
grid is te bereiken bij voorkeur via
fam.tilborg@quicknet.nl of op 0297-
323325

Bijbelstudie Evangelisatiekring
Seringenhorst, Parklaan 26a. Dins-
dag 8 april 20u. Thema: Studies uit 
Lukas-evangelie met H.B. Slagter, 
Wijk bij Duurstede.

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 Pieter Dol. Te-
vens crèche en peuterdienst. 

alphakerk amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. Zondag 
10u. dienst. 

Christelijke geref. kerk
Lijnbaan. Zondag diensten om 10u. 
met ds. M. Hogenbirk en 16.30u. 
met ds. K.T. de Jonge.
 
Doopsgezinde gemeente
Zijdstraat 55. Zondag 10u. dienst 
met ds. Henk Leegte. Collecte voor 
Paasproject. 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. Zon-
dag 10u. dienst met ds. T.H.P. Prins. 

Hervormde gemeente aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat. 
Zondag dienst om 10u. met ds. J. 
Helder uit Nijkerkerveen. Organist: 
W. Spaargaren. Om 18.30u. zang-
dienst mmv Geestmerzangers, ds. 
E.J. Westerman. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Zondag 10u. gastendienst met 
prof. B.J.G. Reitsma uit Ermelo.

levend Evangelie gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Zondag 10u. Samenkomst met do-
venvertolking en vertaling in En-
gels. Spreker Bart Doornweerd. Ba-
byoppas en aparte bijeenkomsten 
voor kinderen. Om 19u. Baan7 jon-
gerendienst. Spreker Patrick van 
der Laan.

Ned. geref. kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Zondag diensten 
om 10u. met ds. H. van Winkelhoff 
uit Wateringen en 16.30u. met ds. 
K.D. Huizinga uit Hoorn. 

Rk karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. Za-
terdag 17u. in Kloosterhof viering. 
Zondag 10.30u. in Karmelkerk vie-
ring. Om 14u. Poolse dienst met 
Christoff. 

Paasversiering bij 
inloopcentrum
aalsmeer - Dinsdag 8 april is er een 
creatieve bijeenkomst met het thema 
Pasen onder begeleiding van Ger-
da Tavelier. Creativiteit is een functie 
van de hersenen die bij veel ouderen 
nog intact is. Door stimulans worden 
ook andere delen van de hersenen 
geprikkeld. Bovendien is samen iets 
doen ook plezier beleven. Wie zijn of 
haar creativiteit aan wil boren is van 
harte welkom. Vanaf 10.00 uur staat 
de koffie klaar bij het inloopcentrum 
in gebouw Irene in de Kanaalstraat 
12. Voor materiaalkosten wordt 2,50 
euro per persoon gerekend. Voor 
meer informatie over de activitei-
ten bij het inloopcentrum kan con-
tact opgenomen worden met het 
ontmoeting- en inloopcentrum via 
06 22468574 en vragen naar Saskia 
Zwaan of Ellen Millenaar. Het ont-
moetingscentrum in onderdeel van 
zorgcentrum Aelsmeer en mede mo-
gelijk gemaakt door subsidie vanuit 
de gemeente.

Gevonden 
en vermist!

aalsmeer - Waar is het baasje van de 
zwarte kat met witte bef en plekken? 
Het dier loopt rond is de Apollostraat 
in de Hornmeer. Wie de kat herkent, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de Dierenbescherming afdeling 
Noord-Holland Zuid via 0297-343618. 

Vermist vanaf de Bilderdammerweg 
92 in Kudelstaart is sinds 7 maart Arie, 
een rode kleine kater met een rood 
riempje, witte snorharen en een dikke 
staart. Hij is vrij sociaal. Misschien zit 
hij bij u in de schuur of tuin of heeft u 
hem zien lopen? Bel dan naar Lisette 
via 06-42570663.

Peuterinstuif in 
Oost-Inn
aalsmeer - Woensdag 9 april van 
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting onder het 
genot van een kopje koffie of thee 
bij de Oost-Inn in de Mikado aan de 
Catharina Amalialaan 66. Van 9.30 
tot 10.30 uur is er tevens de peuter-
instuif. Samen met je kindje spelen, 
zingen en dansen. Zal het over de 
lente gaan? Belangstellenden zijn 
welkom. Voor inlichtingen: 0297-
325636 of 0297-345413 of kijk op de 
website oosterkerk-aalsmeer.nl.

Gastendienst in 
de Oosterkerk
aalsmeer - Zondag 6 april wordt in 
de Oosterkerk een gastendienst ge-
houden. Thema is ‘Vrienden van Je-
zus’. De dienst begint om 10.00 uur 
en iedereen is welkom. Adres: Oost-
einderweg 269. Voor de kinderen is er 
crèche en kinderdienst. Vragen? Bet-
ty Boor: of oosterkerk-aalsmeer.nl.

Middag verhalen vertellen 
voor nieuwe kerktoren
Rijsenhout – Iedereen is van harte 
welkom op zondag 6 april van 15.00 
tot 17.00 uur in het dorpshuis de Ree-
de aan de Schouwstraat voor een 
middag verhalen vertellen. Het thema 
is ‘In vuur en vlam’. Acht leden van 
een enthousiaste vertelgroep van do-
minee Jac van Veen zullen ieder een 
kort verhaal vertellen. Zij nemen u vol 
begeestering mee naar een ande-
re wereld. Verhalen over passie, ge-
mis of verlangen. In de pauze vindt 
een loterij plaats en misschien wint u 

wel één van de 100 prijzen die door 
de winkeliers van Aalsmeer, Leimui-
den en Rijsenhout beschikbaar zijn 
gesteld. Eén goed verhaal is goud 
waard, maar voor slechts 5 euro krijgt 
u er acht. De opbrengst van deze 
middag is bestemd voor de herbouw 
van de Ontmoetingskerk met daarbij 
een toren van 15 meter om het dorp 
te verrijken met een duidelijk zicht-
baar hart voor alle inwoners. Een to-
ren die de kern gaat vormen van Rij-
senhout! Komt u ook luisteren?

Baan7 jongerendienst met 
Patrick van der Laan
aalsmeerderbrug – Zondag 6 april 
is er om 19.00 uur een Baan7 jon-
gerendienst in de Levend Evangelie 
Gemeente. Iedereen tussen de 13 
en 20 jaar is van harte welkom! Of je 
nu vaker in een kerk komt of hele-
maal nooit, dat maakt niet uit. Wan-
neer jij meer over God wilt weten, 
ben je van harte welkom. Baan7 is te 
vinden aan de Kruisweg 55. Patrick 
van der Laan (1985) zal tijdens de 
Baan7 avond spreken. Van der Laan 
is als jongerenwerker werkzaam bij 
de Meerkerk. Hij is niet gelovig op-
gevoed. Op z’n twintigste kwam hij 
voor het eerst in aanraking met een 
kerk. Tijdens de Baan7 avond zal 
hij vertellen hoe hij tot geloof is ge-

komen en hoe hij Jezus heeft leren 
kennen. Met een goede dosis hu-
mor en prikkelende opmerkingen 
vanuit zijn vroegere vooroordeel 
over christenen en de kerk, weet 
hij het publiek scherp te houden. 
Baan7 is altijd elke eerste zondag 
van de maand. De avonden worden 
door honderden jongeren uit de wij-
de regio bezocht. De preek is begrij-
pelijk, eigentijds en afgestemd op 
de jongelui. Daarnaast is er tijdens 
een Baan7 avond altijd spetteren-
de muziek. 
Saai is het nooit! Je bent van har-
te uitgenodigd om een avond mee 
te maken. Meer weten? Kijk dan op 
www.baan7.nl. 

Bazaar in Kerk 
op de Lijnbaan

aalsmeer - Op zaterdag 12 april 
wordt in de Lijnbaankerk een ba-
zaar gehouden. Van 10.00 tot 21.00 
uur is er van alles te doen in en rond 
de kerk aan de Lijnbaan 5. 
Zo kunnen bezoekers rond snuffe-
len op de rommelmarkt, kan deel-
genomen worden aan diverse spel-
letjes, draait regelmatig het rad van 
fortuin en kinderen kunnen zich uit-
leven op een springkussen. Uiter-
aard wordt aan de innerlijke mens 
gedacht en zijn hapjes en drankjes 
verkrijgbaar. 

Paasconcert in 
Pauluskerk
amstelland - Op zaterdag 12 april 
organiseert het Chr. gem. koor Cum 
Laude een Paasconcert in de Pau-
luskerk te Amstelveen. De avond 
zal uiteraard in het teken staan van 
het lijdens- en opstandings evange-
lie. Gastorganist deze ontmoeting is 
Bert Kruis en achter de piano neemt 
Peter van Dongen plaats. 

Speciale gast is sopraan Pia Schutz, 
zij heeft al eens eerder, op haar 
aparte manier, het evangelie ver-
kondigt. Het koor Cum Laude on-
der leiding van Wim van Dijkhuizen 
wordt bijgestaan door het Chr.gem. 
koor Hiddai uit Wilnis. 
Het belooft al met al een mooie 
zangavond te worden, want er is 
ook nog de samenzang als omlijs-
ting van het geheel. Het concert be-
gint om 20.00 uur en de toegang is 
vrij. Wel zal er een collecte ten be-
hoeve van de kosten worden ge-
houden.

Jongerenviering met bezoek 
aartsbisschop Thomas Msuza
kudelstaart - Op zondag 6 april zal 
aartsbisschop Thomas Msuza van 
Blantyre in Malawi Kudelstaart be-
zoeken en voorgaan in de viering 
van zondagmorgen vanaf 11.00 uur 
in de St.Jan Geboorteparochie aan 
de Kudelstaartseweg. Tot eind vo-
rig jaar jaar was Bisschop Thomas 
werkzaam in Zomba in Malawi. Be-
gin dit jaar werd hij door Paus Fran-
ciscus tot Aartsbisschop van Blan-
tyre verheven. In Zomba heeft Bis-
schop Thomas een groep Ku-

delstaartse jongeren, die hun va-
kantie gebruikte om in het dorp-
je Iba te bouwen en te schilde-
ren in een kleuterschool, zeer gast-
vrij ontvangen. Zeker zal hij hier het 
een en ander over vertellen. Ieder-
een is van harte welkom in deze vie-
ring die nog een extra aspect heeft. 
Jongeren uit het voormalig koor Fi-
ore van de parochie St. Jan zullen 
de viering opluisteren met hun zang 
als‘jongeren-gelegenheidskoor. De 
kerk is vanaf half elf geopend.

Doopsgezinde Gemeente 
Aalsmeer ook ‘groene kerk’
aalsmeer - Met het onthullen van een 
bordje aan de muur symboliseert de 
Doopgezinde Gemeente Aalsmeer dat 
het een ‘groene kerk’ is. ‘’En het komt 
er nu op aan, dat we dit steeds concre-
ter vertalen in stappen op het gebied 
van duurzaamheid’’, zei voorzitter van 
de commissie duurzaamheid, Erica de 
Ridder, bij het onthullen van het bordje 
op zondag 30 maart. De kerkdienst die 
eraan vooraf ging, stond ook in het te-
ken van duurzaamheid. De Doopsge-
zinde Gemeente Aalsmeer is al sinds 
2009 een Fairtradekerk en met het 
toetreden tot de groep ‘Groene Ker-
ken’ wordt nu een extra stap gezet 
in het bevorderen van duurzaamheid. 
Er wordt uiteraard Fairtrade koffie 
en thee geschonken en andere Fair-
trade producten gebruikt. Afvalschei-
ding is ingevoerd, evenals het gebruik 
van ecologische schoonmaakmidde-
len. De Doopsgezinde Gemeente is in-
middels overgestapt op groene stroom 
en groen gecompenseerd gas. Om het 
bewustzijn over duurzaamheid te ver-
groten is de ‘ecologische voetstap’ van 
de kerk berekend. Een energieadvies-

bureau is in de arm genomen om de 
energiebehoefte van het monumenta-
le gebouw aan de Zijdstraat 55 door 
te meten. Dit heeft erin geresulteerd 
dat het verwarmingssysteem nu gron-
dig wordt aangepast om zo het gas-
verbruik te verminderen. Er zijn infor-
matiebijeenkomsten georganiseerd, 
maar bijvoorbeeld ook een duurzame 
fietstocht door Aalsmeer, waarbij eco-
logisch opererende bedrijven en or-
ganisaties zijn bezocht.’’Groene kerk 
word je vrijwillig, maar het is niet vrij-
blijvend. Dus gaan we met z’n allen 
door op het pad van duurzaamheid. 
Dit bordje helpt ons daaraan te her-
inneren’’, aldus Erica de Ridder. Jac-
co Piet, ook lid van de duurzaamheids-
commissie: ‘’Groene Kerken is geen 
keurmerk, nee, geen commissie die 
even checkt of we het wel goed doen, 
nee, het is een beweging van kerken 
en mensen die een andere weg in-
slaan en samen vormgeven aan een 
duurzaam, eerlijk en rechtvaardig Ge-
meente zijn.” Informatie is te vinden op 
www.dgaalsmeer.nl en www.groene-
kerken.nl

Veel belangstelling bij de onthulling van het bordje ‘wij zijn een Groene Kerk’ 
bij de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer door Erica de Ridder 
en en aan Angelique sturen.



Muziek
Vrijdag 4 april:
* Concert tenor Marco Beasley met 
Stefano Rocco op gitaar en Fabio 
Accurco op luit in Oud Katholieke 
kerk. Oosteinderweg 394, 20.30u.
* Mijn Praam is Top in café de 
Praam, Zijdstraat v/a 22u.
* Jamsessie met Gus Genser in The 
Shack, Schipholdijk 253b, Oude 
Meer, 21 tot 01u.
Zaterdag 5 april:
* Estafettemiddag v/a 16.30u. en 
Party met dj in de Praam, Zijdstraat 
v/a 22u.
* Njoy tienerfeest in N201, Zwarte-
weg van 20 tot 01u.
Zondag 6 april:
* Live band Drippin’ Honey op po-
dium The Shack, Schipholdijk 253, 
Oude Meer v/a 16u.
* Vrienden van Jazz met Shyla Zoet 
in De Oude Veiling, Marktstraat, 
15.30-18u.
* Optreden Old Strangers na afloop 
streekderby voetbal bij RKAV, Beet-
hovenlaan. In kantine v/a ong. 16u.
Zaterdag 12 april:
* Concert Trumpets of the Lord in 
Crown Theater Aalsmeer v/a 20u.
* Concert ‘Helden van Flora’ in bur-
gerzaal, gemeentehuis v/a 20u.
Zondag 13 april:
* Voorstelling met koormuziek ‘Col-
gotha, het einde’ in Karmelkerk, 
Stommeerweg v/a 20u.

Theater en Toneel
Vrijdag 4 april:
* Komedie ‘Ojee papadag’ met Onno 
Innemee in Crown Theater v/a 20u.
Zaterdag 5 april:
* Cabaret ‘Rayen Panday’ in Bac-
chus, Gerberastraat v/a 21u.
* Toneel De Rijzenspelers ‘Wachten 
op Godot’ in dorpshuis De Reede, 
Rijsenhout v/a 20.15u. Ook op 11 en 
12 april en 17 april in De Oude Vei-
ling, Aalsmeer
Vrijdag 11 april:
* London Knights in Crown Thea-
ter Aalsmeer v/a 20u. met verkoop-
markt voor ladies. Ook toegang voor 
mannen!

Films
T/m 10 april:
* Dagelijks (behalve maandag) di-
verse films voor alle leeftijden in in 
Crown Cinema, Van Cleeffkade. O.a. 
Hartenstraat, Kenau, 12 Years a Sla-
ve en The Butler Voor jeugd: Mr. 
Peabody & Sherman, de Lego mo-
vie, K3 en het Dierenhotel, Het re-
gent gehaktballen2, Free Birds, Pla-
nes, Plop wordt kabouterkoning en 
Verschrikkelijke Ikke2. Nieuw vanaf 
vrijdag: Inside Llewyn Davis v/a 20u. 
Op 9 april: première Rio2.
Woensdag 9 april:
* Zin-Inn filmavond in Doopsgezin-
de kerk, Zijdstraat 55 v/a 20u.

Exposities
3 t/m 6 april:
* Galerie Artline, Uiterweg 184 open. 
Iedere donderdag tot en met zater-
dag van 12 tot 17u. Werken van Ri-
chard Smith, Shinkichi Tajiri, Riera 
Arayó en Eduardo Gruber. Ook eer-
ste zondag van de maand open.
Tot en met 6 april:
* Quilttentoonstelling in Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat 55. Donder-
dag t/m zondag van 13 tot 17u.
Zaterdag 5 april:
* Opening expositie ‘Project Histori-
sche Tuin’ van Fotogroep Aalsmeer 
om 12.30u. in Historische Tuin, 
Praamplein. Tot en met eind juli.
* Aanschuiftafel met Dirk Annokkee 
in huiskamermuseum Van Cleeffka-
de 12a van 16 tot 18u.
5 en 6 april:
* Museumweekend in Crash Muse-
um in fort Aalsmeer, Aalsmeerder-
brug met rondleidingen en speur-
tocht voor kinderen. Zaterdag en 
zondag 11-16u.
* Museumweekend in Historische 
Tuin met fotowedstrijd, veiling en 
demonstraties. Zaterdag en Zondag 
13.30-16.30u. Ingang Praamplein.
* Expositie 12 kunstenaars in kwe-
kerij familie Kolk, Meerlandenweg 
29, Amstelveen. Zaterdag 14-17u. 
en zondag 11-17u.
Tot en met 21 april:
* Tentoonstelling kerkuilen bij kin-
derboerderij Boerenvreugd.
Tot en met 4 mei:
* Aquarellistenkring presenteert 
Koppelingen in Het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat. Do. t/m zo. 14-17u. 
Tot en met 13 mei:
* Expositie ‘Vrij glas’ en schilderijen 
in galerie Sous Terre, Kudelstaartse-
weg. Zaterdag en zondag 13-17u

Tot en met 30 mei:
* Expositie Cathy Van der Meulen 
in gemeentehuis, Raadhuisplein. Te 
bezichtigen tijdens openingstijden. 
Rondleiding op vrijdag 11 april om 
16.30u.
* Aquarellen en pentekeningen van 
Marjon Woelders bij PACA, Laken-
blekerstraat 2.
Tot en met 22 juni:
* Uitgestorven diersoorten op Kin-
derkunstzolder, Oude Raadhuis in 
Dorpsstraat. Open: donderdag tot 
en met zondag 14-17u.

Diversen.
Donderdag 3 april:
* Soosmiddag 55+ in Dorpshuis Ku-
delstaart, 13.30 tot 16.30u.
* Fietstocht Pedaalridders. Vertrek 
13.30u. Vanaf zwembad, Dreef.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis de 
Reede, Schouwstraat v/a 20u.
Vrijdag 4 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Hornmeer, Roerdomplaan, 20u.
* Spiritueel café met Pranic Healing 
in Bacchus, Gerberastraat, 20.30u. 
* N201, Zwarteweg open voor dar-
ten, spellen en muziek v/a 20.30u.
Zaterdag 5 april:
* Boomplantdag stichting de Boven-
landen. Verzamelen op 9.30u. Histo-
rische Tuin, Praamplein.
* Kleding- en speelgoedbeurs in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55, 
10.30-15u. Inbreng donderdag 3 
april van 9.30 tot 21u. en vrijdag 4 
april van 9.30 tot 15u.
* Zabo zaalvoetbalcompetitie, ronde 
14 in sporthal de Bloemhof, Horn-
weg v/a 18.30u.
Zaterdag 5 april:
* Boomplantdag stichting de Boven-
landen. Verzamelen op 9.30u. Histo-
rische Tuin, Praamplein.
* Kleding- en speelgoedbeurs in 
Doopsgezinde kerk, Zijdstraat 55, 
10.30-15u. Inbreng donderdag 3 
april van 9.30 tot 21u. en vrijdag 4 
april van 9.30 tot 15u.
* Zabo zaalvoetbalcompetitie, ronde 
14 in sporthal de Bloemhof, Horn-
weg v/a 18.30u.
5 en 6 april:
* Kom in de Kas op Dwarsweg en 
Achterweg in De Kwakel. Zaterdag 
en zondag van 10 tot 16u.
Zondag 6 april:
* Verhalen vertellen voor nieuwe 
kerktoren in Rijsenhout, 15-17u. in 
De Reede, Schouwstraat.
Maandag 7 april:
* Veiling en expositie Postzegel-
vereniging in Parochiehuis, Gerbe-
rastraat v/a 20u. Open: 19.15u.
* Bingo bij Viva Aquaria in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan 3 v/a 20u.
Dinsdag 8 april:
* Koffie in ‘t Baken, Sportlaan 86 
vanaf 10u. Iedere dinsdag.
* Paasversiering maken in Inloop-
centrum in Irene, Kanaalstraat,10u.
* Kaartavond OAB in Parochiehuis, 
Gerberastraat v/a 20u.
* Iedere dinsdag darten in Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
Woensdag 9 april:
* Koffie-inloop in Oost-Inn in Mika-
do, Catharina Amalialaan v/a 9.30u.
* Workshop ’Maak een kunstwerk’ 
bij Nivon in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 van 14 tot 16u.
* Bingoavond bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan v/a 20u.
* Baanloop bij Atletiekvereniging in 
Sportlaan. Start exact 20u.
Donderdag 10 april:
* Sjoelen bij Oostend in ‘t Middel-
punt, Wilhelminastraat v/a 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart v/a 20u. 
* Paaskien Vogelvereniging in Wel-
lant College, Linnaeuslaan 2, 20u.
* Onderlinge kampioenschappen 
Omnia turnsters in gymzaal Bac-
cara, Baccarastraat. V/a 16u. Jong-
sten en v/a 18.15u. Jeugd, junioren 
en senioren.
* Speelavond buurtvereniging DES 
in dorpshuis De Reede, Rijsenhout 
v/a 19.30u.
Zaterdag 12 april:
* Bazaar in de Lijnbaankerk met 
rommelmarkt en spelletjes, 10-21u.

Vergaderingen
Donderdag 3 april:
* Openbare bijeenkomst formatie 
nieuw college B&W in gemeente-
huis, 19.15-20u.
* Openbare Raadsvergadering in 
gemeentehuis, Raadhuisplein 20u.
Woensdag 7 april:
* Iedere woensdagavond Energielo-
ket in gemeentehuis, Raadhuisplein 
open, 18-20u.
Dinsdag 8 april:
* Voorlichtingsavond over fusie De 
Hoeksteen en De Wegwijzer en 
over nieuwbouw in Wellant College 
Westplas, Linnaeuslaan 2. Inloop v/a 
19.15u. Aanvang: 19.30u.

AGENDA

Cultureel café Bacchus trakteert nagenoeg iedere week op een muzikaal of 
cultureel evenement. Afgelopen zaterdag 30 maart vond voor de eerste maal 
een jamsessie plaats. Het podium werd ‘bezet’ door verschillende muzikanten 
uit met name Aalsmeer en in verschillende formaties werden zowel jazz als 
rock and roll nummers ten gehore gebracht. Aanstaande zaterdag 5 april weer 
iets heel anders: Cabaret van Rayen Panday met ‘Vrijspraak’.

Cabaretier Rayen Pandy: 
‘Vrijspraak’ in Bacchus
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
5 april presenteert cultureel café 
Bacchus weer een cabaretavond. 
Dit keer is het podium voor Ray-
en Pandy met de voorstelling ‘Vrij-
spraak’. In zijn tweede avondvullen-
de voorstelling wil Rayen vrij zijn, 
maar zich vooral vrij voelen. Want 
wat doe je als je eindelijk vrijge-
sproken bent van al je verplichtin-
gen? Alles wat je leuk vindt natuur-
lijk. Althans, dat zou je denken. ‘Vrij-
spraak’ gaat over je niet meer schul-
dig te hoeven voelen en op te hou-
den met de schuld bij anderen neer 
te leggen. Want ook al lijkt het al-
lemaal verdacht, er is niets aan de 
hand totdat het tegendeel bewe-
zen is. Waar rook is, is rook, Waar 
vuur is, is vuur. Als je een goed plei-
dooi houdt, kun je overal mee weg 
komen. Lukt het Rayen om zich vrij 
te laten spreken door de jury? Ray-

en Panday is in 1983 in Zaandam 
geboren en getogen. In 2008 doet 
hij voor het eerst een open podium 
stand up comedy, iets dat hij stie-
kem al heel lang wilde. Sinds 2010 is 
hij een van de professionals bij het 
Comedy Café in Amsterdam. Naast 
Nederland heeft hij ook in België, 
Frankrijk, Suriname, Denemarken, 
op Curaçao en twee jaar achter el-
kaar in Suriname succesvolle shows 
gegeven. In 2013 had hij zijn eer-
ste avondvullende voorstelling met 
‘Drie keer Rayen’. Dit jaar gaat hij op 
tour met ‘Vrijspraak’. Op zaterdag 5 
april is zijn try-out in cultureel café 
Bacchus in de Gerberastraat. Kaar-
ten zijn te reserveren via www.cultu-
reelcafebacchus.nl of telefonisch via 
0297-342657, na 18.00 uur. De voor-
stelling begint om 21.00 uur, de zaal 
is open vanaf 20.15 uur, en de en-
tree bedraagt 11 euro.

Volgende week première Rio 2
Filmdrama ‘Inside Llewyn 
Davis’ in Crown Cinema
Aalsmeer - De nieuwe film van de 
Coen Brothers ‘Inside Llewyn Da-
vis’ beschrijft een week uit het leven 
van een folkzanger die zich in 1961 
in de folk scene van de New Yorkse 
wijk Greenwich village begeeft. Lle-
wyn Davis (Oscar Isaac) zwerft met 
zijn gitaar van clubs naar logeer-
banken. Een kat kruist zijn pad en 
kleurrijke figuren die onmiskenbaar 
de hand van de Coen Brothers ver-
raden. Vrijdag 4 april vanaf 20.00 uur 
te zien in de kleine zaal van Crown 
Cinema. In de kleine zaal kan zater-
dag 5 april vanaf 20.00 uur verder 
genoten worden van ‘Last Vegas’ en 
de films ‘The Butler’ en ‘About Time’ 
kunnen in intieme sfeer bekeken 
worden. In de grote zaal presenteert 
Crown Cinema dit weekend en deze 
week: ‘Hartenstraat’, ‘Captain Ame-
rica: The Winter Soldier’ 3D en ‘12 
Years a Slave’.

Diverse kinderfilms
Voor de jeugdige inwoners biedt 
Crown Cinema een groots en geva-
rieerd aanbod, waaronder ‘Het re-

gent gehaktballen 2’, ‘Mr. Peabody & 
Sherman’, ‘The Lego Movie’, ‘K3 en 
het Dierenhotel’ en in de kleine zaal 
‘Mees Kees op Kamp’, ‘K3 Bengel-
tjes’ en ‘Plop wordt Kabouterkoning’. 
Verwacht vanaf woensdag 9 april in 
de bioscoop aan de Van Cleeffka-
de 15: De animatiefilm ‘Rio 2‘. Het 
leven is letterlijk een jungle voor 
Blu, Jewel en hun drie kids. Als ze 
voor een familiereünie de magische 
stad verlaten en het regenwoud in-
gaan, krijgt Blu het, in de voor hem 
onbekende omgeving, aan de stok 
met twee pittige tegenstanders: zijn 
schoonvader en een op wraak be-
luste Nigel. Voor het eerst te zien 
volgende week woensdag om 14.30 
uur. 
In Crown Cinema gaat het licht op 
zaterdag en zondag uit vanaf het 
middaguur, op vrijdag en woensdag 
draaien er films vanaf de namiddag 
en op donderdag en dinsdag in de 
avond. Voor meer informatie: www.
crowncinema.nl. Kaarten kunnen 
besteld worden via 0297-753700 en 
info@crowncinema.nl. 

Drippin’Honey back in 
The Shack zondag!
Oude Meer - Als opmaat voor twee 
grote festivals, Moulin Blues in Os-
pel en R&B Night in Groningen, 
komt de band Drippin’ Honey eerst 
nog, op zondagmiddag 6 april, The 
Shack op z’n kop zetten. Halver-
wege de jaren negentig ontstond 
de band Drippin’ Honey rondom 
mondharmonicaspeler Kim Snel-
ten, die tevens speelde in The Jack 
of Hearts. Bassist Lut Luttik speel-
de ook in die band. Met drummer 
Joost Tazelaar viel alles op zijn plek 
en vormden zij volgens ene rescen-
cent ‘de geilste ritmesektie sinds nu’. 
De toen nog jonge zanger en gita-
rist Sander Kooiman ontwikkelde 
zich snel en bleek een uitstekend 
songwriter. In maart 1999 vertrok 
Drippin’ Honey naar Amerika voor 
een optreden op het South By South 
West Festival in Austin Texas en wist 
de band er aansluitend nog wat op-
tredens bij te krijgen. Daarna werkte 
men aan de tweede cd en speelde 
de band onder andere op het Noor-
derslagfestival in Groningen. Na de 
derde cd toerde de band veelvuldig 
door Europa om er in 2003 mee te 
stoppen.
Nadat de bandleden in diverse 
bands gespeeld hebben, besluiten 
de mannen na een jam in The Shack 
op 15 januari twee jaar geleden om 
de draad na tien jaar weer geza-
menlijk op te pakken. Met als resul-

taat op 8 april 2012 een weergaloos 
optreden in een bomvolle Shack. De 
tent stond toen na ieder nummer 
werkelijk te trillen onder het luid ge-
joel van de enthousiaste fans, die 
duidelijk verrast waren door de co-
me-back van Kim Snelten, Lut Lut-
tik, Sander Kooiman en Joost Taze-
laar. Het hoge niveau waarop Kim 
Snelten de mondharmonica be-
speelt, het heerlijke contrabas ge-
luid van Lut Luttik, het virtuoze gi-
taarspel van Sander Kooiman en het 
de geweldige drumpartij van Joost 
bezorgde de aanwezigen regelma-
tig kippenvel ondanks de oplopen-
de temperatuur binnen. Ga dit niet 
missen, deze grootse muzikanten 
in de intieme sfeer van The Shack! 
Zondag 6 april is het vanaf 16.00 uur 
showtime! De entree is 5 euro.

Rock-jam met Guzz Genser
Vrijdag 4 april is er weer de rock-
jam met ex-drummer van Herman 
Brood, Guzz Genser van 21.00 tot 
01.00 uur. De eerste set begint de 
begeleidingsband, bestaande uit 
Gus, Stan en Joyce, in de tweede en 
derde set kan iedereen die wil mee-
spelen en zingen, waarna de drie 
begeleidende muzikanten afsluiten 
met een laatste set. 
Voor alle info en openingsdagen en 
tijden: www.the-shack.info. Adres is 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

The White Chicks trakteren 
op ‘Praamsation White’
Aalsmeer - Het derde team van 
Mijn Praam is Top met The Travol-
ta’s en het fantastische feest Friday 
Night Fever was wederom een suc-
ces afgelopen vrijdag 28 maart. Een 
heerlijke druk bezochte disco avond 
met gevarieerd publiek, verzorg-
de aankleding, hapjes en een goed 
samenwerkend team achter de bar 
bracht deze avond tot een geslaagd 
einde! De estafette gast DJ’s van het 
Pramenraceteam Tot dat’t zinkt had-
den afgelopen zaterdagmiddag ge-
weldig terrasweer en zaterdagavond 
hebben DJ Nista en Meneer Marcel 
heerlijke (electro)house en diver-
se dance gedraaid. Tevens was dit 
weer de eerste zaterdagavond dat 
danscafé de Praam gasten met de 
leeftijd 16+ heeft ontvangen. Dit is 
prima verlopen! 
Vrijdagavond 4 april is het laatste 
team van Mijn Praam is Top alweer 
aan de beurt met hun feest Praam-
sation White. Het team White Chicks 
heeft DJ Daddy Yankee gestrikt om 
te komen draaien. Deze DJ heeft 
onder andere gedraaid op Mystery-
land en draait vaak in Cooldown ca-
fé in Amsterdam en is ook regelma-
tig te vinden in het buitenland om 
als DJ te draaien. DJ Daddy neemt 
voor deze avond nog een Gast DJ 
mee zodat zij samen kunnen gaan 
battlen. Dan zal er deze avond ook 
een optreden van een mystery guest 

plaatsvinden en wordt een loterij 
met leuke prijzen gehouden waar-
van al het opgehaalde geld gedo-
neerd zal worden aan het KWF. Het 
team vraagt 5 euro entree en er zijn 
nog enkele toegangskaarten be-
schikbaar. Kaarten kunnen besteld 
worden via facebook. Op vrijdag 
11 april is de finale. Welk team van 
Mijn Praam Is Top gaat er vandaar 
met de eerstee prijs? Een waarde-
cheque van 2000, die het team met 
elkaar kan besteden voor een lekker 
Weekendje Weg! 
Zaterdagmiddag 5 april staat Eric 
Braakman van 16.30 uur tot 19.30 
uur als estafette gast DJ in het ca-
fé in de Zijdstraat. En zaterdag-
avond staat de eigen barkeeper 
Yoeri Verhoef achter de draaitafel! 
Hij is druk bezig met de voorberei-
dingen en heeft er ontzettend veel 
zin in! Ook deze zaterdagavond is 
16+ weer van harte welkom, mits 
zij zich aan de regels houden om tij-
dens hun verblijf in het café niet te 
roken en geen alcohol te drinken. In 
de maand april wordt er weer heel 
veel georganiseerd in Danscafé de 
Praam, zoals onder andere donder-
dag 10 april een PraamBingo, don-
derdag 17 april een koppeldarttoer-
nooi, en zondag eerste Paasdag 
een optreden van de Crazy Piano’s. 
Meer informatie op www.cafede-
praam.nl of via de facebookpagina! 

