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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds 
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

Airco-serVice
GoedkooP onderhoud, 

reparatie en APK
HoofdweG 176 
tel. 0297-325200 

Onze OccAsiOns OP:

Voor slechts een paar euro per maand!
Kijk snel op www.verbeekadvies.nl/garantie

Nieuw 
bij

Verlengde Garantie Verzekering 
Huishoudelijke electro

De Verlengde Garantie verzekering 
is een verzekering voor uw wit- en 

bruingoedapparaten in uw woning, 
zoals de wasmachine, audio, tv etc. 

Met één overzichtelijke en overkoepelende 
verzekering verlengt u de garantie op 
deze apparaten tot maar liefst 5 jaar.

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.

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

Inbraak-
beveiliging?

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NLGE
VR

AA
GD

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433

BEZORGER/STER
Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Hornmeer, 245 kranten

ABO
Aalsmeer, Lakenblekerstraat 28   T 0297 32 82 21   www.profi le-aalsmeer.nl

TOPKWALITEIT VOOR EEN SCHERPE PRIJS

B
A

69dB

B
A

70dB

Maat Type

195/65R15 91H Energy Saver + Van € 66,- Voor€ 56,- 
205/55R16 91H Energy Saver + Van € 84,- Voor€ 74,- 

ACTIEPRIJS*

¤ 10,- KORTING
¤ 10,- KORTING
¤ 10,- KORTING
¤ 10,- KORTING

P/BAND OPP/BAND OPP/BAND OPP/BAND OP

MICHELIN BANDEN

GRATIS TANKPAS

WAARDE TOT € 60.- BIJ 4 BANDEN.VRAAG BIJ DE VESTIGINGNAAR DE VOORWAARDEN.

 Geldig t/m 12 april 2015. Prijzen incl. btw en montage, excl. balanceren, ventiel, afvalbeheersbijdrage.

Staat u maat er niet bij: kijk op www.profi le.nl/michelin

Pasen
met Deen

Vrolijk

Oosteinderweg 222
1432 BA Aalsmeer
Tel. 0297 - 329093

info@ autobedrijfbaarse.nl
www.autobedrijfbaarse.nl

AUTOBEDRIJF J.C.BAARSE
BOVAG OCCASION DEALER

Voor al uw:
 Onderhoud
 Schade-taxatie & reparatie
 APK keuring
 Autoverhuur/Lease

Keuze uit ± 50 geselecteerde 
BOVAG occasions

Miele specialist
Eigen technische dienst

HARTELUST B.V.
Oosteinderweg 279, Aalsmeer

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

Pijnaker Aalsmeer

Schade?
Welke schade?

Vertrouwd, vakkundig en snel

Adres Schinkeldijkje 2 Tel. 020-6478001

Denk niet langer aan schade dan nodig is

eveleens.nl

Powered by team Karin Eveleens

voor het 
officiële

gemeentenieuws 
zie pagina 6

Toch week lang feest op Praamplein in september

College B&W: “Feestweek in 
huidige vorm handhaven”
Aalsmeer - Afgelopen jaar heeft 
de Feestweek Aalsmeer voor de 
twintigste keer plaatsgevonden op 
het Praamplein. De gemeente ver-
strekt hiervoor jaarlijks de benodig-
de vergunningen. Er is in 2014 voor 
het eerst formeel bezwaar gemaakt 
door een ondernemer op de afgif-
te van de evenementenvergunning. 