Tienerfeest Njoy met dj’s 
Emrah, Jeffa en TripleRaw
Aalsmeer - Voortaan is er elke 
maand voor jongeren vanaf 12 jaar 
eindelijk eens wat leuks te doen in 
de buurt. De N201 organiseert voor 
de derde keer op zaterdag 5 april 
Njoy: Hét tienerfeest voor jongeren 
vanaf 12 jaar. In de eerste plaats is 
het natuurlijk de bedoeling dat er 
een leuke avond wordt georgani-
seerd voor jongeren om lekker uit je 
dak gaan met uitsluitend leeftijdge-
noten om je heen. Er zit echter nog 
iets achter en dat is dat stichting de 
Binding en N201 de nieuwe gene-
ratie jongeren in de gemeente wil 
kunnen laten uitgaan in een veili-
ge omgeving. Alcohol en roken zijn 
niet toegestaan en bij verkeerd ge-
drag zullen de jongeren door pro-
fessionele beveiliging worden ge-
corrigeerd. Hopelijk kan hiermee 
op de lange duur een bijdrage ge-
leverd worden aan het terugdringen 
van roken en alcoholgebruik on-
der jongeren. Een leuke avond heb-
ben kan immers ook heel goed zon-

der en bovendien moet je er tot je 
18e toch iets van leren te maken nu 
de alcoholleeftijd verhoogd is. Ook 
op het Wellant College komt de ko-
mende tijd extra aandacht voor dit 
onderwerp, N201 maakt het moge-
lijk dat jongeren aan den lijve erva-
ren dat je ook zonder roken en alco-
hol heel goed weekend kunt vieren! 
Zaterdag 5 april dus de derde edi-
tie van Njoy waarbij dj’s Emrah, Jef-
fa en TripleRaw er voor zullen zor-
gen dat de hele avond de dansvloer 
gevuld kan blijven op de heetste hits 
van nu. Het feest met thema ‘Len-
tekriebels’ begint om 20.00 uur en 
duurt tot 01.00 uur. De entree is 7,50 
euro. Op diverse middelbare scho-
len in de regio zijn kortingskaarten 
verspreid waarmee je voor slechts 
5 euro naar binnen kunt. Meer info 
over het programma op www.n201.
nl. Elke vrijdag is er overigens ook 
van alles te doen in N201 voor ie-
dereen die houdt van goeie muziek, 
gezelligheid, poolbiljart, darts en 

 

STAGE
MUSIC SHOP

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

DÉ VIOOLSPECIALIST

NIEUW:NIEUW:

Keyboard ‘Medeli’
(aanslaggevoelig)
M5                                      € 115,-

Audiomixer MX6
‘Gatt Audio’
(6 kanalen)             € 111,90

KOOPJE:KOOPJE:

AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:AANBIEDING:
Elektrische gitaar 
‘SX’(zwart, sunburst 
en rood)             € 145,- 

TIP:TIP:

Uitgebreid assortiment 
fl ightcase-materiaal

Vrienden van Jazz zondag 
met twee top-vocalisten
Aalsmeer - Op zondag 6 april or-
ganiseert singer en songwriter Shy-
la Zoet van Sweet & Co weer Vrien-
den van Jazz in De Oude Veiling in 
de Marktstraat. Niet alleen jazz lief-
hebbers zijn welkom, want er wor-
den ook popsongs en eigen stuk-
ken ten gehore gebracht. Uitge-
voerd door geweldige muzikanten, 
aangevuld met deze keer gastop-
tredens van de top-vocalisten Heidy 
Crooymans uit Amstelhoek en Kate-
lijne van Otterloo uit Aalsmeer. Elke 
eerste zondag van maand kan ge-
noten worden van diverse songs. De 

kracht zit in de interactie met het 
publiek en de afwisseling van het 
programma. Zoet biedt een combi 
van bekende jazz en easy pop re-
pertoire en eigen nummers. Ook al-
tijd wordt aandacht besteed aan lo-
caal talent. Samen met het publiek 
en de juiste locatie leidt dit tot een 
heerlijke muzikale middag. Sweet & 
Co speelt zondag met Ian Boelens 
op gitaar, Ruud Baron op bas en 
zangeres Shyla Zoet. Laat u verras-
sen en kom zondag meegenieten in 
De Oude Veiling van 15.30 tot 18.00 
uur en de entree is gratis. 

Nieuw: Boeren 
Klompentocht!
Aalsmeer - Dit jaar wordt er naast 
het event Step by Step op 4 okto-
ber een nieuw evenement georga-
niseerd door Jacco Jongkind en Je-
nifer van der Horst van danscafé de 
Praam in de Zijdstraat: De eerste 
Aalsmeerse Boeren Klompentocht 
Een wandelroute op klompen en 

met een kruiwagen door Aalsmeer 
met onderweg diverse opdrach-
ten, die uiteraard gerelateerd zijn 
aan het boerenklompen tijdperk! 
Trek zaterdag 17 mei een oud-Hol-
landse outfit met geitenwollen sok-
ken aan, haal je klompen en krui-
wagen uit het stof en doe mee. In-
schrijven voor de eerste Aalsmeerse 
Boeren Klompentocht kan met een 
team van maximaal 6 personen via: 
aalsmeerseboerenklompentocht@
hotmail.com. 
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meente www.aalsmeer.nl (te vinden via de zoekfunctie). 
Volledigheidshalve zijn deze stukken vanaf 4 april 2014 in 
te zien bij de balie Burgerzaken op het gemeentehuis van 
Aalsmeer, Raadhuisplein 1. De openingstijden van deze balie 
zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30-14.00 uur (vrije inloop). 
Op woensdag is de balie open van 8.30-20.00 uur. 

Bekendmaking Begroting 2015 en mJr 2016-2018 
en Financiële eindrapportage 2013 
omgevingsdienst nZkg voor aalsmeer

samenvatting
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke 
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de 
begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 en de Fi-
nanciële eindrapportage over 2013 van de Omgevingsdienst 
NZKG te behandelen in hun vergadering.

inhoud
Conform artikel 50, lid 1 en 3 van de Gemeenschappelijke 
Regeling OD NZKG, dient de gemeenteraad van Aalsmeer de 
begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 en de Fi-
nanciële eindrapportage over 2013 van de Omgevingsdienst 
NZKG te behandelen in hun vergadering. Tevens wordt aan de 
Raad ter kennisname de Kaderbrief 2015-2020 aangeboden. 
De begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 van de 
Omgevingsdienst NZKG is een uitwerking van de in de Kader-
brief vastgestelde ambities van de OD NZKG.

Inwerkingtreding: nvt
Ter inzage:  tussen 1 april en 15 mei 2014 bij 
   Balie Bouwen en vergunningen
Bezwaar/beroep/etc.: ter visie
Type bekendmaking: overig
Bestandsnaam: Bekendmaking Begroting 2015, MJR 
   2016-2018 en Financiële eindrappor-
   tage 2013 OD NZKG, Z-2014/020266

commissie ruimteliJke kwaliteit 
(voorheen welstandscommissie)

De agenda’s en verslagen van de vergadering van de com-
missie Ruimtelijke Kwaliteit zijn te vinden op de website 
van de gemeente Aalsmeer www.aalsmeer.nl. De commissie 
vergadert op de woensdagmiddagen in de even weken. Op 
de agenda staan o.a. de binnengekomen aanvragen voor een 
omgevingsvergunning en de aanvragen voor een voorover-
leg.

evenementen

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

evenementenvergunning

Op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de vergunning verleend voor:
- Kindervakantieweek 2014 Sportlaan 43B van 4 t/m 8 au-

gustus 2014 (Z-2014/007454).
Datum verzending vergunning 19 maart 2014

collectes

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

drank- en horecawet

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 3 
van de drank en horecawet de volgende drank- en horeca met 
speelautomatenvergunning is aangevraagd:
- Westeinderpaviljoen, Kudelstaartseweg 22 Aalsmeer (Z-

2014/018753), ontvangen 20 maart 2014.

exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat op grond van artikel 2:28 
van de APV de volgende exploitatievergunningen met terras 
zijn aangevraagd:
- Westeinderpaviljoen, Kudelstaartseweg 22 Aalsmeer (Z-

2014/018753), ontvangen 20 maart 2014;
- IJssalon Cadore, Zijdstraat 49 Aalsmeer (Z-2014/019524), 

ontvangen 25 maart 2014.

ter inZage

t/m 11042014 Schoolstraat 15 (Z-2013/053075), het brand-
veilig in gebruik nemen van een school.

t/m 17042014 Concept Groenvisie ‘Groen en blauw voor jou’.
t/m 18042014 Het Besluit financiële tegemoetkomingen 

maatschappelijke ondersteuning 2014 (ver-
sie 2)

t/m 01052014  Beschikking omgevingsvergunning (uitge-
breide procedure), en besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder m.b.t. reconstructie van de 
Middenweg (Z-2013/036904). (reconstructie 
van het wegvlak dat is gelegen ter hoogte 
van de fietsbrug nabij de woning aan Mid-
denweg 55). 

t/m 01052014 Het ontwerp bestemmingsplan “Landelijk Ge-
bied Oost” met de daarop betrekking hebben-
de stukken. 

t/m 15052014 Begroting 2015 en de meerjarenraming 
2016-2018 en de Financiële eindrapportage 
over 2013 van de Omgevingsdienst NZKG

t/m 16052014 Overeenkomst tot kostenverhaal voor Aals-
meerderweg 509 en naast Aalsmeerderweg 
509, de Mr. Jac. Takkade tegenover nummer 
8 en naast nummer 9,  Aalsmeerderweg 45A - 
49.

t/m 16052014 Nota paracommercieel beleid gemeente Aals-
meer.

voor meer inFormatie: www.aalsmeer.nl

Bekendmaking 

Het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband Aals-
meer-Uithoorn kan op grond van de Wet werk en bijstand 
(WWB) regels vaststellen over de wijze waarop zij invulling 
geeft aan haar bevoegdheden op grond van deze wet. Het 
dagelijks bestuur heeft op 6 februari 2014 de volgende be-
leidsregels vastgesteld:
- Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsver-

band Aalsmeer-Uithoorn 2013;
- Beleidsregels giften Aalsmeer-Uithoorn 2013;
- Beleidsregels waarschuwing of matiging boete socialeze-

kerheidswetten Aalsmeer-Uithoorn 2013.

wet algemene Bepalingen omgevingsrecht 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning 
zijn ontvangen:
- Hellendaalstraat 11 (Z-2014/020178), het tijdelijk huis-

vesten van arbeidsmigranten;
- Legmeerdijk 322 (Z-2014/020245), het realiseren van 

een horizontaal gestuurde boring ten behoeve van kabel-
verbindingen;

- Mr. Jac. Takkade 28 (Z-2014/020602), het herbouwen van 
een woonhuis;

- Oosteinderweg 392 (Z-2014/019493), het kappen van 
een paardenkastanje;

- Parallel N196/Kruisend Legmeerdijk (Z-2014/020336), 
het realiseren van een horizontaal gestuurde boring ten 
behoeve van kabelverbindingen;

- Spoorlijnpad/Achter de Wilgen (Z-2014/020348), het 
realiseren van een horizontaal gestuurde boring ten be-
hoeve van kabelverbindingen;

- Spoorlijnpad/Linnaeuslaan (Z-2014/020339), het reali-
seren van een horizontaal gestuurde boring ten behoeve 
van kabelverbindingen;

- Spoorlijnpad/Zwarteweg (Z-2014/020346), het realiseren 
van een horizontaal gestuurde boring ten behoeve van 
kabelverbindingen;

- Stommeerweg 104 (Z-2014/019786), het onderheien van 
een bestaande parkeergelegenheid aan de voorzijde van 
de woning; 

- Uiterweg 27 (Z-2014/018908), het vervangen van een 
betonnen toegangsbrug.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende (sloop-)meldingen zijn ontvangen:
- Graaf Willemlaan 13 (Z-2014/019616), het slopen van 

asbesthoudende materialen;
- Hortensialaan 30 ( Z-2014/019570), het melden van 

brandveilig gebruik;
- Mr. Jac. Takkade 28 (Z-2014/020592), het slopen van een 

woonhuis;
- Oosteinderweg 138 (Z-2014/019700), het slopen van as-

besthoudende materialen.

verleende omgevingsvergunningen, 
reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning te verlenen:
- Dorpsstraat 118 (Z-2014/013190), het vervangen en ver-

breden van een toegangsbrug met uitrit (verzonden op 1 
april 2014)

- Fonteinkruidhof 37 (Z-2014/009016), het plaatsen van 
een dakkapel (verzonden 31 maart 2014);

- Geraniumstraat 47-116 (Z-2014/010340), het plaatsen 
van een container en steiger (verzonden 31 maart 2014)

- Zwarteweg 88 (Z-2014/015189), het plaatsen van recla-
me (verzonden 31 maart 2014).

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. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-1.30 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.

kennisgeving overeenkomsten tot 
kostenverhaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer ma-
ken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening 
bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel ge-
meente Aalsmeer, sectie B, nummer 6437 (geheel) ter groot-
te van 132 m2 en sectie B , nummer 8540 (geheel ter grootte 
van 1.450 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal tot stand 
is gekomen. Het perceel is gelegen aan de aalsmeerderweg 
509 en naast Aalsmeerderweg 509 te Aalsmeer. De gemeente 
is, onder in de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid 
om ten behoeve van de realisatie van het bouwplan voor 
de betrokken percelen de bestemming te wijzigen respectie-
velijk Wonen en Tuin. Hierdoor kan een vrijstaande woning 
worden gerealiseerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-
ning bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel 
gemeente Aalsmeer, sectie A, nummer 3079 (geheel) ter 
grootte van 2.195 m2, een overeenkomst tot kostenverhaal 
tot stand is gekomen. Het perceel is gelegen aan de mr. Jac. 
takkade tegenover nummer 8 en naast nummer 9 te Aals-
meer. De gemeente is, onder in de overeenkomst genoemde 
voorwaarden, bereid om ten behoeve van de realisatie van 
het bouwplan voor de betrokken percelen de bestemming te 
wijzigen in de bestemming wonen. Hierdoor kan een woning 
worden gerealiseerd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer 
maken ingevolge artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke orde-

officiële mededelingen
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gemeente aalsmeer
Raadhuisplein 1, 1431 EH 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.

openingstiJden Balie Bouwen & vergunningen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergun-
ningen.
Aalsmeer
Dinsdag en donderdag: 8.30-12.30 uur (enkel op afspraak).
Een afspraak maakt u op tel. 0297-387575.
Amstelveen (Laan Nieuwer-Amstel 1, Amstelveen)
Kijkt u op de website voor actuele openingstijden zie www.
amstelveen.nl
Telefoonnummer
U bereikt de gemeente nog steeds via het algemene tel. 
0297-387575. Het callcenter is bereikbaar van maandag t/m 
vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Voor vragen en meldingen 
kunt u ook mailen naar servicelijn@aalsmeer.nl

wiJkinFormatie
Heeft u vragen of wilt u informatie over overlegvormen voor 
bewoners in uw wijk? In iedere wijk in Aalsmeer bestaat een 
zogenaamd wijkoverleg voor en door bewoners. Meer 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.

inspreken in het Beraad over een geagendeerd 
onderwerp?
Regelmatig wordt er in vergaderingen van het Beraad en de 
Raad gesproken over onderwerpen die de burger persoonlijk 
of als lid van een organisatie aangaan. Burgers kunnen het 
Beraad en de Raad als toehoorder bijwonen. In het Beraad 
kunt u het woord voeren over geagendeerde onderwerpen. 
Dit is alleen mogelijk bij de behandeling van een onderwerp 
in eerste termijn, tenzij hiervoor een aparte hoorzitting is 
georganiseerd. Inspreken kan niet in een vergadering van 
de Raad. De inspreker krijgt maximaal vijf minuten de tijd 
om de raadsleden toe spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde vanuit de raad volgt. Let wel: inspreken is geen 
herhaling van reeds ingediende zienswijzen. U kunt zich 
aanmelden als inspreker bij de griffie via griffie@aalsmeer.nl  
of telefonisch via 0297-387584/387660 tot op de dag van 
de vergadering 12.00 uur.

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, di., do. 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.

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.

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

ning bekend dat met betrekking tot het kadastrale perceel 
gemeente Aalsmeer, sectie B, nummer 4296 ter grootte van 
5.365 m2, sectie B, nummer 5760, ter grootte van 4.312 
m2 en sectie B, nummer 6542 ter grootte van 4.311 m2 en 
sectie B, nummer 5711, ter grootte van 4.907 m2, totaal 
ter grootte van 18.895 m2, een overeenkomst tot kosten-
verhaal tot stand is gekomen. Het perceel is gelegen aan de  
aalsmeerderweg 45a - 49 te Aalsmeer. De gemeente is, 
onder in de overeenkomst genoemde voorwaarden, bereid 
om ten behoeve van de realisatie van het bouwplan voor 
de betrokken percelen de bestemming te wijzigen in de be-
stemming “Bedrijf - Solitair”, bedoeld voor “laag dynamische 
opslag t.b.v. Selfstorage”. Hierdoor kan een loods bestemd 
voor statische en laag dynamische Selfstorage en een klein 
kantoor van maximaal 51 m2 voor de beheerder van de loods 
worden gerealiseerd.

De zakelijke beschrijvingen van de overeenkomsten liggen 
vanaf 4 april 2014, 6 weken ter inzage bij de publieksba-
lie in het gemeentehuis van Aalsmeer, Raadhuisplein 1, te 
Aalsmeer.

verlenging BeslistermiJn aanvraag 
omgevingsvergunning, reguliere procedure

Krachtens artikel 3.9, lid 2, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht kan het bevoegd gezag de in het eerste lid 
bedoelde termijn (acht weken) eenmaal met ten hoogste zes 
weken verlengen. De beslissing op de volgende aanvragen is 
met toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes 
weken verlengd:
- Robend 16 (Z-2014/008839), het wijzigen van een brand-

scheiding (ontvangen 7 februari 2014);
- Stationsweg 6 (Z-2014/004682), het bouwen van een su-

permarkt (ontvangen 16 januari 2014).

geaccepteerde (sloop)melding(en)

- Aalsmeerderweg 144 (Z-2014/017383), het gedeeltelijk 
slopen van een schuur en asbesthoudende materialen 
(verzonden 28 maart 2014);

- Oosteinderweg 138 (Z-2014/019700), het verwijderen 
van asbesthoudende materialen (verzonden 31 maart 
2014);

- Stommeerweg 48 (Z-2014/015651) het slopen van as-
besthoudende materialen (verzonden 28 maart 2014);

- Zwarteweg 39 (Z-2014/014144) het slopen van een kas 
op het achtererf en verwijderen asbest (verzonden 31 
maart 2014).

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

Bekendmaking nota paracommercieel Beleid 
gemeente aalsmeer 

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 13 februari 
2014 de Nota paracommercieel beleid gemeente Aalsmeer 
vastgesteld. In verband met dit beleidsstuk zijn tevens de 
Verordening paracommercie gemeente Aalsmeer, de wijziging 
van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aals-
meer 2010 en de wijziging van de Drank- en Horecaverorde-
ning Aalsmeer 2002 vastgesteld.

Betreft
Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en Horecawet gewijzigd. 
Gemeenten zijn verplicht een verordening op te stellen waar-
in bepalingen zijn opgenomen om oneerlijke concurrentie 
vanuit de paracommerciële horeca naar de reguliere horeca 
te voorkomen en om een verantwoorde alcoholverstrekking 
in de paracommercie te bevorderen, in het bijzonder het al-
coholgebruik - vooral onder jongeren – in de paracommerci-
ele horeca te beperken. Naar aanleiding hiervan is de nota 
paracommercieel beleid gemeente Aalsmeer opgesteld.

Bij besluit van 1 oktober 2013 heeft het college ingestemd 
met de ontwerp-Nota paracommercieel beleid en de ontwerp-
Verordening paracommercie gemeente Aalsmeer. Deze docu-
menten hebben van 7 oktober 2013 tot en met 4 november 
2013 ter inzage gelegen en zijn voor inspraak vrijgegeven. 
De ingekomen reacties zijn inhoudelijk beoordeeld en heb-
ben niet geleid tot wijziging van de Nota paracommercieel 
beleid gemeente Aalsmeer en de Verordening paracommercie 
gemeente Aalsmeer. Bestuurlijk inzicht en een door de ge-
meenteraad aangenomen amendement hebben er echter wel 
toe geleid dat ten aanzien van een aantal onderwerpen de 
Nota paracommercieel beleid en de Verordening paracommer-
cie gewijzigd zijn vastgesteld. Vooruitlopend op de evaluatie 
van het commerciële horecabeleid hebben het college als-
mede de gemeenteraad gemeend om een aantal onderwerpen 
die zich toespitsen op de commerciële horeca reeds nu te 
moeten regelen omdat er nauwe samenhang bestaat tussen 
een aantal aangenomen uitgangspunten en de paracom-
mercie. Naar aanleiding hiervan heeft er ook een wijziging 
plaatsgevonden van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Aalsmeer 2010 alsmede de Drank- en Horecaverordening 
Aalsmeer 2002. Alle hiervoor genoemde verordeningen zijn 
reeds (officieel) gepubliceerd in het digitale Gemeenteblad 
van de gemeente Aalsmeer. Deze zijn te vinden op de web-
site: www.aalsmeer.nl. 

In de Nota Paracommercieel beleid gemeente Aalsmeer zijn 
thans de volgende onderwerpen geregeld: de schenktijden, 
bijeenkomsten, het verbod op het verstrekken van sterke 
drank, beperkingen voor commerciële horeca in een para-
commerciële omgeving en een algemeen verbod op happy 
hours.

inwerkingtreding
De Nota paracommercieel beleid gemeente Aalsmeer, zoals 
vastgesteld op 13 februari 2014, treedt in werking met in-
gang van de achtste dag na de datum van deze bekendma-
king. 

ter inzage
De integrale tekst van de Nota paracommercieel beleid ge-
meente Aalsmeer en alsmede de integrale tekst van de Veror-
dening paracommercie gemeente Aalsmeer, de wijziging van 
de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalsmeer 
2010 en de wijziging van de Drank- en Horecaverordening 
Aalsmeer 2002 zijn beschikbaar via de website van de ge-
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Italiaanse renaissance en volksmuziek

Optreden Marco Beasley 
in Oudkatholieke kerk
Aalsmeer - De bekende Italiaan-
se tenor Marco Beasley treedt vrij-
dagavond 4 april op in de Oudka-
tholieke kerk aan de Oosteinder-
weg 394. Met zijn warme stem, in-
nemende persoonlijkheid, natuurlij-
ke aanleg voor expressie en zijn ei-
gen interpretatie van oude muziek 
weet Beasley al snel diep in het hart 
te raken. In zijn programma ‘Le stra-
da del cuore’ neemt hij de luisteraar 
mee naar de Italiaanse renaissan-
ce, met volksmuziek als frottola’s en 
tarantella’s uit het zuiden van Italië. 
Hij wordt daarbij begeleid door Ste-
fano Rocco op aartsluit en barokgi-
taar en Fabio Accurso op luit. Be-
asley (1957) werd geboren in Na-
pels. Hij studeerde muziek en the-
ater aan de universiteit van Bologne 
en begon tijdens zijn studie al aan 
een wereldwijde concertcarrière. Hij 
ontwikkelde een voorliefde voor het 
recitar cantando, het zingend ver-
tellen – een voorstadium van de 

opera. Daarnaast was hij geboeid 
door de rijke traditie van populai-
re muziek uit Zuid-Italië. Les kreeg 
hij onder meer van de componiste 
en mezzosopraan Cathy Berberian. 
In Nederland maakten veel mensen 
kennis met hem tijdens het nieuw-
jaarsconcert op 1 januari 2000, dat 
hij samen met het Nederlands Bla-
zers Ensemble en zijn muziekgezel-
schap Accordone verzorgde. Later 
toerde hij met dit gezelschap door 
het land met de opera’s Una Odis-
sea en Una Iliade. Marco Beasley is 
een graag geziene gast op het Fes-
tival Oude Muziek. Met zijn charis-
ma groeide hij uit tot een van de po-
pulairste performers van oude mu-
ziek. Hij treedt op in kleine kerken 
en grote concertzalen over de hele 
wereld. Het concert begint om 20.30 
uur. Losse kaarten à 22,50 euro zijn 
te reserveren via www.skca.nl of, 
voor zover nog beschikbaar, te ver-
krijgen aan de zaal vanaf 20.00 uur. 

Unieke tentoonstelling en beurs
Quilts, kleding en speelgoed 
in de Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - Quilts, kleding en 
speelgoed in de Doopsgezinde kerk
Aalsmeer - In de Doopsgezinde kerk 
is afgelopen zaterdag 29 maart een 
bijzondere en unieke quilttentoon-
stelling geopend door Miekje Hoff-
scholte. De expositie bestaat uit zo-
wel moderne als traditionele quilts. 
De ‘lapjeskleden’ variëren in groot-
te, van kleine tot fraaie en kleurige 
exemplaren. De quilts zijn de afge-
lopen negen jaar gemaakt door een 
enthousiaste groep inwoners, die er 
ook jaarlijks voor zorgt dat een quilt 
verloot kan worden tijdens de ba-
zaar in november. De tentoonstel-
ling bezoeken kan nog dagelijks tot 
en met aanstaande zondag 6 april 
tussen 13.00 en 17.00 uur. In de kerk 
in de Zijdstraat is verder ook een 
verkooptafel ingericht met kleine 
cadeautjes, waarvan de opbrengst 

voor de Voedselbank Aalsmeer is. 
De toegang tot de expositie is gratis. 

Aanleveren spullen
Tip: Het bezoek aan de quilttentoon-
stelling kan gecombineerd worden 
met gaan snuffelen op de kleding- 
en speelgoedbeurs, die zaterdag 5 
april van 10.30 tot 15.00 uur gehou-
den wordt in dezelfde Doopsgezin-
de kerk. De opbrengst van de beurs 
is dit jaar bestemd voor een gezon-
de vakantie van door straling be-
dreigde Japanse kinderen uit Fuku-
shima. Nog kleding, schoenen, tas-
sen en speelgoed thuis en er klaar 
mee? Inleveren kan vandaag, don-
derdag 3 april, tot 21.00 uur en vrij-
dag 4 april tussen 9.30 en 15.00 uur. 
Voor meer informatie: 06-53912921. 

Foto: www.kicksfotos.nl.

Gezellig druk tijdens de Lions’s Disco. Foto’s: www.kicksfotos.nl.

Reünie Lion’s Disco met 
‘Leuke Gasten’ succesvol
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag-
avond was het gezellig druk in de 
VVA kantine aan de Dreef. Voor de 
laatste keer was er namelijk de re-
unie van Lion’s Disco in Silveren 
Draeck. Een hoog veertig-plus ge-
halte, maar állemaal met de voet-
jes van de vloer. Achter de draai-
tafel stonden als vanouds Cees van 
der Schilden, Witte van Tol en Wil-
lem Fokker. Maar ook Marcel Wil-
kes en Kees Markman draaiden lek-
kere discoplaatjes. Iedere bezoeker 
kreeg natuurlijk een stempel op zijn 
hand gedrukt bij binnenkomst, wat 
voor hilariteit zorgde. Weet je nog? 
Vroeger? Er werden veel herinnerin-
gen opgehaald. Om de avond een 
flinke boost te geven was er een 
spetterend optreden van de Soul 
Brothers. Jeroen Dikkeboom en Ed 

Staring van ‘De Leuke Gasten’ pak-
ten uit in hun glitterpakken en ho-
ge soulpruiken en kregen werkelijk 
iedereen de dansvloer op. Op klan-
ken van de jaren zeventig en tachtig 
bleef het vervolgens nog lang on-
rustig, maar heel erg gezellig! Lions 
Disco is overigens opgericht in 1971 
en heeft tot 1985 bestaan. Hopelijk 
worden de reünies erin gehouden.
Door Miranda Gommans

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!
Hot & Steamy Night: Het wordt 
warm in de Studio’s Aalsmeer!
Aalsmeer - Op vrijdag 11 april aan-
staande wordt het een warm avond-
je in de studio’s van Aalsmeer. Er 
staat namelijk op het programma 
een spetterend Ladies event, ge-
naamd ‘Hot & Steamy Night’ in com-
binatie met een sensationeel, mys-
terieus, erotisch en dynamisch op-
treden van The London Knights. Dit 
is een mannelijke stripformatie die 
bestaat uit een groep van vijf goed 
getrainde mannen die, op professi-
onele wijze, volle zalen trekken met 
hun act. Het lijkt wat op de beken-
de Chippendales, maar The Lon-
don Knights gaan nog nét een stap-
je verder. De show is opgebouwd uit 
wervelende dansacts en het is een 
smaakvolle presentatie van manne-
lijk schoon. Alle persoonlijke kwali-
teiten van iedere Knight wordt zorg-
vuldig belicht. Paul Grant bewijst dat 
Black beautiful is, Fabio heeft een 
lach om bij te smelten, Johnny An-
glais weet vooral de harten van jon-
gere dames te stelen, Diablo is in-
ternationaal erotic danser en de ge-
spierde Franky is zeer atletisch.

Kraampjes op ladies markt
Naast dit hoofdoptreden kan er ge-
shopt worden op de ladies markt. Er 
zijn leuke kraampjes met accessoi-
res, kleding, sieraden, maar ook da-
messpeeltjes en erotische gadgets. 
Een avond dus met een vette knip-
oog!
 

Ook voor mannen toegankelijk
Naast al dit spektakel waar vrouwen 
het wel warm van kunnen krijgen 
kan men ook deelnemen aan een 
workshop paaldansen. Er zijn ver-
der twee Candy Boys aanwezig, die 
snoep zullen verkopen. Maar er zijn 
nog meer activiteiten. In de Sports-
bar zal een optreden worden ver-
zorgd door The Heiland Rock & Roll 
band en er zijn twee DJ’s aanwezig. 
Mannen zijn dus wel degelijk wel-
kom op de Hot & Steamy Night. En 
bovendien kunnen zij de paaldans-
act aanschouwen, dus er is voor elk 
wat wils. 
Vanaf half zeven is de inloop, om ze-
ven uur begint de Ladies markt, de 
London Knights is in de theaterzaal 
en start om half negen en aanslui-
tend wordt er doorgefeest tot twaalf 
uur in de overige bars van de Stu-
dio’s. Voor het evenement, wat een 
samenwerking is van Crown The-
ater, Sylt Support, Studio’s Horeca 
Aalsmeer en de Studio’s Aalsmeer, 
zijn kaarten te bestellen voor slechts 
vijfentwintig euro. Arrangementen 
met het restaurant zijn ook mogelijk. 
Kijk op www.crowntheateraalsmeer.
nl om je kaartje te bemachtigen en 
kom gezellig met wat vriendinnen 
naar de Hot & Steamy Night. Trek 
daarbij iets luchtigs aan, het zal 
warm worden.

Door Miranda Gommans

Het ontwerp van Karin Colen ‘Inktpot met veer’ wordt eind 2014 gerealiseerd 
op het Ad Verschuerenplein bij Mijnsheerlijckheid..

Kunstwerk in vorm inktpot op 
plein bij Mijnsheerlijckheid
Kudelstaart - Een zitelement in 
de vorm van een levensgrote inkt-
pot met veer komt op het Ad Ver-
schuerenplein bij Mijnsheerlijck-
heid. De inktpot met veer refe-
reert aan de twee basisscholen die 
op deze plek hebben gestaan. Bo-
vendien gaat het kunstwerk funge-
ren als hart van het plein omdat de 
bank buurtbewoners uitnodigt om 
even te gaan zitten en een praatje 
met elkaar te maken. Het ontwerp 
van Karin Colen is geselecteerd uit 
27 andere kunstontwerpen voor de-
ze plek. Wethouder Ad Verburg, 
verantwoordelijk voor het Project 
Mijnsheerlijckheid: “Mijnsheerlijck-
heid is het nieuwe dorpscentrum 
van Kudelstaart geworden, daarom 
wilden we graag een kunstwerk dat 
deze functie onderstreept. Samen 
met de kunstadviescommissie en de 
selectiecommissie hebben we voor 

dit ontwerp gekozen. Niet alleen 
omdat het aan alle criteria voldeed 
maar ook omdat iedereen hier erg 
enthousiast over was. De verwach-
ting is dat het kunstwerk eind 2014 
wordt opgeleverd.” De kunstenares 
Karin Colen heeft haar opleiding ge-
noten aan de Academie voor Kunst 
en Vormgeving in Den Bosch en de 
Designacademie in Eindhoven. Ze 
heeft inmiddels al veel kunstwer-
ken gemaakt in opdracht van ge-
meenten. Karin Colen maakt graag 
“nuttige”kunstwerken die de omge-
ving aantrekkelijker maken en een 
plek creëren waar het goed toeven 
is. Karin Colen over Kudelstaart en 
haar ontwerp: ”Kudelstaart, een wa-
terrijke plek, een plek met historie. 
Deze enorme ganzenveer schrijft de 
geschiedenis en hij blijft doorgaan. 
Wie weet schrijft hij verhalen op die 
op het bankje verteld worden.”

Zonovergoten trainingsdag 
voor leiding Bindingkampen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
begon het kampseizoen voor stich-
ting de Binding officieel met de trai-
ningsdag voor alle leiding. De Bin-
dingvlag (met het nieuwe logo!) 
werd gehesen in de Zijdstraat, met 
een luid ‘Goedemorgen allemaal!’. 
Daarna volgde een enorm applaus 
voor de voorzitter van de kamp-
commissie, Jos Hofman, die offici-
eel haar voorzittershamer overdroeg 
aan Kitty Matthijs, die vanaf dit jaar 
langzamerhand de rol van voorzitter 
over zal gaan nemen. De dag werd 
verder ingevuld met de bekendma-
king van het thema en verschillen-
de workshops om de leiding toe te 
rusten voor een gezellig en veilig 
kamp. Er waren drie onderdelen en 
de verschillende kampgroepen rou-
leerden langs alle onderdelen. Dan-
ny de Hartog was ingehuurd om een 
sportieve workshop te geven, waar-
in de leiding leerde om op een en-
thousiaste, maar vooral duidelijke 

manier een spel of sportactiviteit uit 
te leggen. Dat bleek nog best moei-
lijk! Bij het onderdeel leidingetiquet-
te werden verschillende situaties 
uitgespeeld die men ook op kamp 
tegen kan komen. Vervolgens werd 
de leiding gevraagd om te reageren 
op de situatie. Bij de laatste work-
shop werden de leidingteams uitge-
daagd om met elkaar te communi-
ceren zonder woorden. Een eerste 
oefening in samenwerken! Ook dit 
bleek niet altijd even makkelijk! Tot 
slot werden de eindresultaten be-
sproken en deze gaven een goed 
inzicht in de dynamiek binnen het 
leidingteam. Vanwege het heerlijke 
weer konden bijna alle workshops 
buiten in de zon plaatsvinden. Een 
mooie voorbode voor de kampen 
deze zomer. De leiding is er in ieder 
geval helemaal klaar voor en heeft 
er veel zin in! Voor meer informatie 
over Stichting de Binding en de zo-
merkampen: www.debinding.nl. 

Postzegels kijken of winkelen?
Met Postzegelvereniging 
naar Briefmarken Messe
Aalsmeer - Postzegelvereniging 
Aalsmeer bezoekt op zaterdag 10 
mei de Briefmarken Messe te Essen. 
Vlak over de grens wordt ieder jaar 
een grote tentoonstelling en beurs 
georganiseerd. Vrijwel alle postad-
ministraties zult u daar aantreffen, 
evenals elke zichzelf respecterende 
handelaar, veilinghuis, etc. Het ten-
toongestelde omvat vele onderwer-
pen uit de thematische filatelie. In-
teresse? 
Uw partner wil ook wel een dagje 
uit? Deelname is nog mogelijk voor 
leden en niet leden van de vereni-
ging. De kosten bedragen slechts 
30 euro per persoon. Vertrek om 
7.30 uur met een touringcar van-
af het Parochiehuis in de Gerbe-

rastraat naar Essen waar de groep 
omstreeks 10 uur hoopt aan te ko-
men. Voor de liefhebbers de Brief-
marken Messe, voor de partner en 
andere belangstellenden rijdt de 
bus door naar het centrum van Es-
sen waar naar hartelust gewinkeld 
kan worden. De bedoeling is dat de 
bus tussen 18.00 en 19.00 uur weer 
in Aalsmeer aankomt. Maaltijden, 
versnaperingen en winkelaankopen 
zijn voor eigen rekening. 
Interesse? Neem contact op met 
voorzitter, Sjaak Burgers via 0297-
320427 of secretaris Martin Mij-
waart via 0397-321656. Aanmelden 
kan ook op de verenigingsavond 
in het Parochiehuis op maandag 7 
april tussen 19.00 en 20.00 uur.

Nieuwe fractievoorzitter AB
Aalsmeer - Nu de nieuwe periode 
voor de gemeenteraad is aangebro-
ken, heeft de fractie van Aalsmeer-
se Belangen ook een vernieuwing 
doorgevoerd. In de afgelopen peri-
ode was Dick Kuin de fractievoorzit-
ter en heeft de fractie in haar eerste 
vergadering unaniem gekozen voor 
Helma Persoon om in de komende 
periode deze rol te gaan vervullen. 

Helma was in het afgelopen jaar al 
als vicevoorzitter actief en deze rol 
gaat Dick nu vervullen. Een wisse-

ling van de wacht. Het voorzitter-
schap is een functie die veel extra 
taken met zich meebrengt en het is 
voor de continuïteit goed dat deze 
twee fractieleden in nauwe samen-
werking hier vorm aan kunnen blij-
ven geven. De fractie van Aalsmeer-
se Belangen weet welk tijdsbeslag 
het uitoefenen van de taken met 
zich meebrengt en is dankbaar voor 
de tijd die Dick met het voorzitter-
schap heeft besteedt en vertrouwt 
op de wijze waarop Helma hier haar 
tijd en energie in zal gaan steken.

Bestuurder zwarte Fiat rijdt door!
Fietsster van weg gereden
Aalsmeer - Op dinsdag 1 april tus-
sen kwart over zes en half zeven 
in de avond is op de Uiterweg een 
fietsster uit Aalsmeer aangereden 
door een automobilist in een zwar-
te Fiat. De bestuurder kwam vanaf 
de Grundelweg en draaide de Uite-
weg op. Hierbij schepte de Fiat-rij-
der de fietsster, waardoor zij op het 
wegdek is gevallen. De inwoonster 

is naar het ziekenhuis geweest en 
heeft rugletsel opgelopen. De be-
stuurder van de auto is doorgere-
den. Mogelijk heeft hij de botsing 
niet gemerkt. De automobilist wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de politie voor afhandeling. Mogelijk 
zijn er getuigen, ook hen hoort de 
politie graag: 0900-8844. De fiets-
ster heeft aangifte gedaan.

Paaskienen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Op woensdag 16 april 
wordt weer de traditionele Paas-
kien georganiseerd door buurtver-
eniging Hornmeer. De paasinkoop-
sters hebben hun uiterste best ge-
daan om de mooiste prijzen bin-
nen te halen, wat hun natuurlijk ge-
lukt is. Ook de boodschappenmand 
hebben ze weer gevuld gekregen. 
In één woord geweldig. Iedereen is 
van harte welkom en neem gerust 
de buurvrouw, man vriend of vrien-
din mee! De zaal is vanaf 19.30 open 
en het kienen begint om 20.00 uur. 
Het kienen is in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan3. De ont-
vangst is met koffie en thee!

Dartcompetitie 
in Middelpunt
Aalsmeer - Dat je net niet in de fi-
nale komt, ook als je 100 uitgooit, 
overkwam Ted van Galen. En dat je 
soms maar 2 pijlen nodig hebt om 
86 uit te gooien liet Sebastiaan Dolk 
afgelopen dinsdag zien tijdens de 
wekelijkse dartavond in het Mid-
delpunt. De tweede plaats was voor 
Kees de Lange en op drie is Guido 
Scholten geëindigd. In de verliezers 
ronde werd René Rademaker eer-
ste, tweede Kees Kooijman, en de 
derde Marieta Dolk.Volgende week 
dinsdagavond is er weer darten in 
’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55 vanaf 20.00 uur. Voor ingooien 
gaat de zaal open om 19.30 uur.

Aanschuiven bij Dirk Annokkeé
Aalsmeer - Kunstenaar Dirk An-
nokkeé is aanstaande zaterdag 5 
april benieuwd wie er komen aan-
schuiven aan de tafel van het Huis-
kamermuseum. Vanaf 16.00 uur tot 
18.00 uur kunnen kunst en cultuur-

liefhebbers weer geanimeerd met 
elkaar van gedachten wisselen. Van 
harte welkom! Van Cleeffkade 12a. 
Wegens omstandigheden is het 
Huiskamermuseum zondag 6 april 
gesloten!

Muziek na derby RKAV-KDO
Aalsmeer - Zondag 6 april is er 
weer eens een heuse derby op de 
sportvelden van RKAV aan de Beet-
hovenlaan. De grootte favoriet voor 
het kampioenschap, KDO, gaat ui-
teraard proberen om zondag een 
goede stap vooruit te zetten door 
RKAV te verslaan. 
Voor RKAV een moeilijke opgave, 
maar de bal is rond en met voet-
bal weet je het maar nooit. De wed-
strijd zal in zijn geheel door Voet-
bal in Aalsmeer vanuit de kantine 
(die er gelukkig nog staat) op vi-
deo vastgelegd worden en natuur-

lijk van commentaar voorzien wor-
den. Om de derby een extra glans te 
geven is de club van 100 van RKAV 
er in geslaagd om de Old Strangers 
vast te leggen om voor een gezel-
lig muziekje na de wedstrijd te zor-
gen. De derde helft wordt het meest 
besproken over de wedstrijd en wat 
er zoal gebeurt in de samenleving, 
best wel boeiend allemaal. De wed-
strijd begint om 14.00 uur en de Old 
Strangers gaan vanaf 16.00 uur hun 
niet geringe muzikale kwaliteiten 
ten uitvoer brengen. Entree uiter-
aard gratis.
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Museumweekend in Crash

Veiling en verzameling bij 
Postzegelvereniging

Aalsmeerderbrug – Het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 neemt deel aan het 33ste 
Museumweekend dat op zaterdag 
5 en zondag 6 april wordt gehou-
den. Het landelijke thema van dit 
weekend is: Doe een museum. En-
tree voor het museum is het gehe-
le weekend gratis. Vrijwillige bijdra-
gen zijn echter zeer welkom. Het 
museum is gevestigd in het Fort bij 
Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 
460 en is beide dagen geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Tijdens het mu-
seumweekend worden gratis rond-
leidingen gegeven door de vaste 
tentoonstelling en kinderen kunnen 
een speurtocht doen. In het Crash 
Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 
’40-’45 wordt de geschiedenis ver-
teld over Nederlandse, geallieerde 
en Duitse vliegtuigen en de beman-
ningen, die in de Tweede Wereld-
oorlog in de Randstad zijn neerge-
stort. Delen van vliegtuigen, die zijn 
geborgen door Crash of de Konink-
lijke Luchtmacht, zijn in het muse-
um tentoongesteld. Topstuk is het 
restant van een Nederlandse Fok-
ker DXXI jager die meedeed aan de 

strijd in de meidagen 1940. Daar-
naast is er een complete recon-
structie te zien van de Super Marine 
Spitfire. In de verzetsafdeling wordt 
uitgebreid aandacht besteed aan 
het werk van Haarlemmermeerse 
verzetsmensen die hulp boden aan 
Joodse onderduikers, zoals de fami-
lies Bogaard en Breijer. Nieuw in de 
permanente expositie is de aangrij-
pende geschiedenis van mevrouw 
Adriana Dekker-Kempe die in haar 
fruitkwekerij aan de Aalsmeerder-
dijk bij Aalsmeerderbrug vele on-
derduikers heeft verborgen en die 
in Ravensbrück is omgebracht. Ver-
der is er een tentoonstelling over 
Nederlandse geheim agenten die 
vanuit Engeland werden gedropt 
om Nederlandse verzetsorganisa-
ties op te leiden en te ondersteu-
nen. Een interessante radiokamer 
met authentieke vliegtuigradio’s en 
een officieel amateur radiostation 
geven een beeld van communica-
tie tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Voor meer informatie over de collec-
tie van het museum en het werk van 
de stichting kan gekeken worden op 
de website www.crash40-45.nl.

Aalsmeer - Maandagavond 7 
april houdt Postzegelvereniging 
Aalsmeer haar maandelijkse bij-
eenkomst in het Parochiehuis aan 
de Gerberastraat 6. Deze avond wij-
nen en postzegels. Gaat dat wel sa-
men? Aan de hand van postzegels 
is het hele proces van wijn maken 
te volgen, de wijnstok, de druiven-
tros, de pers, de fles en waar het 
naar toe gaat. Kom ook kijken, luis-
teren en proeven en ontdek de over-
eenkomst tussen wijnen en postze-
gels. Ook de maandelijkse veiling 
wordt weer gehouden met dit keer 
263 kavels. Deze avond komen ve-
le zegels van ondermeer Nederland, 
Nederlandse Antillen, West Duits-
land, België, Australië, Zweden en 
Liechtenstein onder de hamer. De 
avond begint om 20.00 uur. De zaal 
gaat al om 19.15 uur open, zodat de 
kavels welke geveild gaan worden, 
alvast bekeken kunnen worden. Op 
de website zijn overigens ook vele 
afbeeldingen te zien van de te vei-
len kavels. Dus kijk ook eens op 
www.postzegelverenigingaalsmeer.
nl. Op de verenigingstafel zijn bijna 
100 stuks 5 centen stokboeken aan-
wezig waarin men eveneens lekker 

mag snuffelen. Ook is er een mini-
postzegelverzameling van Cor van 
Meurs over ‘Apen’ te bezichtigen. 
De moeite waard om te bekijken. 
Nieuwtjes uit binnen en buitenland 
kunnen, tegen gereduceerde prij-
zen, bij de vereniging besteld wor-
den, evenals albumbladen, catalo-
gus etc. William Bosdam (nieuwtjes 
Nederland) en Joop Teunen (materi-
aal en buitenland) noteren graag uw 
koopopdrachten. 

Kom maandagavond naar het Pa-
rochiehuis en beleef een gezellige 
avond met medeverzamelaars. Er is 
uiteraard koffie en een drankje ver-
krijgbaar in de zaal en er is voldoen-
de gratis parkeergelegenheid.

Kunstenaars in de kwekerij

Zaterdag opening expositie
‘Project Historische Tuin’ 
van fotogroep Aalsmeer

Amstelveen - Ans Distelbrink ex-
poseert met 12 andere kunste-
naars in de kwekerij van Piet en Git-
ta Kolk aan de Meerlandenweg 29. 
Te bewonderen zijn beelden van ke-
ramiek, brons, steen en glas. Ook 
schilderijen, kantklos objecten, sie-
raden en edelstenen. De opening 

wordt feestelijk opgeluisterd met 
muziek van Waldo van de Berg op 
klarinet) en lichte klassieke muziek 
van het Amos Kwartet. De gevarieer-
de expositie kan zaterdag 5 april be-
zocht worden tussen 14.00 en 17.00 
uur en zondag zijn belangstellenden 
welkom van 11.00 tot 17.00 uur.

Aalsmeer -De Historische Tuin is 
een onuitputtelijke bron voor ieder-
een die van fotograferen houdt. Niet 
alleen de enorme variatie aan plan-
ten, bomen en struiken, maar ook de 
grote collectie van gebruiksvoorwer-
pen en kassen bieden de fotograaf 
unieke mogelijkheden voor mooie 
opnames. Dat heeft de Fotogroep 
Aalsmeer in seizoen 2012/2013 
doen besluiten hier een apart pro-
ject van te maken. In 2013 heeft de 
Fotogroep Aalsmeer de mogelijkheid 
gekregen uitgebreid te fotograferen 
in de Historische Tuin. Het eindresul-

taat is een expositie en een prachtig, 
speciaal voor de Historische Tuin sa-
mengesteld fotoboek.Op zaterdag 5 
april wordt de expositie tijdens het 
museumweekend om 12.30 uur offi-
cieel geopend door de voorzitter van 
Fotogroep Aalsmeer, Adrie Kraan. 
Daarbij zal aan het bestuur van de 
Historische Tuin het fotoboek wor-
den overhandigd. De expositie is tot 
en met eind juli te bezichtigen in de 
Historische Tuin Aalsmeer, ingang 
aan het Praamplein. 
Voor meer informatie: www.Foto-
groep Aalsmeer.nl

Workshop schilderen met 
kunstenaar bij Nivon
Aalsmeer - Op woensdag 9 april 
verzorgt Gon Hageman, kunste-
naar te Uithoorn, namens de Ni-
von-Komin een middag schilderen 
in buurtcentrum Hornmeer in de 
Roerdomplaan van 14.00 tot onge-
veer 16.00 uur. 

Creatief bezig zijn geeft veel vol-
doening, zeker als er deskundi-
ge begeleiding bij is. Alle materia-
len, zoals papier, potloden, verf en 
penselen zullen aanwezig zijn. Zelf 
aan het werk, is het motto en dat 
wordt dan ook mogelijk gemaakt. 

Onder leiding ontstaat zo een ei-
gen kunstwerk, ook haalbaar voor 
wie geen ervaring in het schilderen 
heeft. Nivon Aalsmeer en omstreken 
heeft leden in de wijde regio van 
Aalsmeer. Hoewel er veel gewan-
deld wordt, is er een stevig cultu-
rele poot bij de natuurvrienden, zo-
als georganiseerd museumbezoek, 
concerten, excursies, etc. Door Ko-
min-bijeenkomsten wordt deze ‘cul-
turele poot’ verder uitgewerkt. De 
middag is zowel voor leden als niet 
leden en de kosten bedragen 3 of 4 
euro inclusief koffie of thee.

Remake lijdensverhaal 
‘Golgotha, het einde?’

Museumweekend met wedstrijd 
en veiling Historische Tuin

Aalsmeer - Het lijdensverhaal van 
Jezus vormt al eeuwen lang een on-
gekende inspiratiebron voor vele 
componisten. Bach met zijn ‘Mat-
thäus-Passion’ en Andrew Lloyd 
Webber’s ‘Jesus Christ Superstar’ 
zijn slechts enkele wereldberoemde 
voorbeelden. 
Een prachtig koorwerk wat veel 
minder beroemd is, maar daarom 
nog niet minder mooi, is ‘Golgo-
tha, het einde?’ van componist en 
dirigent Frank Hoebe uit Spierdijk. 
Reeds in de jaren negentig com-
poneerde hij dit stuk, op basis van 
teksten van Jos Feld uit Heerhugo-
waard. Het is sindsdien met veel 
succes uitgevoerd op diverse plek-
ken in Noord-Holland door een 
aantal projectkoren. Het oorspron-
kelijke koorwerk heeft het afgelo-
pen jaar een metamorfose onder-

gaan. Het stuk is volledig theatraal 
vormgegeven, waarbij de klassieke 
kooropstellingen losgelaten zijn en 
koor en solisten met spel en pas-
sie het verhaal vertellen. Het is een 
verrassende voorstelling geworden 
met prachtige moderne, gevarieer-
de muziek. De rol van Jezus wordt 
gespeeld door Paul Bleeker en de 
Judas wordt vertolkt door Gerard 
Schipper. Het geheel wordt bege-
leid door een 8-koppig orkest onder 
leiding van de componist zelf, Frank 
Hoebe. De Karmelparochie nodigt 
belangstellenden van harte uit om 
van deze ‘remake’ te komen genie-
ten op zondagavond 13 april in de 
Karmelkerk, aan de Stommeerweg. 
De aanvang is 20.00 uur en de toe-
gangsprijs bedraagt 7,50 euro. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via karmel-
denktank@gmail.com.

Aalsmeer - Ook dit jaar doet de 
Historische Tuin Aalsmeer weer 
mee met het museumweekend. Op 
zaterdag 5 en zondag 6 april is de 
Tuin geopend van 13.30 tot 16.30 
uur. Om 15.00 uur vindt er op bei-
de dagen een nostalgische veiling 
plaats waar bezoekers zelf planten 
en bloemen kunnen inkopen. Ook 
is er dit weekend een fotowedstrijd 
in het kader van het Selfie museum. 
De opdracht is, maak een zelfpor-
tret in de Historische Tuin en maak 
kans op een jaar museumbezoek 
met het hele gezin. Kijk verder op 
www. Museumweekend.nl. Door het 
warme weer staan sommige planten 
al vroeg in bloei. In de kas zijn se-
ringen tegen de bloei te zien. Bui-
ten bloeien de magnolia’s ook vol-
op, dus misschien een foto waard? 

Op beide middagen zal de heer J. 
Maarsen weer het omenten van se-
ringen demonstreren. Ga in ieder 
geval even de typische geur van 
entwas bij hem opsnuiven. Verder 
is het de laatste kans om nog plan-
ten uit de volle grond voor een aan-
trekkelijke prijs aan te kopen. Na dit 
weekend wordt alles opgepot. Op 
beide dagen zijn er deskundigen 
aanwezig om verder te helpen. 
De entree voor het museumweek-
end bedraagt 1 euro. Museum-
kaarthouders, kinderen en dona-
teurs hebben gratis toegang. Voor 
meer informatie www.historische-
tuinaalsmeer.nl of bel 0297-322562. 
De entree is via de brug bij het 
Praamplein waar gratis geparkeerd 
kan worden. Denk wel aan de par-
keerschijf. Concert ‘Helden van Flora’

Aalsmeer - Zaterdag 12 april geeft 
muziekvereniging Flora haar jaar-
lijkse donateursconcert, ditmaal 
weer in de burgerzaal van het ge-
meentehuis. Het concert heeft dit 
jaar het thema ‘Helden van Flo-
ra’, een eerbetoon aan muzikale en 
niet muzikale helden. Het jeugdor-
kest speelt onder andere The best 
of Michael Jackson , Julia van Nick 
en Simon en het brengt een muzi-
kale ode aan het Fastfood. De fan-
fare laat onder meer ridder Floris 
herleven en speelt muziek uit ‘Sol-
daat van Oranje’. Met het muziek-
stuk Inspiration brengt het orkest 

een ode aan Jan de Haan, begon-
nen als componist op een zolder-
kamertje en nu één van de grootste 
muziekuitgevers ter wereld. Oerend 
Hard komt de muziek van popgroep 
Normaal voor het voetlicht evenals 
The Wind Beneath My Wings, waar-
in een mooie solo op trombone te 
beluisteren valt. Het concert is voor 
donateurs en kinderen tot 12 jaar 
gratis toegankelijk, niet donateurs 
betalen 7,50 euro. Het concert be-
gint om 20.00 uur en de zaal is open 
vanaf 19.30 uur. Het programma 
wordt aan elkaar gepraat door Jaap 
van Leeuwen. 

Lekker Jammen in de zon!
Aalsmeer - Afgelopen zondag 
stond er een nieuwe editie van Plug 
& Play op het programma van The 
Beach. Voorafgaande aan de jam-
sessie werd er een Live Music Quiz 
georganiseerd. Teams bestaande uit 
4 personen beantwoordden vragen 
over Live gespeelde muziekstukken. 

De winnaar, het team van Cor Zo-
mer, ging naar huis met waarde-
bonnen. Vanwege het lekkere weer 
besloot de band, onder leiding van 
Rob Taekema, zich te verplaat-

sen naar het buitenterras van The 
Beach. In het zonnetje werd de mu-
ziek voor de quiz gespeeld, daarna 
konden muzikanten uit Aalsmeer en 
omgeving hun repertoire tonen aan 
de bezoekers die zichtbaar genoten 
van het weer, een drankje en de mu-
ziek! De volgende Plug & Play staat 
gepland op 27 april, wanneer de 
volgende Live Music Quiz is wordt 
nooit verklapt door Rob Taekema. 
Hou vooral www.beach.nl en www.
facebook.nl/BeachAalsmeer in de 
gaten voor de laatste nieuwtjes! 

Naar Pasen in 
Oosterkerk
Aalsmeer - In de Oosterkerk wordt 
op een aantal woensdagavonden 
voorafgaand aan Pasen stilgestaan 
bij de lijdensweg van Jezus. Op 

Gespreksgroep 
Mantelzorgers
Amstelveen - Op woensdag 9 april 
van 13. 30 tot 15.30 uur vindt een 
gespreksgroep plaats voor Mantel-
zorgers in het gebouw van de Am-
stelring aan de Laan van de Helen-
de Meesters 431. Een mantelzorg-
consulent van Mantelzorg Steun-
punt begeleidt de gespreksgroep 
die eens per zes weken wordt ge-

Zangdienst in 
de Dorpskerk
Aalsmeer - Zondagavond 6 april 
om 18.30 uur is er opnieuw een 
zangdienst in de eeuwenoude 
Dorpskerk in de Kanaalstraat. De-
ze diensten staan duidelijk in de be-
langstelling van velen die graag zin-
gen en luisteren. Ook deze zang-

houden. Het uitwisselen van erva-
ringen kan mantelzorgers steunen. 
Van gedachten wisselen met men-
sen die zich in een vergelijkbare si-
tuatie bevinden geeft herkenning en 
erkenning. Men leert van elkaar en 
steunt elkaar. Aanmelden is moge-
lijk tot 4 april via mantelzorg@man-
telzorg-steunpunt.nl of via 0900-
1866. Vermeld hierbij naam, tele-
foonnummer en woonplaats. In een 
telefonisch gesprek wordt nadere 
informatie over de gespreksgroep 
gegeven.

Kleuters van De Hoeksteen 
op zoek naar de lente
Aalsmeer - Dinsdag 25 maart zijn 
de kleuters van groep 1 /2 Kikker 
van basisschool De Hoeksteen op 
zoek naar de lente gegaan in en 
om de sloot. Na een korte wande-
ling door het Seringenpark kwam 
de groep aan bij de Molenvliet. Bij 
de waterkant is gekeken naar wat er 
leeft in en om het water. 
De kinderen zijn met een vergroot-
glas op zoek gegaan naar diertjes, 

planten en bloemetjes. Er is ook ge-
luisterd naar de geluiden in de na-
tuur. Na deze leerzame activiteit zijn 
de kinderen met een emmer sloot-
water, stenen, slakken, wormen en 
meer terug gelopen naar school. 
Aan het einde van de wandeling is 
ook nog een boom vol met bloesem 
bekeken. Dankzij de hulp van enke-
le ouders was dit een hele fijne en 
leerzame ochtend.

dienst is weer bijzonder, aangezien 
de Geestmerzangers komen. Dit zijn 
13 à 14 mannen uit de omgeving 
van Broek op Langedijk in Noord 
Holland. Om ze te horen en te zien 
zingen is een waar genoegen. Zij 
worden begeleid door de bekende 
organist Dub de Vries en Arie Horst 
op piano. De dirigent is Henk-Jan 
Balder. Voorganger zal zijn Ds. Ed-
jan Westerman. Uiteraard is ieder-
een weer van harte welkom. 

woensdagavond 9 april is het onder-
werp ‘Jezus sterft aan het kruis’. De-
ze laatste samenkomst in deze serie 
wordt geleid door Marco Alderden. 

De samenkomst begint om 19.15 
uur en duurt tot ongeveer 19.45 uur. 
Adres Oosterkerk is Oosteinderweg 
269. Iedereen is van harte welkom!
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 De Schijnwerper op...
Ans Leliveld
Aalsmeer - In de nieuwe rubriek 
‘De schijnwerper op’ wordt twee-
wekelijks een Aalsmeerder of Ku-
delstaarter een zevental vragen 
voorgelegd over zijn of haar interes-
sante leven. De spits is afgebeten 
door zangeres Sasja Brouwers. De-
ze week is de vrouw achter zanger 
Jan Leliveld aan de beurt: Ans. Ze 
was positief verrast toen ze de uit-
nodiging voor dit gesprek ontving. 
Tijdens het interview staan de open-
slaande achterdeuren open, maar 
het is helaas iets te fris om op de 
veranda plaats te nemen met uit-
zicht op de prachtige tuin, grenzend 
aan de Poel.

Wie ben je?
“Nou, ik ben dus Ans Leliveld, ge-
boren als boerendochter van een 
groot gezin uit het dorpje Aarlan-
derveen. Mijn vader is heel jong 
overleden, ik was vier jaar en ik kan 
mij helaas niets meer van hem her-
inneren, alleen zijn begrafenis. Mijn 
moedertje bleef op haar drieënveer-
tigste dus achter met acht kinde-
ren. Ze is inmiddels vierennegen-
tig jaar oud en is altijd alleen geble-
ven. Ik ben de jongste in het gezin 
en al mijn broers en zussen leven 
nog. We hebben goed contact met 
elkaar. Jan komt ook uit een groot 
gezin. Hij woonde in een buurdorp. 
We hadden voor de eerste keer een 
paar maanden verkering met elkaar 
toen ik achttien was en Jan twin-
tig, twee jaar later nog een keer een 
paar maanden, maar toen ik twe-
eëntwintig was, was het echt raak 
en waren we binnen een jaar ge-
trouwd. Wel leuk om te vertellen 
hoe dat ging: een van mijn zussen 
ging trouwen en het was gebruike-
lijk in ons gezin dat we op bruiloften 
altijd een vriend of vriendin meena-
men. Ik haalde een grapje uit door 
te vertellen dat ik met een gerefor-
meerde Surinaamse jongen aan zou 
komen (wij zelf zijn Katholiek op-

gevoed), maar toen kwam Jan Leli-
veld dus weer het erf opgelopen bij 
ons! De glimlach van mijn moeder 
sprak boekdelen. Ze was best opge-
lucht en Jan kon niet meer stuk. We 
zijn inmiddels eenendertig jaar ge-
trouwd en hebben twee zonen ge-
kregen: Joost en Bart. Bart wordt 
vader, dus wij worden binnenkort 
zelfs opa en oma van een meisje! Ik 
ben daar zo blij mee.”

Waarom woon je in Aalsmeer?
“We woonden in Nieuwveen en 
hadden een bloemenexport op de 
veiling hier. Zodoende was het mak-
kelijker om iets dichterbij te komen 
wonen. We hebben een tijd gezocht 
naar de ideale stek en het werd de 
Uiterweg. Tijdens de bouw van dit 
huis hebben we al een jaartje in de 
Zijdstraat gewoond, dus vanaf 1999 
woonden wij in Aalsmeer en een 
jaar later in dit huis, uiteraard met 
veel plezier.”

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“Voordat ik Jan leerde kennen werk-
te ik bij de Rabobank. Toen Bart 
werd geboren bleef ik daar nog 
twee dagen, maar na de komst van 
Joost ben ik gestopt. In datzelfde 
jaar (1989) is Jan dus zijn eigen be-
drijf begonnen en ik sprong daar re-
gelmatig in. Van boeketten rollen tot 
administratie en alles daar tussen-
in. Dat is ook de reden dat we niet 
begonnen zijn aan een derde kind-
je, want ik zag mijn geest al zweven. 
Ik was zelfs op zondag facturen aan 
het maken! Het bedrijf groeide als 
een gek. Aan het einde deed ik per-
soneelszaken. 
We hebben het bedrijf verkocht in 
2008. Daarna heeft Jan zich bezig 
gehouden met wat vastgoedzaken 
en daarin help ik hem tegenwoor-
dig op administratief gebied. Ik ben 
ongeveer twee dagen in de week te 
vinden op ons kantoor aan de Oost-
einderweg. Allebei onze jongens zit-

ten overigens ook in de zaak.”

Wat zijn je hobby’s?
“Ik tennis heel graag. Zo’n twee à 
drie keer in de week. Die combina-
tie sport en sociaal contact vind ik 
heerlijk. Ik lees vaak, lekker rustig 
op mijn veranda hierachter én we 
hebben sinds tweeëneenhalf jaar 
een hond, die veel tijd en aandacht 
vergt. Ik wandel heel veel met hem. 
Het is een blonde labrador. Hij is zo 
leuk, maar hij is soms wel een beetje 
stout hoor. Tóch een kind erbij! Oh, 
en uitgaan, dat doen we ook regel-
matig.”

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“Nou, wij komen natuurlijk allebei 
uit een dorpje. Aalsmeer is een stuk 
groter, maar blijft toch een dorp. 
Daar hou ik van. En wat ik hier zo 
fijn vind is de Westeinderplassen. 
We wonen aan het water, hebben 
een bootje en gaan regelmatig de 
plas op. Hond mee. Hoe lekker kan 
je het hebben? Ook kan ik alles lo-
pend af. Dat is heel prettig. Ik woon 
hier met veel plezier. Misschien dat 
we dit grote huis ooit eens verrui-
len voor iets kleiners of zo, maar uit 
Aalsmeer hoef ik niet meer weg. De 
gemoedelijke sfeer, de mensen, de 
feesten, zoals de Pramenrace en de 
verlichte botenshow. Ja, ik heb hier 
echt mijn draai gevonden.”

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
Heel resoluut: ‘Dat parkeerprobleem 
hier. Lang zoeken naar een plek-
je op het Praamplein als je bood-
schappen gaat doen, terwijl er zelfs 
nog veel leeg staat in de Zijdstraat. 
Hoe zal het moeten als dat allemaal 
vol komt? Om nog maar te zwijgen 
over de Lidl op de Stationsweg. Ik 
ben benieuwd hoe het verkeer dán 
gaat lopen hier aan het begin van de 
Uiterweg. En dus die leegstand. Het 
is een enig straatje, maar het lijkt 

wel of niemand iets durft te begin-
nen. Dat vind ik jammer.”

Wil je een leuke (of 
minder leuke) ervaring 
met de lezer delen?
“Och jee, ik heb zoveel leuke din-
gen meegemaakt. De jaarlijkse win-
tersport met de jongens bijvoor-
beeld of het optreden van Jan in de 
Bloemhof. Oh, maar dit is wel een 
leuke om te vermelden; ons vijfen-
twintig jarig huwelijk!” 
Ans begint enorm te stralen en 
vertelt: “Nou het was zo, we heb-
ben voor die gelegenheid een giga 
feest gegeven, echt met alles erop 
en eraan. Weken voor ons feest was 
Jan veel weg, maar hij had me ge-
vraagd: ‘Ans, ik ben ergens mee be-
zig, het is voor ons feest, maar stel 
me geen vragen.’ ‘Oké’, zei ik, ‘dat is 
goed’. 
Heeft hij in die periode in de studio’s 
in Volendam een lied speciaal voor 
mij geschreven en opgenomen, 
welke hij heeft gezongen op de 
bruiloft. Het allerleukste was dat hij 
alle genodigden de cd van te voren 
had uitgereikt met tekst én de ver-
melding om vooral niets aan mij te 
verklappen. Op het moment dat hij 
het lied ‘Mijn nummer één’ voor me 
zong in de avond, kon iedereen het 
meezingen! Ook mijn jongens wa-
ren op de hoogte, die hadden zelfs 
de instructies gekregen van Jan om 
naast me te staan tijdens de song. 
Het was zo’n bijzonder cadeau! Echt 
een tranentrekker!’’