Tijdens het Ronde Tafel Gesprek op 
28 augustus heeft de heer N.A. Da-
mes een vraag gesteld aan de ge-
meenteraad om iets te doen aan de 
locatie van de feestweek. Het ont-
trekken van parkeercapaciteit door 
de feestweek heeft naar zijn zeg-
gen negatieve invloed op zijn omzet. 
De gemeenteraad heeft toegezegd 
hierover met elkaar in gesprek te 
gaan. Een natuurlijk moment om dit 
gesprek te voeren, lijkt het beschik-
baar komen van de integrale evalu-
atie van het Aalsmeerse evenemen-
tenbeleid. Dit jaar wordt die evalua-
tie van het evenementenbeleid uit-
gevoerd en een herziening van dit 
beleid voorbereid. Gesprekken met 
organisatoren van evenementen 
hebben reeds plaatsgevonden. En 
recent is een digitale enquête uit-
gevoerd teneinde de mening van de 
inwoners en ondernemers te peilen. 

Populaire evenementen
Uit de voorlopige resultaten van de 
enquête blijkt dat de feestweek en 
de Pramenrace beide zeer populair 
zijn. De evenementen scoren een 
waarderingscijfer van respectieve-
lijk 8,48 en 8,72. Het college is met 
de inwoners van oordeel dat de eve-
nementen Feestweek en Pramen-
race afzonderlijk en samen met al-
le andere evenementen die tijdens 
de feestweek worden georgani-
seerd, van grote maatschappelijke 
waarde zijn voor de Aalsmeerse ge-
meenschap. De Feestweek presen-
teert jaarlijks een programma voor 

een breed publiek en voor alle leef-
tijden. Op basis van de gevoerde 
gesprekken met de besturen van de 
Feestweek en de Pramenrace (SPIE) 
ziet het college onvoldoende aanlei-
ding en alternatieven om het vige-
rende beleid aan te passen. Beper-
king van de Feestweek in duur en 
omvang acht het college onwen-
selijk doordat veel waardevolle so-
ciaal-maatschappelijke evenemen-
ten, zoals de ouderenmiddag en de 
ochtend van de stichting Dag van je 
Leven, zouden komen te vervallen. 
“Het afslanken van de Feestweek 
tot vier (commerciële) dagen, leidt 
tot schade aan het karakter van het 
evenement”, aldus het bestuur van 
de Feestweek. De stichting Pramen-
race In Ere (SPIE) heeft aangegeven 
dat als zij geen gebruik meer kan 
maken van de feesttent als fi nish-
plek het evenement in zijn huidige 
vorm geen doorgang meer kan vin-
den vanwege hoge kosten aan in-
richting en beveiliging. Bovendien is 
organiseren van de Junior Pramen-
race vanwege deze extra benodigde 
fi nanciën niet meer mogelijk. 

Hoge kosten
De Feestweek verplaatsen naar ‘in-
door’ blijkt geen optie te zijn. Zo-
wel The Beach als het studiocom-
plex hebben onvoldoende ruim-
te of capaciteit beschikbaar. Alter-
natieve locaties zijn het bestaande 
VVA-terrein in de Hornmeer, Green-
park Aalsmeer of het perceel aan de 
Bilderdammerweg. De aanleg van 
een evenemententerrein in Green-
park zou onverantwoord hoge kos-
ten voor de gemeente betekenen 
en Kudelstaart is fi nancieel ook niet 
realistisch, omdat de betreffende 
grond in handen is van diverse pro-
jectontwikkelaars. De enige optie is 
het VVA-terrein. Buiten dat hier in-
richten van een evenemententerrein 
een behoorlijke greep zal zijn in de 

gemeentekas, is verder onderzoek 
nodig en zal overleg gepleegd moe-
ten gaan worden met omwonen-
den. Dit terrein zou, aldus de be-
stuurders, naar verwachting op zijn 
vroegst pas in 2018 kunnen worden 
opgeleverd. 

Overlast verminderen
Het verplaatsen van de Feestweek 
naar een alternatieve locatie acht 
het college, gezien het gedane on-
derzoek, geen realistische optie. Het 
leidt tot veel extra kosten, het eindi-
gen van (deel)evenementen binnen 
de Feestweek en kan niet op korte 
termijn uitgevoerd worden. Het col-
lege is derhalve van oordeel dat de 
Feestweek het beste in zijn huidi-
ge vorm kan worden gehandhaafd. 
Het college is zich bewust van het 
feit dat deze evenementen gepaard 
gaan met enige overlast voor de 
omgeving. Tegelijkertijd is het colle-
ge van oordeel dat dit in een dorp 
als Aalsmeer onvermijdelijk is. Het 
college is uiteraard bereid om in sa-
menspraak met de organisatoren 
van de Feestweek en de Pramen-
race, omwonenden en ondernemers 
te zoeken naar mogelijkheden om 
de onvermijdelijke overlast zo klein 
mogelijk te laten zijn. “De afgelopen 
jaren is daar al kritisch naar geke-
ken, maar wellicht zijn nog waarde-
volle opties over het hoofd gezien”, 
aldus het college in haar conclusie.  

‘Gewoon’ op Praamplein
Kortom: Wat het college betreft blijft 
de Feestweek dus gewoon op het 
Praamplein in het Centrum, maar ui-
teraard heeft de gemeenteraad ook 
zeggenschap in deze. “Deze con-
clusie kan fungeren als discussie-
notitie”, besluiten de bestuurders 
tot slot. De afronding van de inte-
grale evaluatie van het evenemen-
tenbeleid staat overigens gepland in 
mei dit jaar.

Stroomstoring deert het 
zorgcentrum niet!
Aalsmeer - Afgelopen vrijdag 
27 maart zat een groot deel van 
de provincie Noord Holland zon-
der stroom. Ook alle telefoonver-
keer waaronder het mobiele net-
werk lag plat. Voor zorginstellingen 
is zo’n situatie een hachelijk iets, 
want er wonen kwetsbare mensen 
en je moet een beroep kunnen doen 
op de hulpdiensten. Hulde aan de 
brandweer die meteen na het uit-
breken van de storing uitrukte en 
een rondje langs de zorginstellingen 
maakte om te zien of er problemen 
waren. Bijvoorbeeld of er mensen 
vastzaten in de lift en dergelijke. De 
enige plaats waar het licht niet uit-
ging was in Zorgcentrum Aelsmeer. 
Dat heeft te maken met het feit dat 
er op het dak van het Zorgcentrum 
een warmtekrachtkoppelingsinstal-
latie staat. Door deze WKK wordt 
gas omgezet in elektra. Het is een 
voorziening die al lange tijd geleden 
is geplaatst bij de millenniumwisse-
ling in 1999. Toen zouden er immers 
vreselijke dingen gebeuren met de 

elektriciteit en moest heel Neder-
land zich daarop voorbereiden. Ove-
rigens heeft de WKK niet als primai-
re taak om als noodstroom te die-
nen, maar is een manier om goed-
koop stroom op te wekken en zo 
verspilling in de zorg tegen te gaan. 
Dat hij in geval van nood ook stroom 
kan leveren, is een extra bijkomstig-
heid. Het is niet zo dat alles volle-
dig door kan draaien op de WKK. 
En aantal voorzieningen wordt au-
tomatisch afgeschakeld, maar de 
vitale functies blijven behouden. In 
de voorgaande jaren had het zorg-
centrum bij korte stroomonderbre-
kingen veel plezier van de WKK. Je 
moet er immers niet aan denken dat 
het hele gebouw in volstrekte duis-
ter gehuld is en de bewoners gaan 
dwalen. Maar nog nooit eerder is er 
zo’n langdurige stroomstoring ge-
weest als vorige week. 
Het kwam ook op een ongelukkig 
moment. In de loop van de ochtend 
is de keuken in vol bedrijf, want er 
zitten meer dan 300 mensen tus-

sen de middag op een warme maal-
tijd te wachten. Door slim te werken 
in de keuken met de apparatuur, 
die op de noodstroom was gescha-
keld, zag de keuken toch kans om 
de ruim 300 maaltijden op tijd uit te 
leveren. Hulde aan de koks die dit 
mogelijk maakten en daar ook heel 
voldaan over waren. Ook was het 
mogelijk nog iets te doen voor de 
buurt, zoals het verzorgen van kof-
fi e in het naastgelegen Rozenholm 
en de supermarkt aan de overzijde. 