Schilderijen van Jan Faber 
in Voor Elkaer Kudelstaart
Aalsmeer - Op 23 maart heeft Jan-
na van Zon een lezing gegeven over 
de schilderijen van kunstenaar Jan 
Faber, waarvan werken momenteel 
te bewonderen zijn in ontmoetings-
centrum Voor Elkaer in Kudelstaart. 
Janna van Zon gaf op de haar be-
vlogen wijze de belangstellenden 
inzicht in wat kunst in een leefom-
geving voor mensen kan betekenen. 
Atje Faber, de weduwe van Jan, ver-
telde hoe leven met een kunstenaar 
kan zijn. Voor Elkaer is een belang-
rijke ontmoetingsplek aan het wor-
den, er kan ook dagelijks gegeten 
worden. Bent u de 50 plusser die in 
Kudelstaart woont of bezoekt? Dan 

kunt u altijd binnen lopen voor een 
kop koffie, thee, een maaltijd of een 
glaasje wijn. Met regelmaat zijn er 
activiteiten, de gastvrouwen vertel-
len u er graag over. De schilderij-
en van Jan Faber vormen de twee-
de expositie in Voor Elkaer. Bij de 
opening hing er prachtig werk van 
Afke Borgman. Het plan is om elke 
drie maanden een Aalsmeerse kun-
stenaar de ruimte te geven. Na Jan 
Faber is dit Cathy van der Meulen. 
Voor Elkaer is alle werkdagen ge-
opend van 10.00 tot 17.00 uur en op 
zondagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur. 
Joke van Klink

Klimmen naar kruishoogte
Amstelveen – Men neme een rug-
zak, een paar wandelschoenen, een 
pelgrimsstaf én een humoristische , 
chagrijnige blik op je medewande-
laars. Ziedaar Klimmen naar Kruis-
hoogte van Tosca Niterink (bij het 
grote publiek vooral bekend van 
Theo en Thea, een boek dat inmid-
dels toe is aan zijn derde druk. Dit 
succes heeft er mede toe geleid dat 
er nu ook een voorstelling is op ba-
sis van het boek. 

Op woensdag 9 april kunt u getui-
gen zijn van deze toch wel aange-
naam hilarische voorstelling in bi-
bliotheek Stadsplein. Tosca leest 
voor uit eigen werk. Dans- en wan-
delpartner Anita Janssen zorgt voor 
audiovisueel geschut. De voor-
stelling is van 20.15 tot 22.00 uur 
en kaarten zijn verkrijgbaar via  
www.debibliotheekamstelland.nl en 
te koop in de filialen van de Amstel-
land bibliotheken.

Aalsmeers Debora Dawson 
in Everybody Dance Now
Aalsmeer - -Debora Dawson uit 
Aalsmeer deed met fusion dansge-
zelschap De Kiss Moves op vrijdag 
7 maart auditie bij het televisiepro-
gramma Everybody Dance Now. Ze 
kreeg een staande ovatie van jury-
leden Jan Kooijman, Lieke van Lex-
mond en Dan Karaty. Als de jury 
er niet omheen kan en een dans-
act zo goed is, dan kan de green-
card weggeven worden. Halverwe-
ge de act greep de jury al naar een 
greencard en deze verschaft recht-
streeks toegang tot de halve finale. 
Deze liveshow is op vrijdag 11 april 
in de televisiestudio in Aalsmeer. De 
Aalsmeerse Debora heeft een jaar 
als stagiaire bij De Kiss Moves ge-
danst in voorstellingen en work-
shops in Nederland en tevens op 
een dansfestival in China. In 2013 
was zij succesvol afgestudeerd als 

Uitvoerend Danser Jazz/Urban aan 
de Fontys Dansacademie van de Ho-
geschool voor de Kunsten. De Kiss 
Moves maakt energiek dansthea-
ter en streeft naar een absolute fu-
sion van academische danstechnie-
ken, zoals moderne dans, klassiek 
ballet. volksdans en populaire dans-
kunstvormen als stijldansen en ur-
ban dance. Om een indruk te krijgen 
van het danstalent van deze groep is 
een filmpje van de auditie op RTL4 
te bekijken op https://www.youtu-
be.com/watch?v=2rwe18IhgF8. Vrij-
dagavond 11 april vanaf 20.30 uur 
dus kijken naar de halve finale van 
Everybody Dance Now live op RTL 
4. Enthousiaste dansliefhebbers van 
Aalsmeer kunnen De Kiss Moves 
met Debora Dawson zien en natuur-
lijk ook stemmen op deze act uit ei-
gen gemeente!

Jubileumconcert Trumpets of 
the Lord in Crown Theater 
Aalsmeer - “Een bevlieging”, zo 
noemden sommigen het, de start 
van het koor Trumpets of the Lord in 
1969. Een groep enthousiaste jon-
geren, die onder leiding van Rob 
van Dijk begonnen met zingen van 
swingende gospels en negrospiri-
tuals. Inmiddels is dit 45 jaar ver-
der en blijken de Trumpets geens-
zins een bevlieging! Bevlogenheid 
is een woord, dat beter bij de groep 
past. Na al die jaren is er nog niets 
weg van het enthousiasme, de ener-
gie en de overtuigingskracht, waar-
mee dit koor durft te zingen. Menig 
toehoorder liet zich hier al door in-
spireren en meldde zich als lid aan. 
De oude kern van de groep is mee-
gegroeid en zingt tussen de 20 à 
35 jaar bij het koor. Hierdoor is er 
een bijzondere eenheid ontstaan 
tussen de leden. Men deelt de be-
langstelling voor het zingen met el-
kaar, maar deelt daarnaast ook lief 
en leed. Repetities hebben dan ook 
naast het instuderen van repertoire, 
een sociaal karakter. De leden heb-
ben langzamerhand geschiedenis 
geschreven met elkaar. Dirigent van 

het eerste uur is Rob van Dijk. Ook 
45 jaar ouder geworden, maar nog 
even energiek. Zonder zijn bezielen-
de leiding zouden de Trumpets niet 
die hechte club zijn, die ze nu vor-
men. Bekend bij het publiek zijn de 
talloze gezichtsuitdrukkingen (goed 
of afkeurende blikken, grimassen), 
de houdingen en gebaren waarmee 
de dirigent probeert het door diver-
siteit gekenmerkte koor in goede 
banen te leiden. 
Eén van zijn grootste verdiensten 
is ook, dat hij koorleden het ge-
voel bij kan brengen dat nodig is om 
een gezongen nummer meer te la-
ten zijn dan een melodie met tekst. 
Een prachtig samenspel dus tussen 
dirigent en koorleden. Op zaterdag 
12 april viert Trumpets of the Lord 
haar 45 jarig bestaan met een jubi-
leumconcert in het Crown Theater 
Aalsmeer. Aan het concert verleent 
Madeline Bell medewerking. Het 
muzikale feestje begint om 20.00 
uur en kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.crowntheateraalsmeer.nl, 
trumpets@xs4all.nl en bij de koor-
leden.

Meezingen en klappen met 
Show- en Jachthoornkorps
Kudelstaart - Afgelopen zondag 
heeft de SJK-middag plaatsgevon-
den. De SJK-middag is een evene-
ment waarbij jachthoornmuziek be-
luisterd kan worden. Dit wordt jaar-
lijks georganiseerd door het Show- 
en Jachthoornkorps Kudelstaart. 
Dit jaar was de SJK-middag goed 
druk bezocht met publiek van jong 
tot oud. Het programma was dit jaar 
afwisselend, naast het gebruikelij-
ke samenspel waren er een aan-
tal solostukken uitgevoerd door een 
trompettist, een jachthoornduo, de 
bastrompettist en de trompettisten 
in opleiding. Zelfs in de pauze werd 
het muzikaal. Het slagwerk heeft 
een spectaculair stuk gepresen-
teerd waarbij de trommelstokken de 
lucht in gingen en de bekkenist zijn 
dans moves heeft geshowd. Daar-
naast is laten zien dat je niet altijd 
instrumenten nodig hebt om mu-
ziek te maken. Door vier verschillen-
de partijen te klappen met je eigen 
handen, kan er muziek ontstaan. 
Het publiek heeft hiermee goed 
meegeklapt en zo ontstond er mu-
ziek! Het Show- en Jachthoornkorps 
hebben de laatste muziekstukken 
afgesloten met bekende klanken 
uit ‘Daar bij de waterkant’ van Ed-
dy Christiani en ‘Rock around the 

clock’ van Bill Haley. Met het pro-
gramma van het SJK was deze mid-
dag niet afgesloten, er volgde een 
optreden van shantykoor De Brul-
boeien. Deze muzikale groep heeft 
een leuk programma gepresenteerd 
met verschillende bekende num-
mers waarmee iedereen mee kon 
zingen. Al met al is de conclusie dat 
de SJK-middag een gezellige muzi-
kale middag was. 
Mocht u nog meer van het SJK 
willen zien, zaterdag 26 april is er 
een optreden ter ere van de Palm-
paasoptocht bij de St. Jankerk in 
Kudelstaart, zaterdag 26 april tij-
dens Koningsdag is er een optreden 
achter het dorpshuis en zaterdag 3 
mei tijdens de Bollencorso in Lisse. 
Mocht u zelf muziek willen maken, 
gisteren, 2 april, is een 8-weekse 
cursus gestart waar kinderen van-
af zes jaar kunnen ontdekken wat zij 
met muziek kunnen. De cursus vindt 
wekelijks plaats op woensdag van 
half 2 tot half 3 in het clubgebouw 
aan de Bilderdammerweg 116 en in-
stromen kan nog. Kijk voor meer in-
formatie op www.showjachthoorn-
korps.com of stuur een mail naar in-
fo@showjachthoornkorps.com. 

Foto: www.kicksfotos.nl. 

Drukte op de kledingbeurs
Kudelstaart - Afgelopen zaterdag 
29 maart is de jaarlijkse kledingbeurs 
gehouden in het Dorpshuis. Kleding 
voor zowel dames en kinderen werd 
te koop aangeboden en wel in grote 
hoeveelheden. De keuze was ruim en 
voor de vele bezoekers was dit na-
tuurlijk ideaal. Heerlijk snuffelen en 
uiteindelijk een paar shirtjes, broe-
ken en/of jas ‘scoren’ voor een leuke 
prijs. Alle kleding is altijd gegaran-
deerd van goede kwaliteit. Scheuren 
of vuile vlekken tolereren de dames 
van de organisatie niet! 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Stewardess en timmerman aan 
het woord op Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Bij de lokale om-
roep Radio Aalsmeer valt iede-
re week weer veel te beleven. Aan-
staande maandag 7 april zijn er op-
nieuw twee opmerkelijke Aalsmeer-
ders te gast op de radiozender 
van Aalsmeer. In ‘Door de Man-
gel’ (19.00-20.00 uur) is stewardess, 
masseuse en moeder Annelies Ver-
hoeff de eenendertigste gast die live 
geportretteerd wordt. Nicolaï wil van 
haar weten wat haar drijft en wat 
haar grootste levensles is. 
Verhoeff zal komende maandag 
6 april zelf de muziek samenstel-
len. Hierna vanaf 20.00 uur ‘De Top 
10 van’. Een wekelijks program-
ma waarin deze keer Jorrit Hassel-
man zijn tien favoriete top 10-num-
mers zal samenstellen en samen 

met Laurens van Kessel en Rinus 
van Itterzon deze nummers aan el-
kaar smeden. Uiteraard blijft er ook 
ruimte over om over andere zaken 
te praten. De lokale actualiteiten en 
achtergronden hoort u in ‘Aalsmeer 
Actueel’. Komende zaterdag zal de 
politieke partij Aalsmeerse Belan-
gen te gast zijn in de studio. Luiste-
raars kunnen altijd live vragen stel-
len aan de gast via het telefoonnum-
mer 0297-325858 of via studio@ra-
dioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren op 105.9 FM en de kabel 
op 99.0 FM. Uitzending gemist? Pro-
gramma’s zijn na te luisteren via de 
website van de lokale omroep. Het 
bezoekadres van de studio is: Van 
Cleefkade 15 in de Crown Business 
Studio’s.

Optreden Hugh Moffatt: ‘Amazing’
Aalsmeer - In de bovenzaal van De 
Oude Veiling verzorgde de Ameri-
kaanse singer, songwriter en gita-
rist Hugh Moffatt afgelopen zon-
dag 30 maart een concert. Ondanks 
het prachtige, zonnige weer mocht 
organisator Pieter Groeneveld een 
grote groep liefhebbers welkom he-

ten. Hugh Moffatt gaf ‘waar voor z’n 
geld’. Genoten is van dit unieke op-
treden. De zanger, inmiddels op het 
podium in een ander Europees land, 
vond het zelf overigens ook een heel 
gezellig optreden: “Amazing“, liet hij 
weten na afloop. 
Foto: www.kicksfotos.nl. 

Filmavond bij 
Zin-Inn
Aalsmeer - De Zin-Inn van de 
doopsgezinde gemeente Aalsmeer 
heeft op woensdag 9 april weer haar 
filmavond. De Zin-Inn wil graag 
films met inhoud, ook wel filmhuis 
films genoemd, met de mogelijk-
heid tot discussie achteraf aanbie-

den. In verband met de vertonings-
licentie mag in dit bericht geen ti-
tel van of informatie over de inhoud 
van de film gegeven worden. 

Voor informatie hierover kan een 
mail gestuurd worden naar filminn@
dgaalsmeer.nl. De entree is 5 eu-
ro, inclusief koffie of thee. De zaal 
is open vanaf 19.30 uur en om 20.00 
uur start de film. Adres: Doopsge-
zinde kerk, Zijdstraat 55.
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Oud papier in 
Kudelstaart
Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 4 april haalt de Supporters 
Vereniging Kudelstaart weer het ou-
de papier op. Gaarne de papiercon-

Hoge boete 
fietsendief

Aalsmeer - Op zaterdag 29 
maart rond half elf in de avond 
zagen getuigen een man sjou-
wen met fietsen vanaf het Hor-
tensiaplein naar een nabij gele-
gen woning. De politie werd ge-
beld en agenten zijn gaan kij-
ken. Er werden sporen gevon-
den op de weg die duidelijk lie-
ten zien dat er gesleept was met 
een fiets. In het huis is het rijwiel 
aangetroffen. De bewoner, een 24 
jarige man, wonend in Aalsmeer, 
is aangehouden en in verzekering 
gesteld. Van justitie heeft hij di-
rect een boete moeten betalen 
van 300 euro. Van de fiets heeft 
de 24 jarige afstand gedaan.

Fiets gestolen
Aalsmeer - In de nacht van 
zondag 30 op maandag 31 
maart is vanuit de Ophelialaan 
een fiets gestolen. Om tien uur 
in de avond had de eigenares-
se haar rijwiel op slot gezet en 
de volgende ochtend vroeg was 
deze verdwenen. De damesfiets 
is van het merk Alegro en het 
serienummer eindigt op 817.

Remmen voor 
oranje, botsing

Aalsmeer - Op zaterdag 29 
maart om negen uur in de avond 
heeft een aanrijding plaatsge-
vonden op de Burgemeester 
Kasteleinweg nabij de kruising 
met de Van Cleeffkade. Een 22 
jarige automobiliste remde voor 
het op oranje springende ver-
keerslicht. De achter haar rij-
dende 57 jarige bestuurder zag 
dit te laat en kon een botsing 
niet meer voorkomen. Zowel 
de Opel als de Hyundai raak-
ten flink beschadigd. De vrouw 
is met nekklachten naar het zie-
kenhuis vervoerd.

Waarschuwingen 
snel vaarders

Aalsmeer - Op zaterdag 29 
maart heeft de politie de eer-
ste controle op het water in het 
nieuwe seizoen gehouden. Twee 
jongens hebben een waarschu-
wing gekregen omdat zij in een 
snelle motorboot vaarden zon-
der een vaarbewijs te hebben. 
Bij een volgende keer zal het 
niet blijven bij een waarschu-
wing, maar gaat bekeurd wor-
den. Met mooi weer gaan agen-
ten weer regelmatig de Westein-
derplassen ter controle op.

Navigatie uit 
auto gestolen

Aalsmeer - In de nacht van 
woensdag 26 op donderdag 27 
maart is ingebroken in een in de 
Linnaeuslaan geparkeerde auto. 
Van de Audi is een zijruit ingesla-
gen. De dief is er vandoor gegaan 
met het volledige navigatie-radio-
systeem.

Klein geld uit 
huis weg

Aalsmeer - Op vrijdag 28 maart 
is tussen zeven en kwart voor 
elf in de avond ingebroken in 
een hoekwoning in de Spoor-
laan. Via de achterzijde hebben 
de dieven zich toegang tot het 
huis verschaft. Er is een raam 
met twee sloten opengebroken. 
De hele woning is doorzocht. Er 
is slechts een klein geldbedrag 
meegenomen.

Op vakantie? 
Laat het weten

Aalsmeer - De paasvakantie 
komt er weer aan en menigeen 
trekt er op uit voor een korte va-
kantie. Om inbrekers buiten de 
deur te houden, biedt de poli-
tie de mogelijkheid om melding 
van afwezigheid te maken. Er 
zal dan in de avond extra in de 
buurt een rondje gereden wor-
den door agenten. Uiteraard is 
het ook raadzaam aan de buren 
te vragen een oogje in het zeil te 
houden tijdens de vakantie.

tainer of dozen papier plaatsen waar 
ook de vuilcontainers verzameld die-
nen te worden. Met de opbrengst 
van het oude papier steunt de Sup-
porters Vereniging Kudelstaart direct 
of indirect alle Kudelstaartse sport-
verenigingen. Kijk voor alle overige 
ophaaldata op www.desupporters-
verenigingkudelstaart.nl

Jongeren blij met eigen plek
Kudelstaart - Op zaterdag 22 
maart is onder grote belangstel-
ling de nieuwe Jongeren Ontmoe-
tings Plek (JOP) geopend in Ku-
delstaart. Het onderkomen voor jon-
geren achter de Proosdijhal is offi-
cieel in gebruik genomen met een 
speech door burgemeester Jobke 
Vonk-Vedder. Zij knipte als officiële 
handeling het voor de JOP bevestig-
de lint door. De opening werd bijge-
woond door een groot aantal jonge-

ren, maar ook buurtbewoners kwa-
men een kijkje nemen. De eerste 
vernieuwde kennismaking met de 
jeugd, die met name bekend stond 
om ‘herriemakers’ en vernielers, 
verliep heel gemoedelijk en onge-
dwongen. Er was begrip van beide 
partijen en daarmee heeft de JOP 
gelijk haar nut bewezen. De jonge-
ren zijn trots op hun eigen onderko-
men en hebben toegezegd met zorg 
om te gaan met deze ‘eigen’ plek.

Per schip vervoerde rozen 
van goede kwaliteit
Aalsmeer - Met lange duur zee-
transport kunnen rozen dezelf-
de of zelfs betere kwaliteit behou-
den als bij vervoer door de lucht. Dat 
bleek na intensief en herhaald tes-
ten van uit Kenia in geconditioneer-
de containers per schip aangevoer-
de rozen. Het transport naar Neder-
land, gevolgd door dagenlange ex-
portsimulatie en daarna uitbloei-
proeven, maakte deel uit van het 
project GreenChainge. Het Green-
Chainge consortium, bestaande uit 
handelspartijen en kennisinstellin-
gen, is tevreden over de resulta-
ten van de eerste zeereis van rozen 
in 2014. De praktijkproef tussen de 
havensteden Mombasa en Antwer-
pen is uitgevoerd met zowel groot- 
als kleinbloemige rozen. Op afstand 
zijn voortdurend de omstandighe-
den in de geconditioneerde contai-
ners – zoals de vereiste lage tem-
peratuur en luchtvochtigheid – ge-
controleerd. Na de 25 dagen duren-
de reis volgden acht dagen export-
simulatie naar diverse Europese be-
stemmingen (twee dagen koelcel, 
twee dagen in fusten en vier dagen 
in de winkel), om tenslotte de houd-
baarheid in de vaas te testen. Het 
gemiddelde vaasleven van de ro-
zen bedroeg tien dagen, waarmee 

zij geenszins onderdoen voor door 
de lucht vervoerde rozen, waarbij in 
tegenstelling tot het zeetransport de 
temperatuur vaak slecht is te sturen.
“De resultaten zijn fantastisch”, zegt 
projectleider Robbert van Willegen 
van GreenChainge. “Transport per 
schip van uit verre oorden geïmpor-
teerde of daarheen geëxporteerde 
rozen is niet alleen goedkoper, maar 
ook veel milieuvriendelijker. Het 
geeft 87% minder CO2-uitstoot per 
steel dan met het vliegtuig. Alle va-
riëteiten die we op het schip hebben 
gezet, zijn ook door de lucht ver-
voerd, zodat een goede vergelijking 
van de houdbaarheid kon worden 
gemaakt. In de loop van het jaar zul-
len nog verscheidene praktijkproe-
ven volgen. In de komende maan-
den worden ook de andere aspec-
ten van de verschillen in vervoers-
modaliteiten onderzocht. Daarbij 
komen ook seizoensinvloeden aan 
bod.” Het door de brancheorgani-
satie voor de groothandel in bloe-
men en planten VGB gecoördineer-
de project is gericht op vervoer per 
schip en trein, in plaats van alleen 
per vliegtuig of auto. GreenChainge 
wordt gesubsidieerd door het Ne-
derlandse Ministerie van Economi-
sche Zaken.

Stichting Leefomgeving Schiphol

Wijziging Bestemmingsreglement 
voor hulp schrijnende situaties
Aalsmeer - Stichting Leefomge-
ving Schiphol wil schrijnende situ-
aties alsnog helpen en maakt hier-
mee bekend het Bestemmingsre-
glement te hebben gewijzigd. Voor 
1 oktober 2011 konden mensen die 
ernstige hinder van vliegverkeer van 
en naar Schiphol ondervinden bij 
de Stichting Leefomgeving Schip-
hol een verzoek indienen om hulp. 
Op grond van het Bestemmingsre-
glement konden veel van de inge-
diende aanvragen niet worden ge-
honoreerd. De schrijnende situa-
tie waarin deze mensen verkeerden 
bleef hierdoor ongewijzigd. Na 1 ok-
tober 2011 hebben zich ook nog an-
dere mensen aangemeld voor hulp. 
Omdat de indieningstermijn was 
verstreken konden deze aanmeldin-
gen niet worden behandeld. Aan de 
Alderstafel is hierover gesproken en 
kwam het advies te onderzoeken of 
voor deze mensen alsnog iets ge-

daan kon worden. Dit advies is op 
8 oktober 2013 openbaar gemaakt. 
Uit evaluatie bleek dat door de 
striktheid van de bepalingen van het 
Reglement een deel van de mensen 
niet kon worden geholpen. Het Be-
stuur van de Stichting heeft hierom 
op 27 maart jl. besloten het Bestem-
mingsreglement te wijzigen. Doel 
hierbij is om de mensen die een 
aanvraag hebben ingediend, maar 
zijn afgewezen, en de mensen die 
zich tot 8 oktober 2013 hebben aan-
gemeld (tezamen de zogenaamde 
eerste tranche) meer ruimte te bie-
den, zodat kan worden gezocht naar 
een oplossing die op grond van het 
gewijzigde reglement ook daadwer-
kelijk kan worden uitgevoerd. Op 
deze wijze hoopt de Stichting alle 
openstaande situaties uit de eerste 
tranche alsnog van een oplossing 
te voorzien. Er wordt naar gestreefd 
alle nog openstaande probleemsi-

tuaties in april 2015 te hebben af-
gewikkeld. De gegevens over deze 
problemen uit de eerste tranche zijn 
bij de Stichting bekend. Een ieder 
die het betreft zal in een persoon-
lijke brief door de Stichting wor-
den geïnformeerd over het gewijzig-
de Bestemmingsreglement en wor-
den verzocht een nieuwe aanvraag 
in te dienen waarmee de Stichting 
aan de slag kan gaan. De eerste wij-
ziging van het Bestemmingsregle-
ment kan worden ingezien op de 
website van de Stichting: www.leef-
omgevingschiphol.nl. Dit gewijzig-
de Bestemmingsreglement treedt 
de eerste dag na bekendmaking in 
werking. Voor meer informatie kan 
contact worden opgenomen met de 
medewerkers van de Stichting die 
op de dinsdagen, woensdagen en 
donderdagen tijdens kantooruren 
te bereiken zijn via telefoonnummer 
020-4056100.

Kredietaanvraag &2=1 in Raad
Aalsmeer - Vergaderen nieuwe stijl 
begint vanavond, donderdag 3 april, 
voor de gemeenteraad en het col-
lege. De Raad (oordeelsvormend) 
wordt gehouden in de raadzaal van 
het gemeentehuis, begint om 20.00 
uur en is openbaar. Eerste agenda-
punt is het vaststellen van het be-
stemmingsplan Aalsmeerderweg 
420-422 met bijbehorende stukken 
voor het hier te ontwikkelen woning-
bouwproject. Overeenstemming is 
overigens niet bereikt tussen de ge-
meente en de ontwikkelaar. De be-
handeling van dit agendastuk is te-
vens gericht op het machtigen van 
burgemeester en wethouders om 
de raad te vertegenwoordigen bij de 
behandeling van een eventueel be-
roep dan wel om een verzoek in te 
dienen om voorlopige voorziening 
bij de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Ontheffing Lakenblekerstraat
Het volgende agendapunt zou ook 
wel eens een ‘kraker’ kunnen wor-
den. De fracties wordt voorgesteld 
geen groen licht te geven voor het 
wijzigen van het bestemmings-
plan op perceel Lakenblekerstraat 
41. De stichting Marokkaanse Ge-
meenschap Aalsmeer heeft zich als 
geïnteresseerd koper gemeld voor 
het al vele jaren leegstaande pand 
van Mur. Volgens het college is dit 

een ongewenste ontwikkeling om 
‘maatschappelijk’ ruimte te geven 
op een bedrijventerrein, waarvan 
recent het bestemmingsplan is vast-
gesteld. Volgens de aanvragers be-
treft het hier geen bestemmingswij-
ziging, maar een aanvraag voor een 
ontheffing op het bestemmingsplan. 
Het pand zal overigens niet omgeto-
verd gaan worden tot moskee, maar 
blijft nagenoeg hetzelfde van vorm 
(alleen de laaddocs gaan weg) en 
gaat gebruikt worden door de Ma-
rokkaanse inwoners voor ontmoe-
ting. Een trend is het overigens in 
vele naburige gemeenten om be-
drijfsruimten her in te richten voor 
sociaal-cultureel werk. Leegstaan-
de panden krijgen een nieuwe be-
stemming en door de komst van 
dergelijke centra ontstaat er ook in 
de avonduren meer levendigheid en 
dus controle op bedrijventerreinen. 
Minder woorden zullen vervolgens 
nodig zijn voor agendapunt vier. De 
Raad wordt gevraagd een verklaring 
van geen bedenkingen af te geven 
voor het realiseren van een twin-
tig meter hoog bedrijfspand voor 
een bakkerij op de hoek Thailand- 
en Japanlaan. Weer een invulling in 
Green Park Aalsmeer!

Geld nodig
Invulling is ook in de maak voor 
de herinrichting van de oude N201 

en de ontwikkeling van de deelge-
bieden Spoorlaan, Polderzoom en 
Zwarteweg. Voor de twee laatstge-
noemde deelgebieden zijn initiatief-
nemers. Er gaat ingezet worden op 
een gedoseerde ontwikkeling en op 
de realisatie van woningen in een 
goedkoop segment. Voor de Nieu-
we Aalsmeerderlaan zal 2014 vooral 
in het teken staan van voorbereidin-
gen op de aanleg: sloop, sanering, 
voorbelasting en verlegging van ka-
bels en leidingen. In 2014 zal voor 
de Burgemeester Kasteleinweg een 
ontwerp worden vastgesteld, zodat 
met de werkvoorbereiding van deze 
aanzienlijke infrastructurele opgave 
verder gegaan kan worden. Om het 
project &2=1 uit te kunnen voeren 
is meer geld nodig. De Raad wordt 
voorgesteld het krediet te verhogen 
met 3.700.000 euro. Geld is tot slot 
ook nodig in de vorm van een voor-
bereidingskrediet van 40.000 eu-
ro om de benodigde werkzaamhe-
den voor te bereiden voor de her-
inrichting tweede fase van het ge-
meentehuis. Tevens wordt gevraagd 
te besluiten om de entree aan het 
Raadhuisplein definitief te houden 
en niet te kiezen voor een nieuwe 
ingang bij het Drie Kolommenplein. 
De besluitvorming van alle genoem-
de onderwerpen gaat plaatsvinden 
in de Raad (besluitvormend) van 15 
mei. 

Gedoe rond waardevolle boom: 
Onbevredigend en denigrerend!
In februari 2012 werden wij gecon-
fronteerd met een lijst, waarop onze 
boom in de voortuin vermeld stond. 
Een ‘waardevolle boom’. De lijst is, 
volgens de gemeente, opgesteld 
door ‘deskundigen’. De boom bleek 
ziek te zijn en in het afgelopen na-
jaar hebben wij ons gemeld bij de 
gemeente met deze mededeling. 
De zieke en dode boom vormt een 
bedreiging voor de omgeving. Het 
onveilig omvallen willen wij graag 
voorkomen. In onze nieuwe partici-
patie maatschappij denken en han-
delen wij mee. Op 18 november zijn 
wij bezocht door een ambtenaar en 
hij beaamde onze conclusie met de 
mededeling: “Wanneer u een kap-
vergunning voor een reeds zieke 
boom aanvraagt, behoeft geen le-
ges betaald te worden.” Enfin, wij 
hebben ons door de enorme vra-
genlijst heen geworsteld die een 
Aanvraag voor een Omgevingsver-
gunning heet (oftewel in het Ne-
derlands: een kapvergunning). De 
meest, niet voor de hand liggende 
vragen, werden gesteld. Tot onze 
verbazing ligt er 2 dagen na de ver-
kregen vergunning een nota op de 
deurmat. De gemeente Aalsmeer is 
telefonisch niet meer bereikbaar: je 
wordt doorverbonden met een amb-
tenaar van de gemeente Amstel-
veen. Er moest een bezwaar wor-
den ingediend. Begrijp ons goed, 
het gaat niet om het bedrag, maar 
puur om de manier waarop er met 
ons ‘burgers’ omgegaan wordt. Ze-

ven dagen later valt er een aanma-
ning op de deurmat, binnen 8 dagen 
te voldoen, met een dreigement dat 
‘zij zich genoodzaakt zien het dos-
sier zonder verdere mededeling ter 
incasso uit handen te geven’. Terwijl 
er in de eerste brief helemaal niets 
vermeld staat over de betaling. En 
het bezwaar zal binnen een jaar be-
handeld worden! Het gedrag van de 
ambtenaren is rondom denigrerend. 
Het gesprek na de aanmaning was 
ook ronduit onbevredigend. Er werd 
toegezegd dat de leges niet betaald 
hoefde te worden en u wordt terug-
gebeld. Verdere uitspraken zal ik u 
besparen. Er wordt toegezegd dat 
het uitgezocht gaat worden, vervol-
gens wordt er nooit meer terugge-
beld. Op het zoveelste telefoontje 
mijnerzijds (wij willen niet extra aan-
geslagen worden voor enkele aan-
maningen) krijg ik een snauwend 
antwoord: “U wordt teruggebeld!” U 
snapt het zeker wel: Dat moet nog 
gebeuren! De leges heb ik inmid-
dels overgemaakt. Maar het onbe-
vredigende gevoel hoe de ambtena-
ren van Amstelveen omgaan met de 
burgers van Aalsmeer laat me niet 
los. Hoezo, naar 1 gemeente? Liever 
dan niet met de gemeente Amstel-
veen, die Aalsmeerders maar onder-
maatse burgers vindt.

T. Zekveld
Hornweg 203
1432 GJ Aalsmeer
tzekveld@caiway.nl

ingezonden
Mur: ‘Industrieterrein socialiseren met 
centrum Marokkaanse Gemeenschap’
Aalsmeer - Teleurgesteld en boos 
is Harry Heijerman op met name 
wethouder Gertjan van der Hoe-
ven vanwege zijn starre houding 
ten opzichte van de afwijzing van 
het verzoek om ontheffing te verle-
nen voor het inrichten van een so-
ciaal ontmoetingscentrum voor de 
Stichting Marokkaanse Gemeen-
schap in de Lakenblekerstraat 41. 
Het pand van Mur staat al vele jaren 
leeg, ziet er verpauperd uit en kan 
nu dus een nieuw elan krijgen. Vol-
gens Heijerman staan andere be-
stuursleden en ambtenaren, die hij 
heeft gesproken, niet onwelwillend 
tegen de nieuwe invulling, maar 
houdt de wethouder vast aan het 
hier geldende bestemmingsplan. 
In de Raad vanavond, donderdag 
3 april, wordt voorgesteld het ver-
zoek tot wijzigen van het bestem-
mingsplan af te wijzen. Het bestem-
mingsplan Hornmeer is recent vast-
gesteld en enkele jaren terug is be-
sloten om in het kader van de her-
structurering te kiezen voor grote-

re detailhandel en kleine bedrijfs-
units als aanvulling op de geves-
tigde bedrijvigheid. ‘Het belang van 
een goed functionerend bedrijven-
terrein prevaleert de gemeente bo-
ven het belang van een individuele 
eigenaar die zijn vastgoed wil laten 
gebruiken door een gebiedsvreem-
de functie‘, aldus opgenomen in het 
voorstel. “Niet meer van deze tijd”, 
stelt Harry Heijerman. “De gemeen-
te Amstelveen bijvoorbeeld is op dit 
moment bezig, in verband met leeg-
stand, haar industrieterrein te socia-
liseren. Misschien ook een idee voor 
de gemeente Aalsmeer. Met een 
centrum voor de Stichting Marok-
kaanse Gemeenschap op bedrijven-
terrein Hornmeer kan de eerste stap 
gezet worden.” Overigens wil de Ge-
meenschap niet het gehele pand 
als zodanig in gebruik gaan nemen. 
Het ligt in de bedoeling de kantoren 
aan de zijkanten af te breken, zodat 
de nieuwbouw niet boven de 1.500 
vierkante meter uit komt en er vol-
doende parkeergelegenheid gecre-

eerd kan worden. Volgens Heijer-
man heeft de Stichting Marokkaan-
se Gemeenschap, die nu al jaren sa-
menkomt in de Hornmeer, hier nog 
nooit voor overlast gezorgd en gaat 
dit ook niet gebeuren op het indu-
strieterrein. “De stichting komt sa-
men en houdt bijeenkomsten. 

Er gaan geen feesten georganiseerd 
worden en herinrichting tot moskee 
is absoluut niet de bedoeling. Ze 
hebben hun moskee in Hoofddorp”, 
gaat de bestuurder van Mur Beheer 
verder. Harry Heijerman tot slot: “De 
gemeente heeft op de bestaande lo-
catie van de Marokkaanse Gemeen-
schap in de Hornmeer plannen voor 
nieuwbouw. Met een ontheffing 
voor verhuizing naar het perceel 
aan de Lakenblekerstraat 41 kan 
het mes aan twee kanten snijden.” 
Het woord is vanavond aan de leden 
van de gemeenteraad, de volksver-
tegenwoordigers van Aalsmeer! De 
vergadering van de Raad is open-
baar en begint om 20.00 uur.
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Overname Tandartspraktijk:

Mondzorg Kudelstaart
Aalsmeer - Tandarts W. Slob heeft 
de afgelopen jaren als tandarts en 
praktijkhouder met veel plezier in 
de Mondzorgpraktijk aan de Ku-
delstaartseweg gewerkt. De praktijk 
is in deze jaren uitgegroeid tot een 
volledig modern centrum voor tand-
heelkunde, waar u terecht kunt voor 
reguliere behandelingen, maar ook 
voor onder meer implantologie, ge-
bitsprothesen, chirurgie (verstands-
kiezen), kindertandheelkunde, en 
mondhygiëne. Met het oog op zijn 
leeftijd heeft hij echter besloten om 
zijn werk als praktijkhouder te be-
eindigen. Daarom draagt hij per 
1 april zijn praktijk over aan colle-
ga tandarts Rob Heijmans. Tandarts 
Heijmans is reeds een bekend ge-

zicht in de praktijk, aangezien hij al 
sinds 2004 werkzaam is in de prak-
tijk te Kudelstaart. 

Voor bestaande patiënten geldt dat 
met tandarts Heijmans goede af-
spraken zijn gemaakt, zodat zij geen 
ongemak van de overdracht zult on-
dervinden. Het adres, telefoonnum-
mer en het gehele tandheelkundi-
ge team van tandartsen, implanto-
loog, mondhygiënistes en assisten-
ten veranderen verder niet. Alle ge-
maakte afspraken worden gewoon 
gecontinueerd. Nieuwe patiënten 
zijn uiteraard van harte welkom. De 
praktijk zal verder gaan onder de 
naam mondzorg Kudelstaart, her-
kenbaar aan het vernieuwde logo. 

Tandarts Slob (links) met tandarts Heijmans, die de praktijk overneemt.

Zelfontplooiing met Inge Saraswati
Introductie-avonden Avatar 
Aalsmeer - Avatar is een negen-
daagse zelfontplooiingtraining die 
door een Avatar Master gegeven 
wordt. Het Avatar gereedschap is 
een bundeling van oefeningen, me-
thodieken en procedures die, als ze 
goed worden begrepen en gebruikt, 
jouw vermogen om vanuit vrije wil 
te leven versterken. Het is een bij-
zonder effectief en efficiënt instru-
mentarium om zeggenschap te krij-
gen over je leven. De meeste men-
sen die zich opgeven bij Inge Saras-
wati voor de Avatar training hebben 
als belangrijkste doel dat ze hun le-
ven willen verbeteren. Ze willen ge-
lukkiger worden. In de Avatar cur-
sus gaan deelnemers een indruk-
wekkende reis tegemoet, de be-
langrijkste en mooiste reis in hun le-
ven: De reis naar zichzelf! De Avatar 
cursus is voor therapeuten, psycho-
logen, yoga docenten, Reiki mas-

ters, dokters en verder voor ieder-
een die de bron wil zijn van eigen 
kracht en vermogen. Meedoen aan 
de introductie-avond? Dat kan op 
de vrijdagavonden 11 april of 9 mei 
vanaf 20.00 uur. De kosten zijn 30 
euro inclusief het boek ‘Leven van-
uit vrije wil’. Bel voor meer informa-
tie en opgave naar Inge Saraswati: 
0297-328798 of mail naar info@in-
gesaraswati.com. Uitgebreide infor-
matie is te vinden op www.ingesa-
raswati.com.

(Aals)meer: zomer is uit!
Aalsmeer - Aalsmeer is niet alleen 
mooi vanwege zijn bloemen, maar 
misschien nog wel mooier door 
het water van de Westeinderplas-
sen. Ook wel de Poel, zoals de ech-
te Aalsmeerders hem noemen. Met 
de websites www.vvvaalsmeer.nl en 
www.aalsmeerwesteinder.nl kunnen 
toeristen alle kanten op, maar ook 
is heel veel informatie uit het maga-
zine (Aals)meer, aangeboden door 
Aalsmeer Westeinder Promotie, te 
halen. Dit onlangs verschenen ma-
gazine geeft informatie over de ver-
schillende havens, zo’n 60 in totaal, 
en ligt gratis klaar bij de VVV en in 
alle jachthavens. 
De Westeinderplassen worden wel 
eens het best bewaarde geheim van 
Aalsmeer genoemd, gekenmerkt 
door een groot natuurgebied met 
vele eilanden en slootjes tussen de 
poelen met bijna geen ondieptes. 
De plassen zijn het grootste Hol-
landse binnenmeer en hebben een 
wateroppervlakte van 11,71 vierkan-
te kilometer. Dankzij deze grote op-
pervlakte zijn er talloze recreatiemo-
gelijkheden en worden in de zomer-
maanden diverse evenementen ge-

organiseerd door verschillende ver-
enigingen en stichtingen. Zaterdag 
5 en zondag 6 april bijvoorbeeld 
vindt het zeilevenement Grand Prix 
d’Aalsmeer plaats, klasse Draak. 
Ook leuk is het intieme Plaspop op 
zaterdag 21 juni en inmiddels lande-
lijk bekend is het vuurwerkspektakel 
Vuur op het Water op de eerste za-
terdag van september. De havenda-
gen zijn het eerste weekend van ju-
li. Van vrijdag 27 juni tot en met zon-
dag 6 juli wordt het bekende eve-
nement de Westeinder Waterweek 
gevierd. Dit is een week met vertier 
op water en op de wal, inclusief de 
Aalsmeerse races van het Nationaal 
Regenboog Evenement. Tijdens de 
Regenboog klasse wordt door vijf-
tien teams ‘ om de eer van de ge-
meente’ gezeild. In het weekend van 
28 en 29 juni wordt het Klassenkam-
pioenschap verzeild door de Flying 
Junior klasse. Nieuw zijn een vaar- 
en fietstocht. Daarnaast is er de 
Westeinder Culinair en bij de Water-
sport Vereniging Nieuwe Meer zijn 
er drie avonden live jazz muziek met 
diverse optredens. Voor wie het zei-
len onder de knie wil krijgen, is Zeil-

school Aalsmeer een aanrader. De 
Zeilschool, bestaat inmiddels 45 
jaar, en is bekend in de verre regio. 
De onderneming wordt met unieke 
aandacht, professionaliteit en ple-
zier met passie geleid door Peter 
de Wit en biedt verschillende zeil-
opleidingen voor alle leeftijden. Op 
de Poel wordt volop gezeild, even-
als windsurfers genieten graag op 
het water. Maar ook voor waterski-
ers biedt de Westeinderplassen mo-
gelijkheden. Dicht bij het Surfeiland 
(het bekende strand nabij de water-
toren) wordt iedere zomer een baan 
uitgezet voor de waterskiërs. Dit is 
de droom van iedere zeiler en wa-
terskiër, dit wordt zomers genieten 
in de drukte. 

Vissen op en aan het water
De Westeinderplassen staan te-
vens bekend om een uitstekende 
visstek voor de sport -en recreatie-
visser. Hier worden, met dank aan 
de goede kwaliteit van het viswa-
ter, soms wonderbaarlijke visvangs-
ten gedaan. Snoeken van een me-
ter lang zijn eerder regel dan uit-
zondering. Mensen uit Duitsland, 
België en Frankrijk zijn vaak meer-
dere dagen op het water te vinden. 
Hier vang je bijna altijd wel iets. De 
meerval, die ook in Frankrijk te vin-
den is, wordt in de plassen gevan-

gen. Daarnaast zwemmen ook de 
snoekbaars, karper en brasem in 
grote getalen rond. 

Ontdek de Poel
Het karakter van de Grote en de 
Kleine Poel met de afwisseling van 
cultuurakkers met een lage be-
groeiing en natuurpercelen, veelal 
met hooggaande berken en elzen, 
is kenmerkend en medebepalend 
voor de aantrekkelijkheid. Er wor-
den ideeën ontwikkeld om te ko-
men tot behoud van het afwisselen-
de landschap. Met het (Aals)meer 
magazine kan alvast kennis ge-
maakt worden met watersportdorp 
Aalsmeer, dat in het centrum open-
bare aanmeermogelijkheden heeft 
voor zowel grote als kleine boten bij 
het Praamplein, op het Stokkeland, 
in de Kolenhaven bij Nieuwe Meer 
en de trotse ‘eigenaar’ is van zo’n 50 
aan de watersport gebonden bedrij-
ven. Zij laten elke vorm van jacht-
bouw en waterbeleving zien. Je 
zou zeker moeten gaan bladeren in 
het magazine (Aals)meer of de site 
www.aalsmeerwesteinder.nl bezoe-
ken, want deze bieden uitgebreide 
informatie. Het ontdekken waard!

Door Eline Colijn

Foto: www.kicksfotos.nl

Open huis bij Intermat
Mijdrecht - Intermat Mijdrecht 
opent haar deuren van de nieu-
we bulthaup showroom! De schit-
terende collectie keukens is van-

af zaterdag 5 april te bekijken aan 
de Constructieweg 6.  De bulthaup 
keukens zijn alleen te vergelijken 
met de allerbeste producten uit de 

functionalistische traditie, met na-
me uit Scandinavië, Japan, de Ver-
enigde Staten en het Duitse Bau-
haus. De ontwerpen, waarbij elk 
detail met zorg is afgewerkt en al-
les is teruggebracht tot de essen-
tie, zijn de kracht van bulthaup. Dit 
is goed terug te zien en vooral te 
beleven in de nieuwe showroom. 

Ervaar het gevoel bij bulthaup en 
laat u inspireren door de laatste 
technieken, ontwerpen, kleuren en 
designs.  Een tijdloos goede vorm, 
hoogwaardig materiaal en een su-
blieme afwerking, gekoppeld aan 
de voordelen van een industrië-
le productie.   De speciale aan-
dacht verdient bulthaup b1. Deze 
productlijn bulthaup b1 is ontwik-
keld voor de groeiende groep con-
sumenten die waarde hecht aan 
vorm en kwaliteit en geen com-
promissen sluit als het om de-
sign gaat. bulthaup b1 richt zich 
op mensen die prijs stellen op de 
bulthaup vormgeving, die de waar-

den van het merk delen en in hun 
persoonlijke leefsfeer vorm wil-
len geven. Tot dusver konden of 
wilden niet al deze mensen zich 
een bulthaup keuken veroorloven; 
daarom ontwikkelde bulthaup het 
onafhankelijke b1 concept. 

Het resultaat mag gezien worden: 
Een puristisch minimalistische 
keuken die zich onderscheidt door 
zijn ingetogen strakheid, echter 
voor een prijs die zeer concurre-
rend genoemd kan worden.  Voor 
het inrichten van uw nieuwe keu-
ken kunt u ideeën en inspiratie op-
doen in de nieuwe bulthaup show-
room. 
Daarbij luisteren de ontwerpers 
goed naar uw wensen om op de-
ze wijze uw ideale droomkeuken te 
realiseren. Op maat, in combina-
tie met uw wensen en uw idealen, 
staan de ontwerpers van Intermat 
klaar om een prachtig ontwerp uit 
te tekenen.   Ontdek bulthaup in 
de nieuwe showroom van Intermat.

Leesvoer voor fijnproevers: 
Geboren aan de 201
Aalsmeer - Hoewel het leven van 
Theodore van Houten er wel eens 
(Floris)santer heeft uitgezien blijkt 
hij met zijn bundel ‘Geboren aan de 
201’ opnieuw in staat zijn gedach-
ten en ervaringen op zo een wij-
ze op te tekenen dat er een heer-
lijk leesbaar boek, passend bij de 
komende seizoenen, is verschenen. 
Was zijn ‘Op Aalsmeer’ een prettig 
slaapmutsje voor hoog in de kus-
sens, ‘Geboren aan de 201’ is een 
126 pagina tellende metgezel voor 
op reis of op vakantie naar oorden 
waar krekels de warme zomeravond 
bezingen. Het boek kan echter ook 
veel dichter bij huis voor leesplezier 
zorgen. Bijvoorbeeld in de tuin of op 
balkon, met een glaasje wijn of een 
pilsje binnen handbereik. Theodore 
van Houten heeft soms maar wei-
nig woorden nodig om vlijmscherp 
een situatie te schetsen of een me-
nig te ventileren. Hij maakt je als le-

zer deelgenoot van zijn verontwaar-
diging en van zijn liefde voor mens 
en dier. Hoe prachtig kan hij in wat 
meer tekst het verleden weer tot le-
ven brengen. Zoals bijvoorbeeld in 
de hoofdstukken: één melk, één 
karnemelk, of zoals hij ‘Het verlan-
gen van Japie Buis de fietsenmaker’ 
beschrijft, een juweeltje is ‘Moeder-
liefde’ en interessant ‘Aalsmeer op 
een schoolplaat’. Het is zomaar een 
willekeurige greep uit de vele le-
zenswaardige verhalen waaraan de 
in geboren en getogen Aalsmeer-
ders evenals de ‘import’ heel wat 
aangename uren kunnen beleven. 
‘Geboren aan de 201’ is uitsluitend 
te koop bij de Readshop in de Op-
helialaan 151. Andere boeken van 
Theodore van Houten (1952) zijn: 
Een vrij ernstig ongeval (2011), De 
oorlog in jouw dorp (2013) en Op 
Aalsmeer (2011).
Janna van Zon

Gezondheidswinkel opent praktijk 
voor orthomoleculaire therapie
Aalsmeer - In G&W Gezondheids-
winkel opent vrijdag 12 april Karin 
van Rijn haar praktijk Whole Health 
voor orthomoleculaire therapie. Het 
assortiment van G&W sluit heel goed 
aan bij orthomoleculaire behandelin-

gen. “Wij kijken ontzettend uit naar 
onze samenwerking”, aldus Michel 
Does van de Gezondheidswinkel. 
Gezondheid staat enorm in de be-
langstelling en steeds meer mensen 
zijn bewust met hun lichaam bezig. 

“We komen meer en meer te weten 
over de effecten van goede en on-
gezonde voeding en de bijwerkin-
gen van medicijnen.” Orthomolecu-
laire therapie behandelt aandoenin-
gen door middel van van voedings-
advies en voedingssupplementen. 
De therapie is gericht op het geven 
van de optimale hoeveelheid vitami-
nes, mineralen en andere essentiële 
voedingsstoffen die het lichaam no-
dig heeft. 
Op natuurlijke wijze wordt het zelf-
genezende vermogen van je lichaam 
gestimuleerd en kom je terug in ba-
lans. Orthomoleculaire therapie be-
handelt de aandoeningen weinig 
energie, chronische vermoeidheid, 
stressklachten, spijsverterings- en 
darmproblemen, allergieën, voed-
selintoleranties, stemmingswisse-
lingen, depressieve klachten, slaap-
problemen, reumatische aandoenin-
gen, burn-out, hormonale disbalans 
en meer. Op vrijdag 12 april wordt 
een kennismakingsmiddag met or-
thomoleculaire therapie georgani-
seerd in de winkel in de Zijdstraat 
van 13.30 tot 17.00 uur. Iedere be-
langstellende is welkom.

Nieuw nummer 
voor storingen!
Aalsmeer - Vanaf vandaag kun-
nen inwoners van de gemeen-
te Aalsmeer ook buiten kantoor-
uren melding maken van onvei-
lige situaties bij onder andere 
brengparkjes, speelplekken en 
openbare parkjes. Inwoners bel-
len dan Meerlanden via 0297-
382362. “Als een verkeersbord is 
omgevallen of een prullenbak of 
bank kapot is, kan dat tot onveili-
ge situaties in de openbare ruim-
te leiden. Nu inwoners ook bui-
ten kantooruren hiervan melding 
kunnen maken, kunnen wij het 
eerder oplossen en zo de buurt 
weer heel en veilig maken”, aldus 
Piet Vlasveld, Meerlanden team-
leider openbare ruimte Aalsmeer. 

Tijdens kantooruren kunnen in-
woners eventuele ongemakken 
en storingen ook doorgeven aan 
de gemeente via 0297-387575

Kleur mee met Vooges en 
win een taartworkshop!
Aalsmeer - Bij warme bakker Voo-
ges in de Zijstraat en op het Polder-
meesterplein hebben ze wel een he-
le bijzondere actie. Alle kinderen die 
het leuk vinden kunnen een kleur-
plaat ophalen en deze zo mooi mo-
gelijk maken. “Het maakt niet uit 
hoe, maar wees vooral origineel!”, 
aldus de tip van de bakker.
Er worden aan liefst 24 winnaars 
professionele taart workshops ge-

geven en niet door de minste, maar 
door de beste banketbakker van 
Nederland! Dus, vaders, moeders, 
opa’s en oma’s: Vraag om die kleur-
plaat en geniet mee hoe wellicht uw 
kind of kleinkind de mooiste creatie 
gaat maken en wie weet deel mag 
nemen aan de ‘lekkere’ workshop!
De looptijd van deze actie is van-
af dit weekend tot en met week 19, 
sluiting is zaterdag 10 mei.

Vrijdag 4 en zaterdag 5 april:
Twee Dacia Instapdagen 
bij Renault Nieuwendijk! 
Aalsmeer -Het automerk Dacia 
heeft door zijn uitzonderlijk gunstige 
prijs-kwaliteitverhouding in rap tem-
po de Nederlandse markt veroverd. 
Om het succes van Dacia te vieren 
nodigt Renault Nieuwendijk komend 
weekend iedereen uit kennis maken 
met alle populaire Dacia modellen. 

De fonkelnieuwe Logan MCV met 
een zee aan ruimte voor een onge-
woon lage prijs, de vernieuwde Da-

cia Duster die dankzij subtiele wij-
zigingen een nog stoerdere uitstra-
ling heeft gekregen, de eigenzinnige 
Sandero, de praktische Dokker en de 
ruime flexibele Lodgy, alle modellen 
zijn beschikbaar. Uiteraard kunnen 
bezoekers een testrit maken in hun 
favoriete model. 
De medewerkers van Nieuwendijk 
voorzien bezoekers graag van infor-
matie, een hapje, een drankje en een 
leuke attentie.

Nieuwendijk beste!
Dacia is in zeven jaar tijd uitgegroeid 
tot een wereldwijd succesnummer. 
In Nederland steeg het marktaan-
deel in 2013 met maar liefst 49%. 
Ook in deze regio is het aantal Da-
ciarijders de laatste jaren enorm toe-
genomen. Dacia dealer Nieuwendijk 
heeft een groot aandeel in de groei 

en was in de eerste maanden van dit 
jaar zelfs de best verkopende Da-
cia dealer van heel Nederland! Da-
cia staat bekend om zijn uitzonder-
lijk gunstige prijs-kwaliteitverhou-
ding. Zeer recentelijk werd de hoog-
staande kwaliteit nog bevestigd in 
een grootschalig automankemen-
ten onderzoek van de Consumen-
tenbond. Hierin scoorde Dacia bui-
tengewoon goed. In de top-10 van 
automerken met de minste gebre-
ken staat Dacia stevig op de twee-
de plaats. Tevens behoren de Dacia 
Sandero en de Dacia Logan MCV tot 
de drie betrouwbaarste auto’s in hun 
klasse. De Dacia Instapdagen vin-
den plaats op vrijdag 4 en zaterdag 5 
april bij Renault-Dacia Nieuwendijk 
aan de Zwarteweg.
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Tuin van Bram de Groote open!
Uithoorn - De Tuin van Bram de 
Groote ligt aan Boterdijk 61 en is 
sinds 1994 als natuurgebied in be-
heer bij Stichting Landschap Noord-
Holland (LNH). De werkgroep Tuin 
Bram de Groote (13 vrijwilligers) 
houdt zich gedurende het gehe-
le jaar op woensdagochtend bezig 
met het onderhoud van de tuin. In 
de periode voor kerst is groot on-
derhoud gepleegd. Daarbij zijn er 
flink wat bomen gekapt. Aanslui-
tend is begonnen met het opruimen. 
Dankzij het uitblijven van de win-

ter ofwel het vroege voorjaar staat 
er deze maart al heel veel in bloei. 
De magnolia en stermagnolia staan 
er nu op hum mooist bij. Kortom, tijd 
voor een open dag. 

De Tuin van Bram, zoals die ge-
noemd wordt door insiders, is op de 
eerste zondagmiddag van de maan-
den april tot en met september van 
13.00 tot 16.00 uur gratis toeganke-
lijk voor belangstellenden. De eerst-
volgende open dag is aanstaande 
zondag 6 april. 

De kracht van Autisme
Aalsmeer - ‘Autisme is niet wat je 
verwacht’: dat maakt nieuwsgierig. 
Een aantal jongvolwassenen met 
autisme zingt in een videoclip over 
de kracht van autisme. Goed, leven 
met autisme kan zwaar zijn, maar er 
is meer dan autisme. Mensen van 
arbeidstrainingscentrum De Mor-
genster en woontrainingscentrum 
Leopoldlaan in Uithoorn hebben de 
songtekst en videoclip gemaakt, ge-
baseerd op hun eigen leven. Het lied 
is professioneel opgenomen in stu-
dio House of Beats in Aalsmeer. Dat 
heeft een heel mooi resultaat op-
geleverd. Bij het lied is een clip op-
genomen en gemonteerd. Op dins-
dag 1 april werd om 19.30 uur in Uit-
hoorn deze clip gelanceerd. Voor de 
lancering was onder andere burge-
meester Oudshoorn-Tinga uitgeno-
digd. Op zaterdag 5 april is er bo-
vendien een open huis in de Leo-
poldlaan in Uithoorn, van 13.00 tot 

15.00 uur. In de Leopoldlaan wonen 
mensen met autisme en normale 
begaafdheid. Zij krijgen een aantal 
jaren woontraining voor zij zelfstan-
dig gaan wonen. Bewoners en me-
dewerkers laten graag aan buurtge-
noten en andere belangstellenden 
zien wie zij zijn en hoe het is om in 
de Leopoldlaan te wonen. 

De Morgenster en de Leopold-
laan zijn onderdeel van Ons Twee-
de Thuis, een stichting voor men-
sen met een beperking. Wie meer 
wil weten over wonen of wer-
ken met autisme kan contact op-
nemen met de afdeling zorgbe-
middeling van Ons Tweede Thuis,  
zorgbemiddeling@onstweedethuis 
of 0297 -353872. De videoclip en het 
open huis vinden plaats in het kader 
van de landelijke Week van Autisme 
die begon op zaterdag 29 maart en 
eindigt op zaterdag 5 april.

Spreeuw en huismus van Ger Tik.

Zondag op pad met Natuurgroep
Dit weekend huismussen- 
en spreeuwentelling!
Aalsmeer - Dit weekend organi-
seert de Natuurgroep Aalsmeer 
voor alle inwoners de grote huis-
mussen- en spreeuwentelling! Huis-
mussen en/of spreeuwen bij uw 
huis of in de buurt? 

Tel ze en laat het weten! Tel alleen 
de tsjilpende huismusmannen en 
bij voorkeur de zingende spreeu-
wen (kijk voor het geluid op www.
vogelvisie.nl/soort/spreeuw.php) 
die bij u in de tuin op uw huis of bij 
u in de buurt zitten. Of nog leuker: 
maak er een buurthappening van 
met koffie en koekjes na! De telling 
is aanstaande zaterdag 5 of zondag 
6 april, bij voorkeur in de ochtend. 
Wie alleen de vogels rond het huis 
telt, dient dit maximaal een half uur 
te doen om dubbeltellingen te be-
perken. De mannetjes huismus is 
overwegend bruin en grijs, met een 
zwartgrijze dikke snavel, een grijs 
petje, een zwarte keel en meest-
al een zwarte befje. De spreeuw is 
een, op het eerste gezicht, zwar-
te slanke vogel met een vrij lan-
ge, spitse gele snavel. Van dich-
terbij bekeken is de vogel duidelijk 
gespikkeld en als de zon op zijn of 
haar veren schijnt blijkt de spreeuw 
prachtig groen- en paars glanzend 
te zijn. Resultaten doorgeven aan:  
natuurgroepaalsmeer@gmail.com. 

In uw e-mail graag de straat, en als 
het even kan, het huisnummer ver-
melden waar u de getelde vogels 
hebt gezien. U zult later de resul-
taten van alle tellingen ontvangen. 
Met de ‘gewone’ huismus en met 
name met de spreeuw gaat het he-
lemaal niet zo goed. De aantallen 
gaan al vrij lange tijd achteruit. Een 
precieze oorzaak is niet helemaal 
duidelijk. Feit is dat je in Aalsmeer 
op veel minder plaatsen spreeuwen 
ziet dan voorheen en dit jaar is door 
de Vogelbescherming dan ook uit-
geroepen tot jaar van de spreeuw. 

Op excursie
Vind u het leuk samen met ande-
ren huismussen en spreeuwen te 
tellen? Op zondag 6 april om 8.00 
uur start de Natuurgroep vanaf 
drie plaatsen in Aalsmeer en één 
plaats in Kudelstaart een huismus-
sen- en spreeuwenexcursie. Geko-
zen kan worden uit de volgende lo-
caties: Oosteinderweg 350, Jasmijn-
straat 25, hoek Julianalaan, Christi-
nastraat, hoek Robend en Einstein-
straat Kudelstaart. De excursies du-
ren tot ongeveer 10.00 uur. De Na-
tuurgroep Aalsmeer ziet met span-
ning uit naar de resultaten en hoopt 
op een volle mailbox!

Spreeuwen op schaap van J. Zijp

Spiritueel Café Bacchus
Aalsmeer - Bacchus presenteert 
vrijdag 4 april weer Spiritueel Ca-
fé met Martin Eskinasi. Er zijn ve-
le maatschappelijke en spirituele 
stromingen en richtingen. Tijdens 
de bijeenkomsten in Spiritueel Café 
Bacchus worden verschillende on-
derwerpen besproken die kunnen 
bijdragen aan het verkrijgen van in-
zicht in het eigen pad. 
Martijn is leerling van de Koreaan-
se meester Choa Kok Sui, die in de 
loop van de tijd aspecten van ver-
schillende healing-stijlen heeft sa-

mengevoegd tot Pranic Healing. 
Vrijdagavond gaan de aanwezigen 
op zoek naar de geheimen van de 
levensenergie, ook wel Prana ge-
naamd. Martijn zegt dat levens-
energie veel meer letterlijk geno-
men kan worden dan mensen in 
het algemeen denken. Kom op vrij-
dag 4 april naar Bacchus in de Ger-
berastraat voor de vijfde editie van 
het Spiritueel Café. Entree is 5 eu-
ro inclusief een bakje koffie en thee. 
Bacchus is vanaf 20.00 uur open en 
de start is om 20.30 uur.

Bijdragen stromen binnen 
bij Kudelstaartse veiling
 Kudelstaart - Zaterdag 5 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. 
Inmiddels zijn al de nodige goede-
ren en diensten binnen. 

Volgende week start het maken 
van kavels voor de veertiende edi-
tie van de veiling Kudelstaart voor 
Kudelstaart. Die vindt plaats in het 
Dorpshuis op zaterdagavond 10 
mei. Op de huis-aan-huis versprei-
de bonnen kunnen Kudelstaar-
ters invullen wat ze doneren aan 
de veiling. Ervaring leert tevens 
dat lokaal aangeboden diensten 
het erg goed doen. Maar natuur-
lijk mag een bijdrage in contan-
ten ook. Daarvoor staat de bankre-
kening 3001.07.927 van Veiling Ku-
delstaart voor Kudelstaart open. De 
afgelopen dertien edities van de Ku-
delstaartse veiling leverden bij el-
kaar een bedrag van ruim 225.000 
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 aanvraag moet 
voor eind april worden ingeleverd. 
Het bestuur van Kudelstaart voor 
Kudelstaart raadt inwoners van de 
plaats aan om de datum van zater-
dag 10 mei vast in de agenda’s te 
blokkeren. Die avond valt vlak voor 
Moederdag en gewoontegetrouw 
zullen de prachtigste boeketten op 
de veiling weer enorm in de belang-
stelling staan. 

Bingo-avond 
Viva Aquaria

Aalsmeer - Op maandag 7 april or-
ganiseert Viva Aquaria een gezellige 
bingo-avond in buurthuis Hornmeer 
aan de Roerdomplaan 3. Zoals altijd 
zijn er weer mooie prijzen te winnen, 
waaronder veel planten (ook orchi-
deeën) en andere artikelen. Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd, kom 
allen en neem familie, vrienden, of 
een kennis mee! De avond begint 
om 20.00 uur en de toegang is gra-
tis. Meer weten over Viva Aquaria? 
Neem dan contact op met de heer 
C. Keim via 0297-343854.

Paaskienavond 
Vogelvereniging

Aalsmeer - Op donderdag 10 
april organiseert Vogelvereniging 
Aalsmeer haar jaarlijkse paaskie-
navond, waarin vele mooie prijzen 
te winnen zijn. In totaal worden vijf 
rondes gekiend met in elke kienron-
de kans op een grote jackpot prijs. 
Tussendoor is er een grote lote-
rij waarmee ook leuke grote prijzen 
zijn te winnen, waaronder een fraaie 
hoofdprijs. Breng vrienden en ken-
nissen mee naar de paaskienavond, 
waar voor groot en klein iets te be-
leven valt.

Het adres is het Wellantcollege 
MBO in de Linnaeuslaan en de aan-
vangstijd is 20.00 uur.
Voor inlichtingen: 06-10666878.

25-Jarig jubileum Jasmijnstraat 
Aalsmeer - De bewoners van de 
Jasmijnstraat in Aalsmeer vierden 
zondag 30 maart met zestig buren, 
het 25-jarig bestaan van de straat. 
Zij vormen vanaf het begin een zeer 
hecht buurtje. 
Zij deden dit met een gezellige bij-
eenkomst in restaurant Welkom 
Thuis waar iedereen werd ontvan-
gen met een 25 jaar-taartje, een 
hapje en een drankje in de de geest 
van de buurt barbecues die meer-
dere keren georganiseerd zijn in 
de afgelopen 25 jaar. Een power-
pointpresentatie liet alle aanwezi-
gen meegenieten van de gebeur-
tenissen die waren vastgelegd; de 
bouw, de kinderen klein en groot, 
uitbouw- en, opbouwen, feestjes en 

barbecues. Kortom: lief en leed. Ie-
dereen was zeer enthousiast en vol 
lof over de organisatie van dit jubi-
leum door drie enthousiaste buur-
vrouwen. De Jasmijnstraat werd 25 
jaar geleden gebouwd op het ‘Bos 
van Berghoef’. Negentien twee-on-
der-een-kapwoningen vormden 
eind jaren tachtig samen deze nieu-
we straat in een nieuwe wijk. In der-
tien van de negentien huizen wonen 
nog steeds de eerste bewoners. In 
slechts vier huizen zijn meer recent 
nieuwe buren gekomen. De straat 
kenmerkt zich als een rustige, niet 
doorgaande weg, gelegen achter 
de Stommeer- en Zwarteweg. Een 
wijkje waar buren met veel plezier 
samen leven en wonen.