Fietsenhandel naar Polen 
bij toeval ontdekt
Aalsmeer -  Op dinsdag 24 maart 
om half zes in de middag kreeg 
de politie een melding dat er in de 
Ophelialaan in een bestelbus met 
Pools kenteken twee fi etsen inge-
laden werden. In de Mercedes zou-
den nog meer fi etsen staan. Agen-
ten zijn polshoogte gaan nemen 
en troffen twee mannen bij de be-
stelbus aan. In bus stonden totaal 
zes fi etsen waarvan vier gesigna-
leerd stonden als gestolen. De fi et-
sen bleken gestolen te zijn in Arn-
hem en Nijmegen. Van twee fi etsen 
is geen aangifte gedaan, maar ver-
moedelijk zijn ook deze van diefstal 
afkomstig. De 44-jarige Poolse be-
stuurder van de bestelbus gaf aan 
naar Aalsmeer te zijn gereden om 
een 20-jarige landgenoot op te ha-
len om hem mee te laten rijden naar 
Polen. De bestuurder gaf aan niet 
te weten dat de fi etsen van diefstal 
afkomstig waren. Hij kon ook aan-
tonen dat hij handelde in opdracht 

van een handelaar in Gelderland. Hij 
heeft afstand gedaan van alle fi et-
sen. De 44-jarige mocht met een le-
ge bus en de 20-jarige passagier, 
waarvoor hij speciaal naar Aalsmeer 
was gekomen, terug naar Polen. Er 
loopt een onderzoek naar deze fi et-
senhandel vanuit vermoedelijk Gel-
derland. 

Ramen voordeur 
ingegooid
Aalsmeer - In de nacht van zater-
dag 28 op zondag 29 maart zijn twee 
ramen ingegooid van een voordeur 
van een woning in het Anjerhof. De 
vernieling is waarschijnlijk gepleegd 
tussen elf uur in de avond en half 
vier ‘s nachts. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844.
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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 Haarlemmer-
meer, tel. 023-8908700.

ApotHeek
Buiten de normale openingstijden 
kan men terecht bij de 
Dienstapotheek Amstelland 
(zijvleugel Ziekenhuis Amstelland) 
Laan van de Helende Meesters 8 
Amstelveen, tel. 020-3455000, 
ma t/m vr. 17.30-23.00 u. 
za., zo. en feestdagen 8.30-23.00 u.
www.ziekenhuisamstelland.nl
Van 23.00-8.30 u. centrale 
nachtapotheek Amsterdam, 
tel. 020-5923315.
Apotheek Groen
Drie Kolommenpein 1A Aalsmeer, 
tel. 324476. ma. t/m vr. 8.00-18.00 u.; 
za. 9.00-17.00 u. 
Poldermeesterplein 16-18 Aalsmeer, 
tel. 500814, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
Einsteinstraat 95 Kudelstaart, 
tel. 327036, ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.
www.apotheekgroen.nl
Apotheek v.d. Mooren
Ophelialaan 162 Aalsmeer, 
tel. 341963. ma. t/m vr. 8.30-18.00 u.; 
za. 9.00-12.30 u.
www.apotheekvandermooren.nl

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

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

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

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

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

HulpDienst
www.zorgvoorelkaar.com/
aalsmeer 
tel. 0297-347510.
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
Vrijwillige ouderenadviseurs
van de samenwerkende 
ouderenorganisaties Aalsmeer/
Kudelstaart. Coördinator, tel. 321143 
of wimvandemerbel1@kpnplanet.nl