VOA’s aan het werk
Aalsmeer - Het zal niemand ont-
gaan zijn de laatste maanden: er 
staan grote veranderingen te wach-
ten op het gebied van zorg en wel-
zijn. De wetten veranderen en de 
uitvoering wordt in veel gevallen 
doorgeschoven naar de gemeen-
ten. Vooral de ouderen maken zich 
grote zorgen. De samenwerkende 
ouderenorganisaties in Aalsmeer 
en Kudelstaart hebben daar op in-
gespeeld en er zijn een tiental vrij-
willigers bereid gevonden een door 
KBO-NH gegeven cursus Vrijwillige 
Ouderenadviseur te volgen. De cur-
sus is inmiddels door alle kandida-
ten met goed gevolg afgesloten en 
zij staan nu te popelen om aan het 
werk te gaan. De vrijwillige oude-
renadviseur (VOA) is de vraagbaak 
voor senioren en kan als tussen-
persoon of vertrouwenspersoon be-
hulpzaam zijn bij het verkrijgen van 
informatie over regelingen en voor-
zieningen om zelfredzaam te blij-
ven of de hulp van de gemeente in 
te roepen. Misschien bent u onvol-

doende op de hoogte van regelin-
gen, voorzieningen en diensten. En 
mogelijk zijn er zaken waar u nog 
niet eerder mee te maken heeft ge-
had of waar uzelf nog niet aan hebt 
gedacht. De vrijwillige ouderenad-
viseur (VOA) is goed op de hoog-
te, kent de procedures en weet bij 
welke instantie u moet zijn of zoekt 
het voor u uit. De ouderenadviseur 
kan bovendien helpen met het ma-
ken van bepaalde keuzes en even-
tuele consequenties met u bespre-
ken. Indien gewenst kan de VOA 
ondersteunen bij een gesprek met 
de gemeente. U hoeft geen lid van 
een bond te zijn om van de diensten 
van een VOA gebruik te maken. De 
VOA’s zijn er voor iedereen. Wilt u 
hier meer over weten, of wilt u con-
tact met één van de VOA’s uit de ge-
meente Aalsmeer? Dan kunt u con-
tact opnemen via de ouderenbon-
den ANBO, KBO, OVAK of PCOB of 
neem contact op met de coördinator 
via 0297-321143 of mail naar wim-
vandemerbel1@kpnplanet.nl.

Bloemschikken 
rond Pasen

Rijsenhout - Woensdag 16 april van-
af 19.30 uur krijgen creatieve inwoners 
de mogelijkheid om hun favoriete Bij-
belse Paasboodschap om te zetten in 
een liturgisch bloemstuk. Hierbij wordt 
een beroep gedaan op eigen intuïtie, 
gevoel en creativiteit. Breng je zelf-
gekozen bloemen en schaal mee. De 
avond is onder begeleiding van Ingrid 
van Tilborg. Deelnemen of vragen? In-
grid is te bereiken bij voorkeur via fam.
tilborg@quicknet.nl of 0297-323325. 
De avond wordt gehouden in dorps-
huis De Reede in de Schouwstraat.

M iranda’s
omentenm

Aalsmeerse 
Horeca
Aalsmeer - ‘Eet je nog wel eens 
thuis?’, ‘Joh, jij kan best je keuken 
verkopen!’, ‘Groei jij niet dicht?’ en 
‘Heb je soms geld teveel?’, zijn zo-
maar wat opmerkingen die ik regel-
matig naar mijn hoofd geslingerd 
krijg. Ik ga er meestal maar niet se-
rieus op in, maar ik zal er dit keer 
eens antwoord op geven. Ja, ik eet 
zeker zes dagen per week thuis, dus 
mijn keuken gebruik ik zeer inten-
sief. Sterker nog, ik ben gek op ko-
ken, dus het antwoord op alweer de 
derde vraag is: Ja, ik moet met dat 
feit wel dégelijk rekening houden. 
Ter compensatie laat ik me derhalve 
twee keer per week door een perso-
nal trainer afbeulen in het zand van 
de Beach. En de laatste opmerking 
over dat geld.. Ach, de één koopt 
wekelijks nieuwe kledingstukken 
of dure schoenen en aangezien ik 
niet zo’n winkelaar ben, besteed ik 
mijn zuurverdiende geld liever aan 
mijn hobby. Uit eten dus! En daar-
bij draag ik de Aalsmeerse hore-
ca een warm hart toe. Het is een 
kwestie van gunnen heb ik wel ge-
merkt. Waarom zit de ene tent da-
gelijks bommetje vol en zie ik de an-
der, soms met een gevoel van me-
delijden, oorverdovend leeg? Je kan 
er geen peil op trekken. Al die on-
dernemers doen namelijk hun stin-
kende best. Je krijgt echter maar 
één kans in Aalsmeer. Verpruts je 
het, dan wordt er ‘geluld’. Doe je 
het goed, dan krijg je een pluim. 
Zelfs van mensen die er nog nim-
mer hebben gegeten. Zo werkt dat. 
Ik zal in deze column eens ingaan 
op wat mij opvalt bij diverse restau-
rantjes in ons Dorp. Doe er je voor-
deel mee. En voor de horecaonder-
nemers die er niet tussen staan; ik 
ben nog niet of te weinig bij jullie 
geweest om een persoonlijk oordeel 
te vellen. Maar wat niet is, kan zeker 
nog komen! Een willekeurige greep 
dus, in alfabetische volgorde. Daar 
gaat ie:
8cht Eten + Drinken: Dit is sinds 
kort wel een van mijn favorieten 
hoor. Aan de Pontweg. Leuk opge-
knapt. Prachtig terras. Overheerlijke 
Noord Amerikaanse Sukade op de 
kaart én oesters met uiencompote. 
Tja, je moet er van houden..
Centennial: Driegangenkeuzeme-
nuutjes voor een schappelijke prijs. 
Unieke bereiding op houtskoolgrill.

Down Town Diner: In de Studio’s van 
Aalsmeer. Gewoon door de draai-
deuren naar binnen, ook al speelt 
er niets in het theater of de bios-
coop. Kinderen kunnen hier heer-
lijk spelen in de leuk beschilderde 
playground. De Surf & Turf is een 
aanrader. Gesneden biefstukje ver-
gezeld met garnalen. Ideale combi 
voor als je niet kan kiezen. En daar-
na natuurlijk even een borrel doen 
in een van de bars.

Halve Maen: Jacques komt hier nog 
aan je tafel om de verse vangst te 
laten zien. De Coquilles zijn niet te 
versmaden, alsmede de tonijnsteak. 
Huiskamerrestaurantje.
Il Gusto: Sinds dat er een paar 
maanden een nieuwe kok is aange-
steld, waan je je in Italië qua eten. 
De ossenhaas is een aanrader, ofte-
wel de Filetto. Gratis koffie toe.
Jonge Heertjes: Bij Dan en Stef voel 
je je meteen op je gemak. De dag-
vangst op de krijtborden moet je ge-
woon bestellen. Mijn eega gaat hier 
echter altijd voor ‘een lekker stuk 
rood vlees’.
Nagoya: Een aanwinst voor ons 
centrum. All you can eat. Sushi-
time! Altijd druk. Zal wel aan de vas-
te prijs liggen én de hoeveelheid.
Oh!: Gastheer Rob legt je aan ta-
fel haarfijn uit wat er allemaal voor 
lekkers op de kaart staat en Arran 
maakt dat in de half open keuken 
met zichtbaar plezier voor je klaar. 
Veel biologische groenten op de 
kaart. Heerlijke bietencarpaccio ge-
geten. Aanrader voor vegetariërs. 
Oh, en heerlijke grote wijnglazen. 
Dat drinkt zo lekker weg..
Oude Veiling: Prima restaurant/
grandcafé, niks mis mee. Kaasfon-
due op de menukaart. Mjamm!
Pasta Vino: Dit is zo’n tent die altijd 
vol zit. Lekker je tafel vol laten zet-
ten met alleen maar voorgerechtjes. 
Samen delen= samen smullen.
’t Wapen: Zeven dagen in de week 
de gehele dag geopend. Het Spie-
gelmenu móet je gewoon geproefd 
hebben.
Welkom Thuis: Heeft zijn tweede 
kans meer dan verdiend! Een ge-
oliede machine voor wat betreft het 
personeel. De zeetong is een aanra-
der. Altijd voor een vaste lage prijs 
op de kaart. Dakterras met gratis 
uitzicht!
Westeinder Paviljoen: Lekker loun-
gen op het terras en uitkijken over 
het water. 
Zorba de Griek: Nog steeds niet ge-
weest. Maar de berichten over het 
eten zijn zeer positief.
Volgende week ben ik jarig, en 
manlief stelde voor om dan lekker 
uit eten te gaan met z’n drietjes. 
‘Kies jij maar een leuk tentje, mop.’ 
Zei hij. Heeelp! Ik kan niet kiezen!
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Carel en Vincent Jongerius planten de witte berk.

Berk en seringen in rotonde
Aalsmeer - De drie rotondes in de 
gemeente zijn geadopteerd door 
drie plaatselijk hoveniersbedrijven. 
Na het aanleveren van een beplan-
tings- en onderhoudsplan zijn de 
rotondes nu voor een groot deel be-
plant. In het kader van de nationa-
le boomplantweg, gisteren woens-
dag 2 april, is bij de rotonde op de 
kruising Machineweg met de Horn-
weg een vertakte berk Betula utilis 
Doornbos geplant. Deze berk met 

zijn witte papierkleurige stam vormt 
in combinatie met de blauw-paar-
se seringen een sterk contrast. De 
toekomstige beplanting zal worden 
uitgevoerd met Aalsmeerse planten, 
zoals rozen, cyclamen en azalea’s. 

De witte berk geplant door Carel en 
Vincent Jongerius. De twee eigena-
ren van het gelijknamige hoveniers-
bedrijf gaan ook de verdere inrich-
ting en het onderhoud verzorgen.

Thema dit keer ondeugend!
Netwerken met een knipoog
Aalsmeer - Elke tweede donder-
dag van de maand, dus weer op 10 
april, kan er genetwerkt worden tij-
dens Borrel Aalsmeer. Dit keer met 
een ondeugend programma. De bit-
terballen worden geserveerd door 
twee Candy Boys met dank aan En-
tertainment-NL en er worden er 
vrijkaarten verloot voor de voor-
stelling The London Knights op 11 
april in het Crown Theater Aalsmeer. 
Zanger en presentator Rob Ronalds 
neemt de deelnemers mee in de 
Après-ski sfeer, Kunstenaar Dion V 
exposeert 4 kunstwerken en Foto-
Studio Jacqueline legt met haar ca-

mera de borrel vast. Ook brengt een 
mysterie guest een bezoek aan de 
netwerkborrel en entertainer Prof 
Drabb zal op het podium een ‘hand’ 
lezen van één de bezoekers. Er wor-
den diverse cadeautjes verloot en 
iedere bezoeker gaat met een atten-
tie naar huis. Borrel Aalsmeer begint 
donderdag 10 april vanaf 17.00 uur 
met een ontvangst. Om 18.15 start 
het programma. Iedereen is welkom, 
ook werkzoekenden. Voor meer in-
formatie of om aan te melden: www.
borrelaalsmeer.nl. Ben je verhin-
derd? Noteer dan alvast 8 mei en 12 
juni in de agenda.

Rad van Fortuin 
bij Hoogvliet
Aalsmeer - Vanaf zaterdag 5 april 
komt het Rad van Fortuin drie za-
terdagen lang naar de Hoogvliet 
supermarkt aan de Aalsmeerder-
weg! Klanten mogen bij iedere 15 
euro die zij besteden een draai ge-

Bloemenzegelvereniging 
bestaat 60 jaar en trakteert! 

Tien maal 12,5 jarig jubileum

Aalsmeer - In 1954 is de bloemen-
zegelvereniging opgericht. Bijna alle 
winkeliers van Aalsmeer verenigden 
zich in De Vereniging van Aalsmeer-
se Bloemenzegelwinkeliers. Met de 
uitgifte van bloemenzegels wilde 
men de consument iets extra´s ge-
ven, met de bedoeling de klanten 
aan zich te binden. En dat is gelukt, 
want dit jaar bestaat de vereniging 
alweer 60 jaar! Voor zover bekend 
is dit de oudste zegelgevende win-
keliersvereniging van Nederland. 
Om dat te vieren heeft het bestuur 
voor iedere maand van het jaar een 
ludieke actie bedacht om de klan-
ten van de bloemenzegelwinkeliers 
te verwennen. In januari is de grote 
actie van 2013 afgerond met de uit-
reiking van de prijzen aan de win-
naars. Grote en kleine prijzen van 
alle bloemenzegelwinkeliers waren 

door alle leden van vereniging be-
schikbaar gesteld. In februari zijn 
60 bloemenzegelcadeaubonnen ter 
waarde van 5 euro aan spaarders 
verstuurd vanwege Valentijnsdag. 
In maart is een boodschappenmand 
verloot. In deze mand zit een leu-
ke verrassing van iedere bloemen-
zegelwinkelier. De gelukkige win-
nares van deze maand is mevrouw 
Bijl uit de Kanaalstraat. De inwoon-
ster toonde zich blij verrast dat ze 
de mand in ontvangst mocht ne-
men. Lever dus uw volle spaarkaart 
bij één van de leden van de vereni-
ging in en maak kans op een prijs 
tijdens een van acties van dit jaar. 
Ook in de komende maanden heb-
ben de bloemenzegelwinkeliers ver-
rassingen in petto. Dus, koopt u iets 
bij één van de leden van de vereni-
ging, vraag om bloemenzegels!

Kudelstaart - In 2014 zijn er bij pot-
plantenkwekerij Bunnik Vriesea’s 
maar liefst 10 medewerkers 12,5 
jaar in dienst. Reden genoeg dus 
voor een feestje! Dat er zoveel me-
dewerkers tegelijk een jubileum vie-
ren is geen toeval: Bunnik Vriesea’s 
is 12,5 jaar geleden gestart met een 
tweede locatie. Naast de kwekerij 
op de Mijnsherenweg in Kudelstaart 
is toen ook een kwekerij op de Ach-
terweg in De Kwakel in gebruik ge-
nomen. Middels een ‘Open Job Dag’ 
hebben toen veel van deze mede-
werkers kennis gemaakt met de or-
ganisatie en zijn daarna aan de slag 
gegaan om van deze locatie ook een 
goed draaiende organisatie te ma-
ken. Afgelopen vrijdag is deze bij-
zondere mijlpaal uitgebreid gevierd 
in het dorpshuis in Kudelstaart. De 
10 jubilarissen; Martin de Vries, Ber-
rie Verhoef, Klaas Keessen, Yvon-
ne van Doorn, Leo Raadschelders, 
Natasja Jensen, Ida Slootjes, Irene 
Raadschelders, Miranda Hooger-
brugge en Ron Tas werden op ludie-
ke wijze door de directie van Bun-
nik Vriesea’s in het zonnetje ge-

zet. Elke jubilaris kreeg een brome-
lia uitgereikt die qua karakter en ei-
genschappen op de jubilaris leek; 
zo werd door de termen ‘kleurrijk’, 
‘soms zoet maar soms ook scherp’ 
en ‘een breed inzetbare duizend-
poot’ een mooie parallel getrok-
ken tussen de plant en de persoon. 
De feestvierders kregen tevens een 
mooie bos bloemen en een diner-
bon uitgereikt. Daarna namen, tot 
grote verrassing van de directie be-
staande uit Siegfried en Björn Bun-
nik, de medewerkers zelf nog even 
het woord om hen en hun vader Jan 
Bunnik te bedanken en te felicite-
ren met het 12,5 jarig jubileum van 
de locatie op de Achterweg. Zij kre-
gen een mooie grote foto uitgereikt 
van het hele team van Bunnik Vrie-
sea’s. Uiteraard volgde er een foto-
moment waarop alle feestvierders 
met elkaar onder luid applaus van 
de andere medewerkers op de fo-
to werden vastgelegd. Daarna werd 
het feest onder het genot van een 
hapje en drankje op informele wij-
ze voortgezet. Al met al was het een 
geslaagd feestje. 

Nieuwe ondernemersvereniging 
Ondernemend Aalsmeer van start
Aalsmeer - Op woensdagavond 26 
maart is de nieuwe ondernemers-
vereniging Ondernemend Aalsmeer 
van start gegaan in The Beach. Het 
is een doorstart van de OVA, maar 
met nieuw elan en een nieuwe fo-
cus. Ondernemend Aalsmeer wil 
ondernemers met elkaar verbin-
den en belangenbehartiging dui-
delijker vormgeven. Ook zijn er zijn 
voldoende initiatieven, zoals de On-
derneming van het Jaar verkiezin-
gen, om aan elkaar te koppelen. 
De nieuwe, maar tijdelijk, voorzitter 
Jan Driessen bedankte de gemeen-
te voor haar stuwende kracht bij de 
totstandkoming van Ondernemend 
Aalsmeer. Jan Driessen (Rabo-
bank Regio Schiphol) zal in septem-
ber de voorzittershamer overdragen 
aan John Jansen (ATP). De andere 
nieuwe bestuursleden zijn Secreta-
ris Mike Slagt (Studio’s Aalsmeer), 
Penningmeester Remco Cardol 
(Flynth adviseurs en accountants), 
Evenementen Mike van der Laarse 
(Multi Supplies), Belangenbehar-
tiging Jeroen Kuin (All About Hair) 
en Juridische Zaken Arjen Spierings 
(Dutch Flower Group).

Nieuwe opzet
Bij de nieuwe opzet horen duide-
lijke thema’s, regelmatig bij elkaar 
komen en de Ondernemer van het 
Jaar verkiezing zal een rode draad 
door de activiteiten heen lopen. On-
dernemend Aalsmeer streeft naar 
tien maandelijkse bijeenkomsten. 
Drie staan in het teken van Onder-
nemer van het Jaar verkiezing. Ze-
ven zijn gericht op kennis, informa-
tie en netwerken. Dit kunnen be-
drijfsbezoeken of gastsprekers zijn, 
maar ook ‘een borrel drinken met 
elkaar’. Voorzitter Jan Driessen: “We 
gaan werken met thema’s. The-
ma één is watersport, recreatie en 
toerisme: de parel van Aalsmeer. 
Het tweede thema is het behouden 
van het sierteeltcluster. En het der-
de thema is de versterking van de 
woon/winkelfunctie: Prettig wonen 
en prettig winkelen kunnen elkaar 
versterken.” De Activiteitencommis-
sie bestaat uit Dirk Postma (Archi-
tectuur.Management) en Hugo van 
Luling (Jachthaven Dragt) met on-
dersteuning van ondernemers uit 

Aalsmeer. Bij de organisatie van de 
Onderneming van het Jaar verkie-
zing zal samengewerkt worden met 
de gemeente en Rabobank Regio 
Schiphol. De activiteiten zullen in 
Aalsmeer en directe omgeving zijn. 
Omdat de ondernemersvereniging 
Ondernemend Aalsmeer nog even 
moet opstarten en ze heel graag de 
netwerk-event Onderneming van 
het Jaar verkiezing willen organise-
ren zal de voorronde Ondernemer 
van het Jaar verkiezing voor starters 
en bedrijven tot 20 werknemers niet 
15 april, maar 13 mei plaatsvinden.

Activiteiten 
Op 13 mei zal vanaf 20.00 uur in 
Studio 6 in Studio’s Aalsmeer de 
voorronde Ondernemer van het 
Jaar en presentatie Onderne-
mend Aalsmeer voor alle onderne-
mers van Aalsmeer zijn. In mei zal 
er een lunchbijeenkomst voor on-
dernemers zijn. In juni is bij Jacht-
haven Dragt een barbecue netwerk-
event. Hier zal ook een presentatie 
zijn van de Ride for the Roses 2015 
die weer naar Aalsmeer komt. Op 2 
juli zal vanaf 20.00 uur in de tent op 
het Surfeiland tijdens Westeinder-
WaterWeek een netwerkavond ge-
houden worden. Op 24 september 
is vanaf 20.00 uur in The Club in de 
Crown Studio’s de voorronde On-
dernemer van het Jaar voor bedrij-
ven met meer dan 20 werknemers. 
In oktober zal een sessie ‘elektrisch 
rijden’ en een netwerkborrel zijn. Op 
21 november zal vanaf 20.00 uur in 
het Crown Theater in The Big Ap-
ple de Finale avond Ondernemer 
van het Jaar verkiezing 2014 zijn. 
In december volgt nog een netwerk 
avond met buffet in Historische Tuin 
samen met Oud Aalsmeer. In de 
eerste maand van 2015 zal aan het 
eind van de middag de Nieuwjaars-
borrel van Ondernemend Aalsmeer 
plaatsvinden in Studio’s Aalsmeer. 
De Ondernemer is rechtstreeks lid 
en niet meer via andere verenigin-
gen. De contributie wordt 125 euro 
per lidmaatschap. Voor meer infor-
matie of opgeven kan een mail ge-
stuurd worden naar info@onderne-
mendaalsmeer.nl of binnenkort op 
www.ondernemendaalsmeer.nl en 
www.ovhj-aalsmeer.nl.

V.l.n.r. Jaap Kranenburg, Henk de Groot (beiden oud), Dirk Postma (nieuw, 
activiteitencommissie), Jan Driessen (nieuw), Hugo van Luling (nieuw, activi-
teitencommissie), Remco Cardol, Mike Slagt en Arjen Spierings (allen nieuw). 
(foto Arjen Vos)

ven aan het rad en maken hiermee 
kans op mooie prijzen. Klanten heb-
ben altijd prijs. Op de kassabon ziet 
iedere klant na het afrekenen hoe 
vaak zij aan het rad mogen draai-
en. Met iedere draai maakt men 
kans op mooie prijzen. De gewon-
nen prijs kan meteen in ontvangst 
genomen worden! Het Rad van For-
tuin staat ook in de supermarkt op 
de zaterdagen 12 en 19 april. 

Reiki-activiteiten met Elise
Aalsmeer - Reiki is een oorspron-
kelijke Japanse heelmethode, waar-
bij je door middel van handopleg-
ging, energie ‘doorgeeft’. Reiki is de 
Japanse term voor levensenergie, 
energie die evenwicht brengt op 
meerdere niveaus. Dat is dan ook 
precies wat er gebeurt tijdens een 
Reiki-behandeling: energie wordt 
toegevoegd, de energie brengt de 
mens in balans. Daardoor zijn li-
chaam en geest in staat te helen. 
Reiki is een liefdevolle wijze van he-
ling. Iedereen kan het ontvangen 
en na een cursus kan ook ieder-
een het doorgeven. Tijdens het ge-
ven van Reiki aan een ander, ben je 
een soort doorgeefluik, je ontvangt 
energie en geeft die weer door aan 
de ander, waarbij ook nog eens een 
gedeelte bij je zelf blijft. Hoe meer 
Reiki je geeft (aan een ander) hoe 
beter jij jezelf ook gaat voelen. Ie-
dereen die interesse heeft kan met 
een Reiki I cursus meedoen! Wie 

eerder Reiki I heeft ontvangen kan 
deelnemen aan de Reiki II cursus. 
Naast Reiki cursussen, ben je har-
telijk welkom voor een reiki behan-
deling, of reiki bijeenkomst voor ie-
dereen die eens een cursus gedaan 
heeft. Ook organiseert Elise regel-
matig een workshop Encaustic Art. 
Dit is een techniek waarbij ‘geschil-
derd’ wordt met bijenwas. De was 
wordt op papier aangebracht met 
een strijkbout. Door verschillende 
kleuren te combineren maak je een 
unieke tekening, een zgn. wasteke-
ning. Als je het leuk vindt gaat Eli-
se de tekening ‘lezen’. Tijdens de-
ze workshop ligt het accent op het 
intuïtief schilderen! Misschien leuk 
om thuis een avond/middag te or-
ganiseren met kennissen. Wie mee 
wil doen aan activiteiten, de nieuws-
brief of meer informatie wil ontvan-
gen, kan via de mail contact op ne-
men: elise.reiki@gmail.com of tele-
fonisch via 0297-340684

Aanleg van fitnesstuin bij 
Zorgcentrum in volle gang
Aalsmeer - Sinds maandag zijn 
er 19 stoere fitnesstoestellen ver-
schenen in de tuin van Zorgcen-
trum Aelsmeer. Drie weken gele-
den zijn de betonnen fundaties ge-
stort en deze week konden de toe-
stellen daarop worden geplaatst. De 
aanleg van een Jeu de Boules baan 
staat ook nog op het programma. 
De laatste jaren is door middel van 
onderzoeken het grote belang aan-
getoond van bewegen bij het stijgen 
van de leeftijd. Niet alleen is er bij 
ouderen die veel bewegen, sprake 
van een beter lichamelijk welbevin-

den, het blijkt ook de grootste suc-
cesfactor te zijn op het gebied van 
valpreventie en het is cruciaal voor 
het geestelijk welbevinden. Het ge-
heugen blijft beter intact en men 
blijft ook tot op hoge leeftijd gees-
telijk vitaal. Omdat het Zorgcentrum 
over een prachtige tuin aan het wa-
ter beschikt is eind 2012 de wens 
geuit om daar een fitnesstuin en 
een Jeu de Boules baan te realise-
ren. Het voordeel van buiten sporten 
levert het bijkomende voordeel op 
dat onder invloed van zonlicht, in de 
huid vitamine D wordt aangemaakt. 

Vitamine D zorgt weer voor sterke 
botten waardoor het risico op bot-
breuken vermindert. Het realiseren 
van een dergelijke fitnesstuin past 
uitstekend in de doelstelling van de 
Stichting Vrienden van Zorgcentrum 
Aelsmeer en deze stichting is er uit-
eindelijk in geslaagd de benodig-
de fondsen te werven. Voor dit gro-
te project is aansluiting gezocht bij 
fysiotherapiepraktijk PACA. Samen 
met een 5-tal studenten aan de Ho-
geschool van Amsterdam heeft PA-
CA wetenschappelijk onderbouw-
de oefenprogramma’s voor oude-
ren opgesteld. De ouderen zullen 3 
maanden worden getraind door ge-
specialiseerde fysiotherapeuten. In-
dien nodig kan nog een aansluitend 
vervolgtraject worden doorlopen 

bij de activiteitenbegeleiders van 
Zorgcentrum Aelsmeer. In de op-
startfase zullen er aparte uren zijn 
voor de bewoners van Zorgcentrum 
Aelsmeer en mensen van buiten-
af. Wanneer de vaardigheden goed 
genoeg zijn, is het de bedoeling dat 
bewoners en mensen van buitenaf 
met elkaar gaan bewegen en trai-
nen. De Aalsmeerse huisartsen zijn 
heel enthousiast over deze vernieu-
wende aanpak en zo werken verte-
genwoordigers van de eerste- en de 
tweedelijns gezondheidszorg nauw 
samen teneinde de gezondheid 
van de Aalsmeerse bevolking naar 
een hoger peil te brengen. Nog een 
paar weken geduld en dan kan er in 
de tuin van Zorgcentrum Aelsmeer 
worden geluierd én gesport! 

Vrijwilligerscentrale Amstelland
Nieuwe vacaturebank en 
website nu online!
Aalsmeer - De nieuwe websi-
te van Vrijwilligerscentrale Amstel-
land is online. Zoekt u vrijwilligers-
werk? Meld u dan aan op www.vrij-
willigerscenttrale-amstelland.nl en 
vind vrijwilligerswerk dat bij u past. 
In de nieuwe vacaturebank maakt u 
heel eenvoudig een profiel aan en 
kunt u reageren op vacatures die bij 
u passen. Ook vindt u op de website 
een divers en actueel overzicht van 
trainingen voor vrijwilligers in de re-
gio Amstelland. Zoekt u vrijwilligers 
voor uw organisatie? Op de vacatu-

rebank van Vrijwilligerscentrale Am-
stelland kunt u als organisatie gratis 
en vrijblijvend een vacature plaat-
sen. Of het nu gaat om een eenma-
lige activiteit of juist voor een lange-
re periode. 
Wilt u liever rechtstreeks iemand 
benaderen? Kijk dan eens naar het 
vrijwilligersoverzicht en neem direct 
contact op met een vrijwilliger die 
past bij uw organisatie.
Voor vragen kan een mail gestuurd 
worden naar: mrijerkerk@vrijwilli-
gerscentrale-amstelland.nl.

(Door)leven met Parkinson”
Amstelveen - Diagnose Ziekte van 
Parkinson en wat dan? Een ziekte 
waarvan de oorzaak nog niet is ge-
vonden en die verschillende stadia 
kent. Iedere fase van de ziekte kent 
andere symptomen waar een pa-
tiënt mee moet leren te leven, maar 
ook de partner of familie. 

Om patiënten en omgeving zo-
veel mogelijk informatie en prakti-
sche tips te kunnen geven organi-
seert Ziekenhuis Amstelland een in-
formatiemiddag met een informatie-
markt én een voorlichtingsbijeen-
komst op donderdag 10 april. Voor 
specifieke vragen kunnen de be-

zoekers terecht op de informatie-
markt waar allerlei dienstverleners 
en behandelaars open staan voor 
een gesprek. Patiënten kunnen vra-
gen stellen aan specialisten, thera-
peuten maar ook spreken met lot-
genoten en genieten van een hapje 
en een drankje. De informatiemarkt 
van 14.00 tot 17.00 uur is voor ieder-
een vrij toegankelijk en daar hoeft 
men zich niet voor aan te melden. 
Voor de voorlichtingsbijeenkomst 
van 15.00 tot 16.00 uur is aanmel-
den wel noodzakelijk gezien de be-
perkte capaciteit van de zaal. Aan-
melden voor de bijeenkomst kan via 
www.ziekenhuisamstelland.nl. 



MANTEL MAKELAARS

Vraagprijs: € 229.000,- K.K.

Woonopp.: 107 m2

Perceelopp.: 138 m2

Inhoud: 310 m3

Bouwjaar: 1987
5 Kamers

Vraagprijs: € 317.000,- K.K.

Woonopp.:  135 m2

Perceelopp.:  235 m2

Inhoud:  390 m3

Bouwjaar: 1972
5 Kamers

Vraagprijs: € 449.000,- K.K.

Woonopp.: 173 m2

Perceelopp.: 244 m2

Inhoud:  501 m3

Bouwjaar: 2006 
 5 Kamers

Vraagprijs: € 467.500,- K.K.

Woonopp.:  155 m2

Perceelopp.:  250 m2

Inhoud:  470 m3

Bouwjaar: 1988
4 Kamers

Stommeerweg 1 •  Aalsmeer • Telefoon 0297 - 327145  • Fax: 0297 - 341436  •  info@mantelmakelaars.nl

Een leuke, nette en betaalbare eengezins-
woning gelegen in een kindvriendelijke 
buurt. De kunststof dakkapellen en de 
keuken uit 2011, maken deze woning zeer 
aantrekkelijk!

Ruime 2 onder 1 kapwoning mét garage 
centraal gelegen  van de A4 en op korte 
afstand van de Ringvaart en de Westein-
derplassen. Deze woning is milieu- en on-
derhoudsvriendelijk dankzij de kunststof 
kozijnen en de zonnepanelen. 

Ruim herenhuis mét uitbouw en eigen 
parkeergelegenheid gelegen in de com-
plete nieuwbouwwijk Nieuw-Oosteinde. 
Met maar liefst 173 m2 aan woonopp. en 
5 slaapkamers een woning die u zeker van 
binnen moet hebben gezien!

Geheel verbouwde en gemoderniseerde 
2 onder 1 kapwoning met een rustige en 
beschutte ligging nabij het centrum. De 
strak aangelegde tuin maakt deze woning 
helemaal compleet! 
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Zaterdag 5 april van 11.00 - 15.00 uur
is de OPEN HUIZEN ROUTE

Kijk voor onze andere deelnemende panden op onze website www.mantelmakelaars.nl

Anne Frankstraat 28 Kleine Poellaan 4 

Citroenvlinderstraat 133  Perronzijde 18 

Vraagprijs: € 169.000,- K.K.

Woonopp.:  65 m2
Servicekstn: € 77 p. mnd.
Inhoud:  170 m3
Bouwjaar:  1987
3 Kamers

Heerlijk ruim en licht 3 kamer appartement 
gelegen in het net onderhouden complex 
Statenburg. Ideaal voor de starter! Dit ap-
partement is goed onderhouden en zo te 
betrekken!
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Galileistraat 15 

Vraagprijs: € 399.000,- K.K.

Woonopp.:  165 m2

Servicekstn: € 275,- 
Inhoud:  511 m3

Bouwjaar: 2007
4 Kamers

Luxe, licht en sfeervol 3 (vh 4) kamer pent-
house met maar liefst 30 m2 buitenruimte! 
Vervelen doet u zich hier niet, vanaf de 
verschillende terrassen is er een prachtig 
vergezicht over Kudelstaart en de landerijen.
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Korfstraat 20+ 2PP 

Vraagprijs: € 399.000,- K.K.

Woonopp: 160 m2

Perceelopp.: 192 m2

Inhoud: 496 m3

Bouwjaar: 2007
5 kamers

Nette 2 onder 1 kap woning met carport 
en uitbouw! De woning beschikt over maar 
liefst 160 m2 woonoppervlakte en heeft 
een tuin gelegen aan sierwater! Kortom 
een heerlijke plek om te wonen!
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Linksbuitenstraat 15 

Vraagprijs: € 379.000,- K.K.

Woonopp: 126 m2

Perceelopp.:222 m2

Inhoud: 340 m3

Bouwjaar: 1995
5 kamers

Nette en goed onderhouden 2 onder 1 kap wo-
ning met garage gelegen aan een klein rustig 
hofje op steenworp afstand van de Westeinder 
Plassen. De woning heeft een heerlijke, brede 
achtertuin op het zuid-oosten met veel privacy!
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Nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd
“Dat verklaar en beloof ik”
Aalsmeer - “Dat verklaar en beloof 
ik”, het meest gehoord donderdag 
27 maart en dat is logisch natuur-
lijk. Tijdens de bijzondere openbare 
raadsvergadering is de nieuwe ge-
meenteraad geïnstalleerd. 23 Volks-
vertegenwoordigers in totaal, waar-
onder vijf vrouwen. De raadzaal was 
goed gevuld met natuurlijk familie, 
maar ook een groot aantal oudge-
dienden. De aanwezigheid van alle 
oud-raadsleden en -wethouders is 
in delen genoemd door de fracties 
AB en PACT. “Dat hadden Dick en 
ik van te voren afgesproken. Alle-
bei wat”, aldus fractievoorzitter Ro-
nald Fransen van PACT. Na de offici-
ele beëdiging per persoon door bur-
gemeester Jobke Vonk-Vedder werd 
het woord gegeven aan alle fractie-
voorzitters. In het geval van het CDA 
aan lijsttrekker Robbert-Jan van 
Duijn. “De kiezer heeft gekozen”, zo 
zei de jeugdige politicus. “Het CDA 
is wederom de grootste partij. We 
zijn 0,7 zetel groter dan de twee-
de partij.” Van Duijn is overigens 
niet meer het jongste raadslid. Zijn 
nieuw beëdigde fractiegenote Mar-
lon Kreeft is een paar maanden jon-

ger. “Ik sta te popelen om te begin-
nen”, besloot Van Duijn zijn speech. 
Fractievoorzitter Dick Kuin van AB 
heette alle nieuwe raadsleden wel-
kom, waaronder twee heel bekende 
gezichten, Job Kluis van AB en Jan 
Bouwmeester van de VVD, die bei-
den al actief waren als fractieassi-
stent. Alle nieuwe raadsleden gaf hij 
de tip dat als zij het even niet meer 
zien zitten, te kijken naar wat AB 
doet. “Dan komt het goed.” De la-
chers had Kuin tot slot op de hand 
door zijn scherpe opmerking: “Er 
zijn nu 3 Dirk-en, maar er is maar 1 
Dick.” In de Raad nu Dirk van Wille-
gen voor het CDA, Dirk Stoker voor 
AB en Dirk van der Zwaag voor de 
VVD. Fractievoorzitter Robert van 
Rijn van de VVD wees op het ge-
geven dat hem was ingeprent door 
nu oud-raadslid Willem Spaargaren: 
“Raadsleden zijn volksvertegen-
woordigers, geen collegevertegen-
woordigers.” Hij zei verder een goed 
team te hebben met voldoende ge-
heugen, elan en deskundigheid. 

“We gaan voor een mooi, veilig en 
welvarend Aalsmeer. Wat ons be-

Nieuw in de politiek: Bram Heijstek van Het Aalsmeers Collectief (HAC) met 
1 zetel in de Raad.
Foto: www.kicksfotos.nl

PACT gaat haar stem laten horen met vier fractieleden, van links naar rechts: 
Wilma Alink-Scheltema (nieuw), Rik Rolleman, Ronald Fransen (fractievoor-
zitter) en Sunny Lakerveld (nieuw).

De VVD is groter gegroeid, van links naar rechts: Marianne Vleghaar, Dirk 
van der Zwaag (nieuw), Teun Treur, Robert van Rijn (fractievoorzitter), Nanda 
Hauet (nieuw) en Jan Bouwmeester (nieuw). 

De raadsleden voor AB, van links naar rechts: Jop Tas (nieuw), Gertjan van 
der Hoeven, Helma Persoon (fractievoorzitter), Dick Kuin, Rene Martijn en 
Dirk Stoker.

Het CDA gaat in de gemeenteraad vertegenwoordigd worden door, van links 
naar rechts: Dirk van Willegen, Marlon Kreeft (nieuw), Jaap Overbeek, Rob-
bert-Jan van Duijn (fractievoorzitter), Ad Verburg en Richard (Eppo) Busker-
molen.

treft niet voor vier, maar voor acht 
jaar.” Fractievoorzitter Ronald Fran-
sen van PACT ging in op het nieuwe 
vergaderstelsel. “De afstand tussen 
inwoners en de organisatie wordt 
kleiner. We hopen dat het gaat wer-
ken.” Als laatste was de microfoon 
in de zaal voor Bram Heijstek van 
de nieuwe partij in de gemeente-
raad, HAC. “We gaan historie schrij-
ven met elkaar. We zijn het eens dat 
we niemand in de kou willen laten 
staan, eens over betere communi-
catie, eens over aanpak van huis-

vesting voor jongeren en eens om 
jongerenoverlast aan te willen pak-
ken.” De bijzondere vergadering 
werd besloten door burgemeester 
Vonk met de woorden: “Ik zie stuk 
voor stuk gedreven volksvertegen-
woordigers, allen gepassioneerd en 
integer voor jullie partij. Maar, jullie 
zijn ook collega’s, gezamenlijk ver-
antwoordelijk voor het wel en wee 
in Aalsmeer. Ik hoop dat de ervaren 
politici de nieuwen zullen helpen 
bij hun eerste stappen.” De nieu-
we gemeenteraad bestaat nu uit 

veertien ervaren en negen nieuwe 
politici. Nieuw zijn: Marlon Kreeft 
(CDA), Jop Kluis (AB), Jan Bouw-
meester, Nanda Hauet en Dirk van 
der Zwaag (VVD), Sunny Lakerveld, 
Rik Rolleman (wethouder) en Wilma 
Alink-Scheltema (VVD) en Bram 
Heijstek (HAC).

Vorming college
Nagenoeg gelijk na de uitslag van 
de verkiezingen is het startschot 
gegeven voor de collegeonderhan-
delingen. CDA’er Ko Weststrate is 

benoemd tot informateur. Afgelo-
pen week heeft hij met alle fracties 
gesprekken gevoerd om uiteindelijk 
te komen tot een slagvaardig colle-
ge voor de periode 2014 tot 2018. 

Vanavond, donderdag 3 april, wordt 
in een openbare bijeenkomst een 
toelichting gegeven op het proces 
tot nu toe. Geïnteresseerden zijn 
welkom van 19.15 tot 20.00 uur in de 
raadskelder van het gemeentehuis.

Door Jacqueline Kristelijn
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kinder- en jeugdkrant
Groepslessen muziek, dans en musical

Openbare kijkles cursussen 
Cultuurpunt Aalsmeer
Aalsmeer - Op dinsdag 15 april 
starten de laatste cursussen muziek, 
dans en musical van dit schooljaar 
voor basisschoolleerlingen, georga-
niseerd door het Cultuurpunt. Om 
een indruk te krijgen van de lessen 
is het voor geïnteresseerde kinderen 
en hun ouders mogelijk om op dins-
dag 8 april de afsluitende lessen van 
de huidige cursussen bij te wonen. 
In de oriënterende cursussen kun-
nen kinderen kennis maken met de 
beginselen van muziek, dans en mu-
sical. Daarbij bieden de cursussen 
kinderen de mogelijkheid hun in-

teresses, talenten en kwaliteiten te 
ontdekken. Een cursus bestaat uit 
9lessen en wordt gegeven door een 
professionele docent op dinsdag-
middag na school op drie naschool-
se opvanglocaties in Aalsmeer en 
Kudelstaart. Het aanbod is bedoeld 
voor alle kinderen in de leeftijd van 
4 tot en met 12 jaar, ook wanneer zij 
geen gebruik maken van naschool-
se opvang. Kijk voor meer informa-
tie over de tijden en locaties van de 
openbare presentaties op 8 april en 
over de cursussen op de website 
www.cultuurpuntaalsmeer.nl.

Gezonde lunch groep 8 
Aalsmeer - Op 20 maart mochten 
de leerlingen van groep 8 van basis-
school De Hoeksteen weer genieten 
van een gezonde lunch. 
Om 12.00 uur stond het gezon-
de buffet met onder andere bruin 
en volkoren brood, kipfilet, zuivel-
spread, tomaat, sla, komkommer, 
wortel, sinaasappelsap, melk en 
drinkyoghurt met 0% vet klaar. Ook 
fruit, als appel en banaan, was aan-
wezig. Alle kinderen kregen de op-
dracht een zo mooi mogelijke ge-
zonde boterham te maken. De 
mooiste gezonde creaties kwamen 
voorbij. De boterham van Merel (zie 
foto) werd uiteindelijk gekozen als 
mooiste. Het fruit dat na de lunch 
nog over was, werd in stukken op 

het schoolplein uitgedeeld. Dit viel 
bij de andere leerlingen goed in de 
smaak.

Veiligheidscertificaat voor 
Manege Funny Horse
Aalsmeer - Om aan alle eisen als 
manege en wedstrijdorganiseren-
de KNHS vereniging te kunnen vol-
doen heeft manege, pensionstal en 
rijvereniging Funny Horse zich aan-
gemeld bij de Stichting Veilige Paar-
densport. Er vond een strenge keu-
ring plaats van de accommodatie en 
ook moeten alle papieren van in-
structeurs en BHV’ers helemaal in 
orde zijn. Funny Horse slaagde hier-
voor met vlag en wimpel en kreeg 
de opmerking: zeer paardvriendelij-
ke en nette manege, van de inspec-
teur. Op zondag 30 maart werden 
de eerste dressuurwedstrijden van 
dit seizoen gehouden. Onder su-
per weersomstandigheden ging om 
10.00 uur de eerste ruiter van start 
en om 16.00 uur werd het geheel af-
gesloten met de laatste prijsuitrei-
king. 
De drie juryleden waren zeer te 
spreken over het niveau van de 
deelnemers en kende dan ook ho-
ge punten toe. Op Tweede paas-

dag is de volgende onderlinge wed-
strijd, maar op vrijdag 18 april is er 
ook weer de eerste officiële wed-
strijd van de KNHS. Kijk voor al-
le informatie over Funny Horse op 
www.funnyhorse.nl of kom langs bij 
de manege aan de Oosteinderweg 
555b, vlakbij het Amsterdamse Bos. 

De volgende combinaties vielen in 
de prijzen: Klasse L2: 1. Rachel Kat-
jee –Top Secret en 2. Romy Katjee 
–Top Secret. Klasse M1/M2: 1. Flo-
rence de Kok –Sondrio en 2. Li-
sa Dieleman –Lucky. Klasse Z1: 1. 
Samantha Wakker –Vite en 2. Jes-
sica Poelman –Goldy Klasse FH-B: 
1. Esmee –Vermeeren –Snuitje en 2. 
Danique Schuiling –Snuitje. Klasse 
B: 1. Eva Vorster –Snuitje en 2. Breth 
Lanser –Marloes. Klasse L1: Roze-
marijn Alderden –Macho en 2. Dian 
van Wieringen –Dave. Klasse Vaar-
digheid: 1. Sydney vd Bout –Snuitje, 
2. Milan Goezinne –Isabel en 3. Kiki 
Abrahamy –Simone.

De winnaars van de vaardigheidsproef: Sydney, Milan en Kiki.

Kunst op De Dolfijn 
Aalsmeer - De maand maart stond 
bij BSO de Dolfijn in het teken van 
kunst. Vanaf de voorjaarsvakantie 
zijn de kinderen aan de slag gegaan 
om op verschillende manieren kunst 
te maken. 
Er werd onder andere geknipt, ge-
plakt, gekleid, gebrand, geschilderd 
en gestempeld. Voor het stempelen 
was er zelfs een echte kunstenares 
aanwezig: Pascale Bazille, tevens 
moeder van één van de pedago-
gisch medewerkers. Zij is een week 
lang aanwezig geweest op de bso 
om de kinderen de fijne kneepjes 
van de stempelkunst te leren. Maar 
zulke kunst moet natuurlijk wel op 

bijzondere wijze getoond worden en 
hiervoor werd een heuse kunstten-
toonstelling georganiseerd. Op don-
derdag 27 maart mochten alle ou-
ders, opa’s en oma’s en kinderen, 
onder genot van een zelfgemaakt 
hapje en een drankje, de kunst ko-
men bewonderen. De tentoonstel-
ling werd drukbezocht, reacties van 
ouders en kinderen waren zeer en-
thousiast en de bso Solidoe mag dit 
dan ook een geslaagd project noe-
men. Uiteindelijk mogen de kinde-
ren alle kunst mee naar huis nemen 
en worden vast een aantal koelkas-
ten en muren van kunst van kids 
voorzien!

Geslaagd Fiqas mini 
handbaltoernooi 
Aalsmeer - Op zaterdag 29 maart 
organiseerde FIQAS Aalsmeer een 
toernooi voor mini’s, de aller jong-
ste handballertjes. Om half negen 
begonnen de vrijwilligers al met 
het opbouwen van de velden en het 
klaarzetten van alle materialen. Het 
mini toernooi beloofde een druk be-
zochte dag te worden. En dat werd 
het ook. Maar liefst 26 teams deden 
mee aan de wedstrijden. En daar 
kwamen natuurlijk veel toeschou-
wers op af: papa, mama, opa’s en 
oma’s. Iedereen kwam kijken. Voor 
veel kinderen was dit hun eerste 
echte toernooi. Jongens en meis-
jes sprongen dan ook vrolijk in het 
rond nadat ze hun eerste doelpunt 
gescoord hadden. Maar ook met de 
tegendoelpunten werd goed om ge-
gaan. Snel naar de middellijn om 
een midden uit te nemen en weer 
gaan voor een volgend doelpunt. 
Dit belooft wat voor de toekomst. 
Er werd deze dag niet alleen hand-

bal in een toernooivorm aangebo-
den, maar ook in de vorm van ver-
schillende spellen. Die werden door 
mensen van de handbalbond, het 
NHV, verzorgd. Eerst een half uur 
theorie over het F&H jeugdhandbal 
beleid vanuit het NHV waarin dui-
delijk werd gemaakt wat de regels 
zijn voor deze jeugd en met welke 
materialen er gespeeld wordt. Na 
dit half uur stond er een uur prak-
tijk in het programma. Alle trainers 
en kinderen konden meedoen aan 
de spellen. Zo werd onder meer uit-
gelegd hoe je op een speelse ma-
nier verschillende handbal aspec-
ten kunt aanleren. En waarom dat 
op deze manier gebeurt. 
Nadat alle kinderen een leuke och-
tend hadden beleefd was het om 
13.00 uur tijd om nog een middag-
je van de zon te gaan genieten. En 
FIQAS Aalsmeer kan terugkijken op 
een druk maar zeer geslaagd mini 
toernooi.

Handbalcompetitie jeugd
Meiden D2 kampioen!
Aalsmeer - Vorige week zaterdag 
stond dan eindelijk de wedstrijd op 
de planning waar door de D2 mei-
den van handbalvereniging Fiqas 
al lang naar uitgekeken hadden, 
de kampioenswedstrijd! Met twee 
punten voorsprong op de num-
mer 2 stonden de meiden er goed 
voor. Ondanks dat de meiden te-
gen de laatste in de poule moes-
ten spelen waren de zenuwen van 
te voren aanwezig. Er was ook veel 
publiek naar de sporthal gekomen 
om te kijken, dus de meiden wil-
den graag laten zien dat ze afgelo-
pen seizoen erg gegroeid zijn in hun 
spel. De meiden begonnen iets ze-
nuwachtig aan de wedstrijd, maar 

na een paar minuten stond de 1-0 al 
op het scorebord. En dit hielden de 
meiden de eerste helft goed vol, met 
een stand van 9-1 op het scorebord 
werd er gerust. 

Na de rust gingen de meiden lek-
ker door met handballen en met een 
eindstand van 17-4 werd er afgeflo-
ten. Tijd voor een feestje! Lekker on-
der de douche met kleding aan en 
als afsluiting een lekker patatje eten 
in de kantine. Aanwezig publiek en 
vrijwilligers René Endhoven en Wil-
lie van Stam, bedankt dat jullie er bij 
waren! De meiden van D2 hebben 
genoten van hun kampioensfeestje. 
Op naar het buitenseizoen.

Rappende kikker in Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 6 april is 
de vrolijke poppentheatervoorstel-
ling De kikker die niet wilde zoe-
nen van Max Verstappen in het Am-
stelveens Poppentheater te zien. 
Een modern sprookje over een luid-
ruchtige kikker die niet wilde zoe-
nen. Een oude poppenspeler wil nog 
eenmaal het ouderwetse sprook-
je van de Kikker en de Prinses op-
voeren. Als hij zijn sprookje inzet, 
komt hij er al gauw achter dat zijn 
poppen zich anders gedragen dan 
de sprookjesfiguren uit zijn verhaal 
vroeger altijd deden. De poppen zijn 

met hun tijd meegegaan en hebben 
hele moderne opvattingen! De kik-
ker wil helemaal geen betoverende 
zoen van de eenzame prinses. Laat 
staan dat hij wil veranderen in een 
knappe prins. Trouwens, hij houdt 
niet eens van zoenen. Liever blijft 
hij gewoon een kikker. Als hij al iets 
moet worden, dan maar popster! En 
de prinses, die houdt van voetbal-
len. Kaarten telefonisch reserveren 
kan op donderdag, vrijdag, zaterdag 
en zondag van 10.00 tot 14.00 uur 
via 020-6450439 of via www.amstel-
veenspoppentheater.nl.

Lekker spelen bij Snoopy!
Kudelstaart - De Nationale sport-
week is dit jaar van 21 tot en met 
27 april. Ook BSO Snoopy doet hier 
aan mee. 
De hele week staan leuke en spor-
tieve activiteiten voor de kinderen 
op het programma, zoals estafet-
tes lopen, volleyballen, tafeltennis-
sen, touwtrekken en er gaat geke-
ken worden wie het sterkste kind 
van Snoopy is. Op dinsdag 22 april 

is het ballendag. Op deze dag gaan 
de jongens en meisjes allemaal 
sporten doen met een bal. Van 10.00 
tot 11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 
uur mogen alle kinderen, die dit 
leuk vinden, mee komen doen met 
de ballendag. De kinderen hoeven 
niets mee te nemen, trek wel sport-
kleren aan! Van tevoren opgeven is 
wel een vereiste en dit kan via bso.
kudelstein@gmail.com.

Leerlingen van de Groenstrook 
bezoeken Naturalis en Corpus
Aalsmeer - Woensdag 26 en don-
derdag 27 maart zijn leerlingen uit 
de onderbouw van Wellantcollege 
de Groenstrook met bussen rich-
ting Leiden gegaan. De weg was 
weer vrij na de NSS-top op de da-
gen daarvoor, waardoor niets de 
leerzame excursie in de weg stond. 
De leerlingen van leerjaar 1 bezoch-
ten Naturalis in Leiden. Daar volg-
den ze het programma ‘strijd om 
de diversiteit’ met daaraan gekop-
peld een rondleiding door het mu-
seum en een spel. Ze kwamen daar-
bij oog in oog te staan met opge-

zette dieren en skeletten van onder 
andere dinosaurussen. De leerlin-
gen van leerjaar 2 bezochten Cor-
pus in Oegstgeest. Zij volgden daar 
een reis door de mens waarbij ze 
door alle lichaamsdelen en organen 
van de mens liepen en uitleg kregen 
hoe onder andere de organen wer-
ken. Ook zij sloten dit bezoek af met 
een spel. Beide excursies waren een 
groot succes mede door de inzet 
van mentoren en andere begelei-
ders. De leerlingen waren enthou-
siast en hebben er op een speelse 
wijze toch heel wat van opgestoken.

Op avontuur op het water 
Amstelland - Bij miniportworld zijn 
kinderen zelf kapitein van hun eigen 
schip. Er liggen vele schepen in de 
haven: een politie - of brandweer-
boot, maar ook een cruiseschip en 
reddingsboot. Samen met een stel 
matrozen aan boord mogen kinde-
ren op avontuur en bij terugkomst 
in de haven ontvangen ze een echt 
kapiteinsdiploma. Vanaf aanstaande 

zaterdag 5 april tot en met de herfst-
vakantie is miniportworld in het Am-
sterdamse Bos elke woensdagmid-
dag en in het weekend geopend 
van 11.00 tot 18.00 uur. Tijdens de 
schoolvakanties elke dag. 
Kijk voor meer informatie op www.
miniportworld.com of bel de haven-
meester voor reserveringen op 06-
21623836

Jozefschool opent speelbos
Aalsmeer - Op maandag 24 maart 
heeft de Jozefschool het vernieuwde 
schoolplein officieel geopend. Het is 
niet zomaar een schoolplein, maar 
een heus speelbos. Het begon alle-
maal een aantal maanden geleden, 
toen twee leerkrachten naar een 
conferentie over natuurlijke speel-
plaatsen waren geweest. Zij kwa-
men erg enthousiast terug en be-
spraken dit binnen het team. De Jo-
zefschool wil alle leerlingen graag 
actief betrekken bij de natuur en het 
leefmilieu. De directe schoolomge-
ving is daarop aangepast. De kinde-
ren kunnen al onderzoekjes doen in 
de zintuigenberg, werken in moes-
tuinbakken of zoeken naar water-
beestjes bij de sloot. Een natuurlijk 
schoolplein sluit goed aan bij deze 
visie. Vervolgens werden er plannen 
gemaakt. Er werd een leerlingenraad 
opgericht met daarin één leerling uit 
iedere groep. Deze klassenverte-
genwoordigers mochten de wensen 

van de klas doorgeven en deze wer-
den besproken met de tuinarchitec-
ten en hoveniers. Tijdens de rondlei-
ding, die maandagochtend voor al-
le klassen plaatsvond, zagen de kin-
deren dat er echt naar hen geluis-
terd is. Zo is er een plek waar hut-
ten gebouwd kunnen worden, loopt 
er een klein riviertje door het bos en 
is er een echte ondergrondse tunnel. 
In het midden van het bos prijkt de 
omgevallen boom uit het Boomkwe-
kers kerkhof, die een tweede leven 
heeft gekregen als klimboom. Om 
een uur was de feestelijke opening. 
De linten werden officieel doorge-
knipt en de tuinmannen werden 
hartelijk bedankt voor hun inzet en 
werden vervolgens in hun kruiwa-
gens het schoolplein afgereden. Om 
te laten weten hoe ‘Happy’ de kin-
deren zijn met hun nieuwe speelmo-
gelijkheden, zo zong de hele school 
samen het lied: ‘If you’re happy and 
you know it, clap your hands’.
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VoetbalinAalsmeer maakt 
video derby RKAV-KDO
Aalsmeer - De website voetbali-
naalsmeer zal aanstaande zondag 6 
april video-opnames maken van de 
derby RKAV-KDO. De buurttwist op 
het kunstgras in de Hornmeer be-
loofd een spektakelstuk te worden. 
De Aalsmeerse vierdeklasser is be-
lust op revanche na de forse 5-1 ne-
derlaag in de heenwedstrijd. In De 
Kwakel keek het team van trainer 
Erwin Mönnich na een helft egen 
een onoverkomelijke 4-0 achter-
stand aan. 

Een afgang dreigde, na rust hield 
RKAV de schade beperkt. De ploeg 
uit de Hornmeer is inmiddels vrij van 
degradatiezorgen en kan zondag 
vrijuit spelen. KDO zit op kampi-
oenskoers. De koploper in 4F heeft 
na een inzinking na de winterstop 
(tien verliespunten) het goede spoor 
weer te pakken. Drie keer winst be-
haalde de formatie van Raymond de 
Jong in de laatste drie duels. Welke 
club kan KDO, met nog vijf wedstrij-
den voor de boeg, nog van de titel 
afhouden? Een getergd RKAV? 

Voetbalinaalsmeer is er zondag bij 
met camera en microfoon. De voet-
balsite maakt video-opnames van 
de derby en peilt na afloop de re-
actie’s. Cameraman Peter van Kla-
veren, live-comentator Arno Maar-
se en eindredacteur Klaas Leegwa-
ter verzorgen de reportage. Daar-
naast ook een geschreven verslag 
van Antoine Groot en foto’s van 
Jaap Maars. Maandag en dinsdag 
allemaal terug te zien op www.voet-
balinaalsmeer.nl.

Wedstrijden Veldvoetbal
Zaterdag 5 april: 
AALSMEER
R.C.L 1 - Aalsmeer 1 14.30 u 
Zandvoort 2 - Aalsmeer 2 11.30 u
F.C.Amsterdam 3 - Aalsmeer 3 12.30 u
UNO 1 - Aalsmeer 4 14.30 u
Aalsmeer 5 - Swift 12 14.30 u
Aalsmeer 6 – Argon 9 14.30 u
Breukelen.Vet.2 - Aalsm/RKAV.Vet.1 14.30 u

Vrouwen
Aalsmeer VR.1 – Altius VR.2 14.30 u 
 
RKAV
Breukelen.Vet.2 - Aalsm/RKAV Vet.1 14.30 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
NVC A1 - J.A.United A1 16.00 u
VVC B2 - J.A.United B1 14.30 u
ADO’20 B5 - J.A.United B2 15.00 u
BL.Wit.A’dam B1 - J.A.United B3 12.00 u
J.A.United C1 – DSOV C1 12.30 u
J.A.United C2 – HBC C3 14.30 u
Onze Gazellen C2 - J.A.United C3 14.30 u
J.A.United C4 – SCW C2 14.30 u

Pupillen
DSS D1 - J.A.United D1 11.30 u
SCW D1 - J.A.United D2 10.30 u 
J.A.United D3 – Kon.HFC D8 11.30 u
J.A.United D4 – HBOK D1 11.30 u
J.A.United D5 – UNO D5 11.30 u 
DSS D 11 - J.A.United D6 13.45 u
J.A.United E1 – De Dijk E1 11.00 u
Amstelveen E2 - J.A.United E2 9.00 u
F.C.Amsterdam E2 - J.A.United E3 9.00 u
J.A.United E4 – Pancratius E7 9.30 u
J.A.United E5 – Swift E7 11.00 u
Buitenveldert E 11M - J.A.United E6  9.30 u 
Buitenveldert E6 - J.A.United E7 9.30 u 
J.A.United E8 - Roda’23 E 12 9.30 u
J.A.United E10 – SCW E3 9.30 u
J.A.United E11 – J.A.United E 12 11.00 u
J.A.United F1 – RKAVIC F1 9.00 u
Pancratius F3 - J.A.United F2 9.00 u 
J.A.United F3 - Swift F3 9.00 u
J.A.United F4 - Roda’23 F7 9.00 u
J.A.United F5 – Pancratius F8 9.00 u
J.A.United F6G – Sp.Martinus F9  9.00 u
RKDES F 5 - J.A.United F7G 11.00 u
RKDES F8 - J.A.United F8 9.30 u 
Legm.vogels F7 - J.A.United F9 13.00 u

Meisjes
Tos Actief MA.1 - J.A.United MA.1 14.30 u 
J.A.United MC.1 – Alliance’22 MC.1 12.30 u
Hoofddorp MC.2 - J.A.United MC.2 11.30 u
J.A.United MD.1 - Zwanenburg MD.211.00 u
Amstelveen ME.1 - J.A.United ME.1 10.45 u

RKDES
Pupillen
RKDES D1 – RKAVIC D1 11.00 u
VVC D4 - RKDES D2 9.30 u
RKDES E1 – RKAVIC E1 13.00 u
Roda’23 E7 - RKDES E2 11.00 u
RKDES E3 – Buitenveldert E5 11.00 u
Pancratius E8 - RKDES E4 10.15 u
Legm.vogels E 12 - RKDES E5 11.00 u
RKDES F1 – AFC F3 11.00 u

RKDES F2 – Swift F4 9.30 u
Buitenveldert F5 - RKDES F3 10.15 u
Roda’23 F 12 - RKDES F4 9.00 u
RKDES F5 – J.A.United F7G 11.00 u
RKDES F6 – Arsenal F5 9.30 u
Amstelveen F5 - RKDES F7 9.00 u
RKDES F8 – J.A.United F8 9.30 u
RKDES F9 – Badhoevedorp F5 9.30 u

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

Meisjes
SVA MB.2 - RKDES MB.1 15.30 u
VVC MC.1 - RKDES MC.1 15.00 u
Hoofddorp MD.1 - RKDES MD.1 10.00 u
SCW ME.1 - RKDES ME.1 8.30 u 

SCW
SCW 1 – Ouderkerk 1 14.30 u
SCW 2 – Ijsselmeervogels 4 12.00 u
Amstelveen 4 - SCW 3 14.30 u
DWS 2 - SCW 4 15.00 u
SCW Vet.1 – ZuidoostUnited Vet.1 15.00 u
Wartburgia Vet.3 - SCW Vet.2 14.30 u
SCW Vet.3 – Hoofddorp Vet.1 14.45 u

Junioren
HBC A4 - SCW A1 13.00 u
SCW B1 – Onze Gazellen B2 12.00 u
SCW C1 – ADO’20 C7 9.30 u
J.A.United C4 - SCW C2 14.30 u

Pupillen
SCW D1 - J.A.United D2 10.30 u
HBC D6 - SCW D2 8.30 u
J.A.United E 10 - SCW E3 9.30 u
RKAVIC F2 - SCW F2 8.45 u
SCW F3 – Legm.vogels F9M 9.30 u

Vrouwen
SCW VR.1 – Eemnes VR.1 13.00 u

Meisjes
SCW MB.1 – Sp.Martinus MB.1 8.30 u
SCW MC.1 – HBC M.C. 1 10.30 u
SCW ME.1 – RKDES ME.1 8.30 u

Zondag 6 april:
RKAV
RKAV 1 - KDO 1 14.00 u
RKAV 2 – Kampong 5 11.00 u
RKAV 3 – AFC 5 11.30 u 
DIOS 5 - RKAV 4 11.30 u
Roda’23 6 - RKAV 5 12.00 u 
AFC 9 - RKAV 6 11.00 u

RKDES
Nieuw West 1 - RKDES 1 14.30 u
Weesp 2 - RKDES 2 11.30 u
RKDES 3 – AGB 3 12.00 u
RKDES 4 – Swift 4 12.00 u
Roda’23 4 - RKDES 5 14.30 u
WV-HEDW 11 - RKDES 6 12.00 u
Sp.Martinus 6 - RKDES 7 14.30 u

Junioren
RKDES A1 – Velsen A1 12.00 u
Pancratius B3 - RKDES B1 13.00 u
AFC C2 - RKDES C1 9.00 u
SDZ C4 - RKDES C2 10.00 u

Kaarten 
bij OAB

Aalsmeer - Op dinsdag 8 april 
organiseert buurtvereniging OAB 
weer een speelavond. Er gaat ge-
kaarten worden in het Parochie-
huis in de Gerberastraat. Vanaf 
19.30 uur is de deur open en om 
20.00 uur wordt gestart. 

An wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
in van 13.30 tot 16.30 uur. Wie zin 
heeft om te komen kaarten of joke-
ren is van harte welkom. Voor meer 
informatie kan mevrouw R. Pothui-
zen gebeld worden via 0297-340776. 
Het kaarten op 27 maart is gewon-
nen door An Uiterwaal met 5146 
punten, gevolgd door Tinie Linde-
man met 4975 punten en Bets Rom-
kema met 4834 punten. De hoogste 
eer bij het jokeren is behaald door 
Kees van der Meer met 42 punten.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis 
Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
9 april vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 26 maart is gewon-
nen door Martin van Stijl met 5218 
punten, gevolgd door Dirk Tromp 
met 5071 punten en Gre Noorder-
meer met 4934 punten.

Kienavond bij 
SPV Kudelstaart
Kudelstaart – Vanavond, donderdag 
3 april, organiseert de Supporters Ver-
eniging Kudelstaart een kienavond. 
Veertig fantastische prijzen liggen 
te wachten op een nieuwe eigenaar. 
Wie het snelst zijn kienblaadje vol 
heeft mag als eerste een keuze ma-
ken uit de vijf prijzen die in elke ron-
de te winnen zijn. Ook dit seizoen zijn 
extra prijzen te winnen voor bijvoor-
beeld het onderste of bovenste rijtje. 
Na vier ronden komt er een pauze om 
even te genieten van een kopje koffie 
of een drankje. Als de acht ronden ge-
speeld zijn, komt de knaller van deze 
avond, een superprijs met een waar-
de van ongeveer 125 euro. Iedereen is 
van harte welkom. Het kienen begint 
om 20.30 uur in het Dorpshuis.

Schakers AAS 2 winnen 
kraker tegen Zwarte Pion
Aalsmeer - In de 6e ronde van de 
Leidse Schaak Bond stond afgelo-
pen vrijdag de kraker AAS 2 tegen 
Zwarte Pion 1 op de agenda. ZP 
had de vorige ronde verloren van 
Leithen en moest winnen om nog 
promotiekansen te houden. AAS 
zou bij winst gepromoveerd zijn en 
ook bijna kampioen. Er zijn name-
lijk twee promotieplaatsen in de 1e 
klasse. De bezoekers waren op vol-
le oorlogssterkte, waar AAS Simon 
Groot moest missen wegens ziek-
te. Daar stond tegenover dat Pe-
ter Poncin mee speelde. De gas-
ten openden de score op bord 1, 
van Dijk ging als een mes door 
de zwarte stelling van het grote 
jeugdtalent Dave Looijer heen, een 
knappe prestatie. Wat later bracht 
Willem Moene op bord 2 de score 
gelijk. In een met wit themavol ge-
speelde KoningsIndiër kwam een 
ophol geslagen pion pas op het 
promotieveld tot stilstand. In een 
fel tijdnood gevecht ging het ver-
keerd met Willem Hensbergen op 
bord 6. Handenvol pionnen gingen 
er af en zijn jonge tegenstander 
speelde dit bekwaam uit. Met 2-1 
tussenstand en op de andere bor-
den onduidelijke en soms minde-
re stellingen kraakte de AAS-ma-
chine. Toch stranden in het zicht 
van de haven? Gelukkig blijkt on-
der druk altijd weer het karakter 
van de Azen. Op 3 overspeelde Pe-

ter Poncin zijn tegenstander uit on-
geveer gelijke stelling en bracht de 
Azen op 2-2. Op bord 5 had Ben de 
Leur eerst een kwaliteit gewonnen, 
maar door actief tegenspel van zijn 
tegenstander ook weer moeten te-
ruggeven. In een eindspel met een 
maar heel klein plusje voor zwart 
gebruikte de witspeler onverstan-
dig veel tijd. Hij probeerde dit met 
zeer snel spelen daarna te com-
penseren, maar de oudste AAS is 
nog steeds ook erg snel en beukte 
zijn tegenstander door de klok. De 
Azen eindelijk op voorsprong. Op 
bord 4 stond Henk Noordhoek lang 
matigjes tot gelijk maar de sympa-
thieke Wayne Welch lette even niet 
op en de Azen zijn nooit te beroerd 
om daar gebruik van te maken. 
Schwindel Hunk deed zijn bijnaam 
weer eer aan en ging er nu dwars 
door heen. Het eerste matchpunt 
binnen! Op bord 8 stond Bob een 
kwaliteit voor en liet een mooi 
stukje techniek zien en haalde het 
winnen punt binnen! De bezoe-
kers beperkten de schade op bord 
7 door invaller Henk van Leeuwen 
in het eindspel op te rollen, maar 
dit kon de feestvreugde bij de Azen 
niet drukken. Op 15 april uit tegen 
Leithen is een gelijkspel voldoen-
de om kampioen te worden, maar 
deze tegenstander mag zeker niet 
onderschat worden. Door Ben de 
Leur

Wedstrijd turnen
Madelief naar Districtsfinale!
Aalsmeer - Op zaterdag 29 maart 
vonden in Wervershoof, gemeen-
te Medemblik, de regiokampi-
oenschappen plaats in de 5e di-
visie. Van SV Omnia 2000 moch-
ten vijf turnsters aan deze wedstrij-
den deelnemen vanwege hun goe-
de resultaten bij de voorwedstrij-
den in het rayon. In de categorie in-
stap turnden Suus Huntjes, Sarah 
Wisse en Madelief Riepe onder lei-
ding van trainster Ilse Sandifort. Ze 
turnden alle drie een goede wed-
strijd, maar Madelief stak erboven 
uit. Op de balk turnden Suus, Sarah 
en Madelief voor het eerst een han-
denstand, die ze mooi uitvoerden. 
Madelief wist zelfs op de balk een 
tweede plaats te behalen van de 
29 turnsters. In het eindklassement 
van wedstrijd 1 behaalde Suus de 
25e plaats, Sarah de 22e en Made-
lief de 5e plaats. In wedstrijd 2 kwa-
men namelijk nog eens 29 turnsters 
in deze categorie, waardoor pas na 
twee wedstrijden de doorstroming 
naar de Districtsfinale bekend kon 
worden gemaakt. Uiteindelijk ein-
digde Madelief op de 7e plaats van 
de 58 turnsters. Jasmin Aileen turn-
de in de categorie jeugd 2 onder lei-
ding van trainster Anneke Nap en 
begon de wedstrijd met een prach-
tige vloeroefening op muziek met 
daarin een arabier-salto achterover, 
die zij voor het eerst in een wedstrijd 
turnde. Het inspringen bij de sprong 
over de Pegasus verliep heel goed, 
zo ook de eerste wedstrijdsprong. 
Helaas ging de tweede sprong hele-
maal mis, zodat ze hiervoor een nul 
kreeg. Dit jaar is voor het eerst in-
gegaan dat beide sprongen meetel-
len en dat het gemiddelde hiervan 
het eindcijfer is. Op de balk wist Jas-
min de 2e plaats te behalen, maar 
helaas kon ze hiermee haar totaal-
score niet voldoende ophalen om 
door te stromen naar de Districtsfi-
nale. Met twee goede sprongen had 
ze zeker kans gehad op een medail-
le! Veerle de Jong turnde in de cate-

gorie junioren, eveneens onder lei-
ding van Anneke Nap. Veerle begon 
de wedstrijd door bij inturnen op de 
balk met een hele draai op een he-
le nare manier van de balk te val-
len. Ze blesseerde haar scheenbeen 
hierbij. Na wat koeling heeft ze toch 
de hele wedstrijd geturnd. De oefe-
ning op de balk was heel begrijpe-
lijk onzeker en Veerle viel er dan ook 
drie keer af. 
Ze liet zich echter niet uit het veld 
slaan en turnden de andere drie 
toestellen op haar niveau. Helaas 
niet voldoende om door te kun-
nen naar de Districtsfinale. Na deze 
wedstrijd had de computer de uit-
slagen gewist van deze categorie. 
De wedstrijd was al behoorlijk uit-
gelopen en door deze computersto-
ring werd na negen uur pas de uit-
slag bekend gemaakt. Madelief Rie-
pe mag nu als enige van SV Omnia 
2000 deelnemen aan de Districtsfi-
nale in de 5e divisie, die op 14 ju-
ni in Amsterdam gehouden zal wor-
den. Alle wedstrijdturnsters van SV 
Omnia gaan op donderdag 10 april 
de finale turnen van de onderlinge 
verenigingskampioenschappen, die 
in gymzaal de Baccara in de Bac-
carastraat gehouden zullen worden. 
Vanaf 16.00 uur de jongste turnsters 
en vanaf 18.15 uur de jeugd, juni-
oren en senioren. Publiek van har-
te welkom! 

Zelfverdediging voor vrouwen
Aalsmeer - De afgelopen 10 weken 
was er een cursus zelfverdediging 
voor vrouwen bij Wassanim. 

Met veel plezier, het leren van goe-
de technieken en tips voor asser-
tiviteit hebben 9 vrouwen de cur-
sus gevolgd. Het resulteerde in een 

mooi certificaat waar deze vrouwen 
natuurlijk heel trots op zijn. Sport-
school Wassanim organiseert na de 
zomer stop weer een zelfverdedi-
gingscursus voor vrouwen. Kijk voor 
meer informatie op www.wassanim.
nl of bel met hoofdinstructeur Johan 
van de Nald: 06-46827613.

Veldkorfbalcompetitie
VZOD beslist derby tegen 
Atlantis al in de eerste helft
Kudelstaart - Deze zaterdagmid-
dag beloofde weer een spannen-
de wedstrijd te worden voor VZOD. 
Ondanks een tot nog toe teleur-
stellend veldseizoen, kan een hoop 
goed gemaakt worden door te win-
nen van titelfavoriet Atlantis. Het 
spektakel speelde zich dit keer af in 
Mijdrecht, alhoewel er genoeg fans 
uit Kudelstaart mee gingen voor de 
extra steun. Een prima motivatie om 
de beuk er weer in te zetten. 

Er was maar één ploeg wakker in 
de eerste helft: VZOD. Atlantis liep 
overal net een stapje achter, en 
VZOD kon daar van profiteren. Er 
vielen maar tien doelpunten in de 
eerste helft, acht in het voordeel van 
de blauwzwarten en slechts twee 
voor een gehavend Atlantis. Rust-
stand: 2-8. Het was de taak van Frits 

Visser om zijn ploeg geconcentreerd 
te houden, zelfs met zo’n grote mar-
ge op het scorebord. Helaas vond 
Atlantis de korf nu wat vaker, maar 
niet genoeg om het VZOD enigszins 
lastig te maken. Na drie achtereen-
volgende punten van VZOD, en dus 
een 2-11 stand op het scorebord, 
probeerde Atlantis de eer te her-
stellen. Ze scoorden nog vijf keer in 
de tweede helft, VZOD daarentegen 
zeven. Met een 7-15 winst keerden 
de spelers tevreden terug naar huis. 
Atlantis behoudt zijn plek in de top 
drie, VZOD weet zich met de twee 
punten aan te sluiten bij de midden-
moot. Er moet echter nog een hoop 
gebeuren willen we weer naar bo-
ven kijken, maar het begin is er in 
ieder geval. Het tweede van VZOD 
speelde ook tegen Atlantis. De-
ze wedstrijd eindigde in een teleur-

Mark Vervark op dreef tegen Atlantis

stellende 12-10 eindstand. Volgen-
de week zijn alle teams vrij in ver-
band met de korfballeague, maar 
de week daarna zal VZOD er weer 
moeten staan tegen Fiducia, de 
nummer twee van de competitie. 

Oceanus afdeling waterpolo
Zaterdag wedstrijd Heren 1
Aalsmeer - Het seizoen 2013-2014 
loopt op zijn einde. Met 11 teams in 
de competitie doet Oceanus het in 
waterpololand niet slecht: 4 heren 
teams, 2 dames teams en 5 jeugd 
teams. Met ook nog eens een mooie 
groei van de jeugdafdelingen kan 
de zwemvereniging best trots zijn. 
Afgelopen zaterdag 29 maart wa-
ren er weer een aantal thuiswed-
strijden in De Waterlelie. Alle trai-
ningen en thuiswedstrijden wor-
den hier afgewerkt, zo ook afgelo-
pen zaterdag. Heren 4 beet de spits 
af met een mooie 6–2 overwinning 
op ZV Utrecht. Daarna was Dames 
1 aan de beurt, een wedstrijd die 
lijfsbehoud voor de bondcompeti-
tie met zich mee bracht, maar he-
laas wisten de dames deze wed-
strijd niet om te buigen in een over-
winning, tot het derde partje ging 
het gelijk op, maar in de laatste 6 
minuten liepen de dames uit Rot-

terdam uit naar een 4–8 overwin-
ning. Heren1, tweede in de com-
petitie, had een redelijk ‘makkelij-
ke’ wedstrijd, maar niets is minder 
waar. Het zag er goed uit: 3-1 , 3-0 
waren de uitslagen van de eerste 2 
partjes, maar met een uiteindelij-
ke winst van 8-6 maakten de man-
nen het zich onnodig moeilijk. De 3 
punten van de overwinning zijn ge-
lukkig binnen en de heren hebben 
alles nog in eigen hand om voor 
het kampioenschap te gaan. Heren 
2 won hun wedstrijd tenslotte met 
14-3 van degradatie kandidaat De 
Warande.

Zaterdag 5 april is er weer een vol-
ledige competitieronde te volgen 
in De waterlelie. Vanaf 15.00 uur 
zullen de jeugdteams het spits af-
bijten. De jongens en meisjes van 
Onder13jaar kunnen hun kampi-
oensaspiraties een goeie boost ge-

ven, dan volgen er nog 6 wedstrij-
den en de laatste wedstrijd, heren1 
tegen Amersfoort, staat gepland 
om 20.30 uur. Met nog 3 wedstrij-
den te gaan zijn dit de nummers 1 
en 2 in competitie en gaan beiden 
voor de hoogste trede. De mannen 
van Oceanus kunnen alle steun 
gebruiken, dus kom allemaal om 
20.30 uur naar het zwembad aan 
de Dreef om als achtste man ach-
ter het team te staan om zo een he-
le spannende finaleweek in te kun-
nen gaan. 

The Beach bestaat 18 jaar! 
Aalsmeer - In april bestaat The 
Beach 18 jaar en dat wordt gevierd 
tijdens het maandtoernooi dat op 
zondag 6 april gespeeld wordt! Het 
maandtoernooi start om 10.00 uur 
met de 2×2 hoog en 2×2 midden 
categorie. Elke categorie wordt na 
de eerste paar speelronde onder-
verdeeld in drie niveaus: Pro, Futu-
re en Fun. Tegen de klok van 14.00 
uur wordt de finale van elk niveau 
gespeeld en zijn er zes winnaars na 
het ochtendprogramma. Om 14.00 
uur start het middag programma 
met de categorieën 2×2 laag en 4×4 
allround. Ook deze categorieën zul-
len gespeeld worden op de drie ge-
noemde niveaus. De zes winnaars 
van deze toernooien zullen als prijs 
deel mogen nemen aan The Beach 
Barbecue. Na het toernooi wordt 

er een gezellige barbecue georga-
niseerd op het terras in The Beach! 
De barbecue is toegankelijk voor ie-
dereen, tegen een prijs van 15 eu-
ro. Ruud en Irene hopen dan met 
alle bezoekers te proosten op The 
Beach en natuurlijk op het feit dat 
zij 18 jaar geleden het avontuur zijn 
aangegaan en de oude bloemen-
veiling hebben omgetoverd tot een 
warm en gezellige topsportlocatie! 
Zin om deel te nemen aan het toer-
nooi? Inschrijven kan nog steeds via 
sportief@beach.nl! Daarnaast kan 
er alvast een stoel voor de barbecue 
gereserveerd worden, maar dit kan 
ook op de dag zelf! Iedereen kan en 
mag deelnemen aan The Beach bar-
becue. Vier mee dat The Beach ‘vol-
wassen’ is geworden! Kijk voor meer 
info op: www.beach.nl.
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Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezelli-
ge avond klaverjassen? Iedereen is 
van harte welkom bij klaverjasclub 
De Geluksvogels op de woensdag-
avond in het Dorpshuis vanaf 20:00 
uur. Op 26 maart is het klaverjas-
sen gewonnen door Piet van Klave-
ren met 5860 punten, op twee Jan 
Springintveld met 5515 punten en 
op drie is Theo Roeleveld geëindigd 
met 5485 punten. De poedelprijs 
was deze keer voor Toon van Es met 
3697 punten. 

Programma 
handbal

Zaterdag 5 april, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, D1 – VOC
10.00 uur: FIQAS Aalmeer, E3 
 – Volendam
10.55 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C1 
 – Fidelitas
10.55 uur: FIQAS Aalsmeer, E2 
 – Volendam
11.50 uur: FIQAS Aalsmeer, E4 – DSOV

Zondag 6 april, veld
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, meisjes B1 
 – Westsite
10.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens B2 
 – Berdos
11.00 uur: FIQAS Aalmeer, heren 
 – Lotus
11.00 uur: FIQAS Aalsmeer, jongens C2 
 – BDC
Alle wedstrijden worden thuis ge-
speeld op de velden bij sporthal De 
Bloemhof aan de Hornweg.

Sjoelavond in 
De Reede
Rijsenhout – Vanavond, donder-
dag 3 april, staat weer een gezellige 
speelavond op het programma van 
de leden van Sjoelclub Rijsenhout. 

Er wordt gespeeld in dorpshuis De 
Reede aan de Schouwstraat van-
af 20.00 uur en nieuwe spelers zijn 
van harte welkom. Het sjoelen op 

Programma 
ZABO ronde 14 
Aalsmeer - De zaalvoetbalcompe-
titie van de ZABO wordt zaterdag 5 
april voortgezet met de 14e speel-
ronde. Er wordt gezaalvoetbald in 
sporthal de Bloemhof aan de Horn-
weg. Publiek is van harte welkom en 
de toegang tot de tribunes is gra-
tis. Om 18.35 uur begint LEMO te-
gen Lemo Gaat Los. Om 19.20 uur 
is de aftrap van Schijf Grondborin-
gen tegen Piller Sport. Om 20.05 uur 
treedt Koen Pack aan tegen Heem-
horst Watersport. Om 20.50 uur 
speelt Amsec Beveiliging tegen Po-
lonia Aalsmeer en om 21.35 uur is er 
als afsluiter de partij tussen La Furia 
Roja en Holex. 
Stand vooraf: Schijf Grondboringen 
13-32, Koen Pack (VVZS) 13-32, La 
Furia Roja 13-27, LEMO 13-25, Pil-
ler Sport 13-18, Heemhorst Water-
sport 13-14, Polonia Aalsmeer 13-
13, Holex 13-13, Lemo Gaat Los 13-
10, Amsec Beveiliging 13-3.

Handbal 
Aalsmeer treft 
Eurotech Bevo
Aalsmeer - Met nog één rondje na-
competitie te gaan is het al zeker is 
dat de mannen van FIQAS Aalsmeer 
zich kunnen gaan opmaken voor de 
kruisfinales. Als nummer één van 
poule A treffen ze daarin de num-
mer twee uit poule B en dat is Euro-
tech/Bevo. Ook in die poule liggen 
de eindposities namelijk al vast. Vol-
gens het NHV schema zijn de wed-
strijden gepland op 19 april (Paas 
zaterdag) en 3 mei, maar vast staat 
dat nog niet. Wel is zeker dat FIQAS 
Aalsmeer eerst uit speelt, in Pannin-
gen. 

Zaterdag wedstrijd dames 
Voor zaterdag 5 april staat voor de 
dames van FIQAS Aalsmeer een 
uitwedstrijd op het programma, de 
laatste uit de nacompetitie én van 
dit seizoen. Voor de Aalsmeerse da-
mes staat er niets meer op het spel: 
ze zijn al gedegradeerd. Maar te-
genstander V&L strijdt nog voor een 
zo gunstig mogelijke eindpositie in 
de poule. Het belooft In Geleen dus 
een leuke wedstrijd te worden, want 
FIQAS Aalsmeer wil het seizoen ui-
teraard nog wel zo goed mogelijk 
afsluiten. Aanvang: 19.30 uur. 

Doe mee met AVA baanloop
Aalsmeer - Woensdag 9 april kan 
iedereen weer meedoen met de 3 
en 5 kilometer baanloop bij AVA. Al-
le dames en heren, jeugd en vete-
ranen zijn van harte welkom. Test je 
conditie door eens op recreatieve 
wijze 3 of 5 kilometer te hardlopen 
op de baan van Atletiek Vereniging 
Aalsmeer. Probeer de gekozen af-
stand te volbrengen met lekker ren-
nen in je eigen tempo. 
Bij de finishlijn staan ervaren jury-
leden om de juiste tijden te contro-

leren. Het startschot wordt gege-
ven om exact 20.00 uur. Eerder ko-
men is raadzaam, om alvast warm 
te lopen of een kopje koffie te drin-
ken in de gezellige kantine van AVA. 
Het sportcomplex is geopend van-
af 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 vin-
den aan de Sportlaan 43a en kleed-
kamers met douches zijn beschik-
baar.

Sjoelcompetitie in Dorpshuis
Kudelstaart - De volgende compe-
titieavond van Sjoelclub Aalsmeer is 
op donderdag 10 april vanaf 20.00 
uur in het Dorpshuis in Kudelstaart. 
Op zaterdag 19 april vindt het NK 
Individueel sjoelen plaats in Bar-
neveld. Albert Geleijn is in de He-
ren Hoofdklasse A toegelaten tot 
dit NK. Tijdens de sjoelavond op 
27 maart zijn liefst 4 persoonlij-
ke records verbroken. Nico Ver-
haar kwam tot een persoonlijk re-
cord van 1245, Paul van den Berg 

scoorde 1401, Elisa Houweling 1389 
en Pim van der Meer 1326. Mariëtte 
van der Vlugt behaalde de volledi-
ge 30 punten. Hoofdklasse: 1. Albert 
Geleijn, 2.Patrick Haring en 3. Pe-
tra Houweling. A-Klasse:1. Mariëtte 
van der Vlugt, 2. Joke Schagen en 3. 
Wijnand Springin’t Veld. B-Klasse 1. 
Karin Geleijn, 2. Pim van der Meer 
en 3. Elisa Houweling. C-Klassse: 1. 
Nico Verhaar, 2. Wil van Leeuwen en 
3. Klaas de Vries. Voor meer infor-
matie: www.sjoelclub-aalsmeer.nl.

Succes voor twirlsters 
Omnia in Zevenhoven!
Aalsmeer - Zondag 30 maart na-
men in totaal 16 twirlsters deel aan 
de twirlwedstrijd in Sporthal de Vlijt 
te Zevenhoven. Bij het onderdeel 
1-baton deden 11 twirlsters mee in 
diverse leeftijdscategorieën. Bij de 
Preteen intermediate klasse mocht 
Maureen het brons mee naar huis 
nemen en Selina het goud. En bij 
de junioren kregen zowel Solenne 
bij de advance en Kim bij de inter-
mediate klasse het zilver uitgereikt. 
Daarna kwam het onderdeel 2-ba-
ton. Hierbij kwamen Eefke, Solenne, 
Imca, Sabine, Maureen en Selina in 
actie. Ook hier werd het erepodium 

behaald, Sabine en Eefke brons, Im-
ca zilver en goud voor Solenne en 
Selina! Daarna kwam het duo Seli-
na en Kim in actie, een goede oe-
fening in aanloop naar het EK met 
Pasen. Ze draaiden een mooie routi-
ne met slechts 1 drop, dit was goed 
voor goud! Vervolgens debuteer-
de Imca bij de super X strut in de 
categorie senior beginner werd zij 
knap eerste. Ook Nikkie mocht het 
goud in ontvangst nemen in de se-
nior intermediate klasse! Noa stond 
daarna al te popelen om de vloer 
op te gaan met de kidstwirl. Helaas 
werd zij vierde. En toen was het tijd 

Foto: Vlnr: Solenne, Alicia, Imca, Yosra, Eefke, Nikkie, Selina en Cynthia. Onder 
vlnr: Maureen, Sabine, Rachel, Noa, Resa, Julia, Kim en Yvette.

voor de Twirling teams. Het junio-
ren intermediate team werd eerste 
met 75,2 punten en ook het senio-
ren beginner Twirling team behaal-
de het goud met 68,1 punten, beide 
goed voor NK plaatsing! Vervolgens 
was het tijd voor de rhythmic twirl, 
Omnia werd met 10 twirlsters verte-
genwoordigd van jong tot oud. Noa 
Spaargaren maakte in naar prach-
tige rode jurk haar debuut als An-
nie in de juvenile beginners, ze ving 
zelfs haar 1-spin! Uiteindelijk mocht 
Kim het brons in ontvangst nemen, 
het zilver was voor Solenne en Ju-
lia en Selina verdiende het goud 
met een ‘no drop’ routine! Dan nog 
een debuut voor Rachel en Julia als 
rhythmic twirl duo in de catego-
rie Preteen beginner. Met hun surf 
muziek en outfit straalden zij op de 
vloer, meteen goed voor goud. Rond 
15.15 uur was het tijd voor de teams 
als afsluiting van de dag. Als eerste 
kwam het junioren intermediate Pi-
raten team in actie, zij liet een mooie 
show zien, goed voor goud met 76,4 
punten, dus NK plaatsing. Als laat-
ste kwam het senioren team in ac-
tie met hun dance show, ook dit was 
goed voor goud! Trainsters Valerie 
en Maaike kunnen weer terugkijken 
op een goede kick-off. van het nieu-
we wedstrijdseizoen. Op 6 april is in 
Leiden de verplichte wedstrijd voor 
de EK equipe waaraan Maureen, 
Solenne, Selina en Kim gaan deel-
nemen ter voorbereiding op het EK, 
dat met Pasen in Oostende wordt 
gehouden. Lijkt het je ook leuk om 
te komen twirlen? Voor meer infor-
matie over twirlen kan contact op-
genomen worden met de Product-
groep Coördinatoren Sandra Kok 
of Linda Nederstigt per e-mail twir-
len@svomnia.nl
 

Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart
Wim wint voor derde keer 
Kudelstaart - Vorige week vrij-
dag was de twaalfde speelavond 
van het seizoen van de dartclub 
Poel’s Eye in het Dorpshuis van Ku-
delstaart. Zoals gewoonlijk eindigde 
de avond op vier niveaus. En zoals 
‘gewoonlijk’ stond Wim Grapendaal 
op het eind van de avond in de fina-
le van het hoogste niveau. Het was 
in twaalf speelavonden tijd (waarbij 
hij twee keer afwezig was) zijn vijf-
de finale én de derde op rij. Voor de 
tweede keer op rij was Marco Cor-
nelisse zijn tegenstander. Wim wist 
uiteindelijk (weer) te winnen, waar-
door hij een honderd procent sco-
re wist te behalen wat betreft ge-
wonnen finales. Ook bijzonder was 

dat dit dus de derde overwinning 
op rij betekende. Hij werd hier-
door pas de vierde darter in twaalf 
seizoenen tijd die dit wist te pres-
teren. Bak en Danny Zorn won-
nen ooit ook drie finales op rij, ter-
wijl Marco zelfs twee keer vier fina-
les op rij wist te winnen. ‘In de scha-
duw van de grote mannen’ bereik-
te Martin Bax knap voor de twee-
de keer op rij de halve finale. Ook 
Gilbert van Eijk bereikte de laatste 
vier, waardoor hij uitstekende zaken 
deed met het oog op de Top Tien, 
vooral omdat hij in de kwartfinale 
won van Arnaud van de Graaf, zijn 
naaste belager in de stand. Nieuwe-
ling Marcel Snippe wist ook uitste-

kend te debuteren door de kwartfi-
nales te bereiken. Voor Tjitte Miede-
ma en William Hunitetu was het be-
reiken van de kwartfinale niet zo’n 
wonder, maar de wonderschone ho-
ge uitgooi van 164 van William was 
dat wel. Dit was uiteraard de hoog-
ste uitgooi van de avond. Frappant 
was dat poule C en poule F de fina-
listen voor de beide A finales lever-
den. Achter Wim werd Jeroen van 
den Helder tweede in poule C, en 
achter Marco werd Remco Maarse 
tweede in poule F. Jeroen en Rem-
co volgden het goede voorbeeld van 
de nummers één in de poule en be-
landden uiteindelijk óók in de finale, 
en wel die van het tweede niveau. 
Jeroen trok na een spannende strijd 
nipt aan het langste eind. In deze 
ronde presteerden Peter Bakker en 
Jan Berk optimaal door de halve fi-
nale te bereiken. Poule C bleek uit-
eindelijk zelfs een derde finalist op 
te leveren. Huib Gootjes bereikte de 
finale van het derde niveau. Of hij 
vervolgens won, en tegen wie, kunt 
u volgende week lezen in dit medi-
um, of alvast op de website www.
poelseye.nl. Hierop kunt u ook an-
dere informatie van de dartclub vin-
den, zoals het filmpje van de poging 
van Wim Grapendaal voor de Triple 
Pot. Wel verklappen we alvast dat 
het Wim niet lukte de juiste triple te 
raken. De volgende speelavond is 
volgende week vrijdag 11 april. Vier 
nieuwe ronden, vier nieuwe kansen. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye 
heeft een zogenaamd open deuren 
beleid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

20 maart is in de hoofdklasse ge-
wonnen door Dirkjan Baardse 1955 
punten, 2. Thomas van Brakel 1799 
punten, 3. Lineke van Brakel 1739 
punten. 
Klasse A: 1. Elly Lanser 1701 pun-
ten, 2. Joke van Schie 1693 punten, 
3. Gert Lanser 1675 punten. Klasse 
B: 1. Elisa Arendse 1634 punten, 2. 
Martje Baardse 1602 punten, 3. Alie 
van Tol 1596 punten. Klasse C: 1. 
Mark Holleman 1642 punten, 2. Ka-
rel Eekhoff 1548 punten en 3. Frans 
Kolsteeg 1466 punten. 

Atletiek
Clubrecord voor 
Corné Timmer 
Aalsmeer - Op zaterdag 29 maart 
nam Corné Timmer, B-junior, deel 
aan een 10 kilometer wegwedstrijd, 
georganiseerd door AV Olympus ’70 
te Naaldwijk. Hoe anders waren de 
weersomstandigheden dit jaar: het 
was zo’n 15 graden warmer verge-
leken met vorig jaar. Op de eerste 
warme dag van het jaar verbeterde 
Corné zijn eigen persoonlijke record 
tot 37.14.86 minuten en hij liep daar-
mee maar liefst 32 seconden sneller 
dan eerder dit jaar in Schoorl. Van 
de 548 deelnemers eindigde Cor-
né op een prachtige twaalfde plaats. 
Deze tijd is tevens een verbetering 
van het clubrecord bij de B-junioren.

Tennis2Tennis 10-jaar!
Aalsmeer - De tennisvereniging 
Tennis2Tennis (T2T) in Aalsmeer 
viert dit jaar haar 10-jarig jubileum. 
Willem van Wassenberg, al 10 jaar 
lid van de vereniging, is door het 
huidige bestuur gevraagd of hij wil 
aantreden als voorzitter. “Ik voel mij 
zeer vereerd en nu ik meer tijd heb 
wil ik dit uiteraard graag doen. T2T 
is een vereniging waar de sfeer en 
de betrokkenheid van de leden erg 
groot is. In de aankomende leden-
vergadering zal ik worden voorge-
dragen als voorzitter van de tennis-
vereniging. T2T is een kleine, maar 
o, zo gezellige vereniging en be-
schikt over veel faciliteiten. Een van 
de grote voordelen is dat T2T fan-
tastische all-weather banen heeft 
en dat de leden in de periode mei 
tot en met september bij slecht weer 
gratis gebruik kan maken van de vijf 
binnenbanen. Maar ook beschikt 
over uitstekende horeca faciliteiten. 
Het motto van T2T is: ‘van elkaar 
voor elkaar’. Het 10-jarig bestaan 
gaat uiteraard gevierd worden. Dit 
wordt gedaan met een aantrekke-
lijk programma voor zowel bestaan-
de als nieuwe leden. Willem: “We 
hebben afgelopen periode weer 
mee gedaan met de Aalsmeerse 
JeugdSportpas. Onder enthousias-
te begeleiding van de gediplomeer-

de KNLTB trainster Katja Keunen-
Roosendaal en vrijwilligers maakt 
de jeugd spelenderwijs kennis met 
de eerste beginselen van het ten-
nis. De reacties van de jeugd en ou-
ders zijn zeer positief. Wij bieden de 
jeugd tot 18 jaar een jaarabonne-
ment aan voor 69 euro inclusief vijf 
tennislessen en om de week kinder-
tennis onder begeleiding van Kat-
ja. Rackets en ballen worden ter be-
schikking gesteld. Voor de volwas-
senen hebben wij ook een prachti-
ge aanbieding. Voor slechts 129 eu-
ro bieden we een jaarabonnement 
inclusief vijf tennislessen van Kat-
ja. Ze zijn dan KNLTB-lid en kun-
nen deelnemen aan diverse toer-
nooien. Indien gewenst kan een be-
staand lid je helpen te integreren 
door je te introduceren aan ande-
re leden bij de diverse activiteiten. 
De Tosavond is hier een mooie gele-
genheid voor.” Het jaarlijks terugke-
rend Watertorentoernooi krijgt ook 
een extra feestelijk tintje. Het toer-
nooi wordt gehouden van 9 tot 17 
augustus. “We zijn nu al volop bezig 
met het maken van een aantrekke-
lijk programma. Het blijft nog even 
een verrassing wat de activiteiten 
zullen zijn, maar houd onze website, 
www.tennis2tennis.nl in de gaten!”, 
besluit Willem van Wassenberg.

Enthousiaste jeugd van 8-9 jaar tijdens de JeugdSportPas met Katja Keunen-
Roosendaal en Willem van Wassenberg.

Wedstrijdzeilen
Team Valk Welding winnaar van 
Westeinder Snowball Match Racing
Aalsmeer - Zondag 30 maart vond 
op de Westeinderplassen de finale 
van de Snowball Match Racing Se-
ries plaats. Op deze prachtige dag 
streden 6 teams om de fel begeer-
de Snowball wisseltrofee. De win-
naars van de voorrondes die van-
af januari plaats vonden plus een 
team waaraan de organisatie een 
wildcard had toegekend waren voor 
dit ISAF grade 5 event uitgenodigd. 
Prachtig weer, maar voor de zei-
lers viel de windsnelheid wat tegen. 
De hele dag stond er rond de vier 
tot vijf knopen wind, met een en-
kele uitschieter naar zeven knopen 
en soms maar drie.Toch konden al-
le vijftien races van de round robin 
in de snelle Blu26 worden gezeild. 
Herman van der Meyden heeft met 

zijn comité veel keren de startlijn en 
de boeien moeten verplaatsen. Uit-
eindelijk kon de wedstrijdbaan vlak-
bij het Westeinder Paviljoen wor-
den uitgelegd om het voor de toe-
gestroomde toeschouwers aantrek-
kelijker te maken. Topzeilster Klaar-
tje Zuiderbaan gaf deskundig com-
mentaar bij de finale die super span-
nend was. De twee teams waren 
aan elkaar gewaagd, maar uiteinde-
lijk werd het toch een 2-0 overwin-
ning voor Team Valk Welding met 
Sander Chu als schipper. In het al-
lerlaatste kruisrak pakte hij de wind 
van de wal iets beter op, daarme-
de het favoriete team van Thijs Smit 
(Rotterdam) achter zich latend. Der-
de werd het team van Marc de Haas 
(WV Aalsmeer). De prijsuitreiking 

werd door wethouder Rik Rolleman 
verricht, nadat de vrijwilligers uit-
voerig waren bedankt. Het schitte-
rend blauw van de Westeinder en 
de onbewolkte lucht vormden een 
vrolijke knipoog naar de Groenvi-
sie “groen en blauw voor jou”. Het 
team van Valk Welding, in felgroe-
ne T-shirts, kreeg Snowball Match 
Racing Series wisseltrofee mee en 
voor de totale bemanning een ech-
te Aalsmeerse plant, de Snowball. 
Volgende winter zal de trofee ver-
dedigd moeten worden. De organi-
satie van dit evenement, Westeinder 
Zeilwedstrijden, is al bijna zeven-
tig jaar actief in de wedstrijdzeilerij. 
Een week eerder mocht de jeugd tij-
dens een speciale clinic in de snelle 
Blu26 kennis maken met het match 
racen. Komende weken zullen voor 
de Draken, Solings en 5,5 meter 
wedstrijden georganiseerd worden. 
Voor meer informatie kijk op www.
westeinderzeilwedstrijden.nl
Door Theo van Mierlo

Aalsmeer - Komende vrijdag 4 
april is er weer ‘gewoon’ klaverjas-
sen bij buurtvereniging Hornmeer 
in het buurthuis aan de Roerdom-
plaan 3. Aanvang is 20.00 uur en 
de zaal gaat open vanaf 19.30 uur 
voor koffie, thee en inschrijving. 
Iedere kaartliefhebber is welkom. 
Het koppelkaarten op 28 maart 
is gewonnen door Marja van de 

Burgt en Paolo Molia met 5462 
punten, op plaats twee Piet van 
Zuiverden en Martin van de Laar-
se met 5369 punten en op drie 
zijn Corrie Balder en Kees Meekel 
geëindigd met 5156 punten. 

De poedelprijs is uitgereikt aan 
Coby en Jack Veldhuis met 3325 
punten.

Klaverjassen bij BV Hornmeer
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