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

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

AlArMnuMMer 112
www.112.nl

INFORMATIEF

COLOFON

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

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

Aanleveren van advertentie
aanlever@meerbode.nl

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
redactieaalsmeer@meerbode.nl

redactie: 0297-341900
Jacqueline Kristelijn
mobiel 06-37418988

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

128e 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

Peuter-Instuif
 in Oost-Inn

Aalsmeer - Woensdag 8 april van 
9.30 tot 11.30 uur is er gelegenheid 
voor inloop en ontmoeting onder 
het genot van koffie en thee bij de 
Oost-Inn. Van 9.30 tot 10.30 uur is 
er de peuterinstuif. Een uur met je 
kindje gezellig spelen, dansen, zin-
gen en een werkje maken. Belang-
stellenden zijn welkom in de Mika-
do aan de Catharina-Amalialaan 66. 
Voor inlichtingen: 0297-325636 of 
0297-345413 of kijk op oosterkerk-
aalsmeer.nl.

Mantelzorg zoekt 
vrijwilligers

Aalsmeer - De lente is begonnen 
en dan horen de medewerkers van 
Mantelzorg & Meer nog vaker van 
chronisch zieken of mensen met een 
beperking: “Ik zou zo graag even 
lekker naar buiten gaan.” Bent u ie-
mand die graag wandelt, fietst, win-
kelt, of gewoon lekker in het park zit? 
Mantelzorg & Meer heeft gezelschap 
voor u! Wilt u een keer per week of 
twee weken een paar uurtjes samen 
met een chronisch zieke of iemand 
met een beperking op pad? U doet 
hem of haar en zijn of haar mantel-
zorger een groot plezier. De coördi-
nator Vrijwilligers maakt graag ken-
nis met deze sportieve vrijwilligers. 
Samen bespreekt u wat u wilt en wie 
het best bij u past. De vrijwilligers 
krijgen training, professionele bege-
leiding en onkostenvergoeding. Voor 
informatie en aanmelden kan con-
tact opgenomen worden met Man-
telzorg & Meer via 020-3335353, via 
e-mail info@mantelzorgenmeer.nl of 
bezoek www.mantelzorgenmeer.nl.

Oud papier in 
Kudelstaart

Kudelstaart - Aanstaande vrijdag-
avond 3 april haalt de handbalafde-
ling van RKDES het oude papier op. 
Gaarne de papiercontainer of dozen 
papier plaatsen waar ook de vuil-
containers verzameld dienen te wor-
den. Met de opbrengst van het ou-
de papier steunt de Supporters Ver-
eniging financieel alle Kudelstaartse 
verenigingen. Dus, verzamel het pa-
pier voor de eerste vrijdagavond van 
de maand en steun ook!

Baan7 met David de Vos
Aalsmeerderbrug – Op zondag 
5 april is er in de Levend Evange-
lie Gemeente een Baan7 jongeren-
dienst waar David de Vos zal spre-
ken. Op deze eerste paasdag is het 
thema: ‘Alive!’ Het belooft een te 
gekke avond te worden met een 
eigentijdse preek, veel muziek en 
een live band. Na afloop is er een 
Baan7 Café waar wat gedronken en 
nagepraat kan worden met vrien-
den. Baan7 begint om 19.00 uur en 
wordt gehouden in de LEG aan de 
Kruisweg 55. David de Vos is een 
jonge, inspirerende spreker die in 
binnen- en buitenland spreekt. Hij 
heeft een onuitblusbare passie voor 
Jezus en zijn boodschap is: Jezus 
leeft en wil een relatie met jou! En-
thousiast, dynamisch en vol overga-
ve schetst hij verhalen uit de Bijbel 
en hun diepere betekenis. Samen 
met zijn vrouw Joyce richtte hij tien 
jaar geleden stichting Go and Tell 
op om zo grote groepen mensen 
met het evangelie te kunnen berei-
ken. Meer informatie is te vinden op  
www.goandtell.nl. Baan7 wordt el-
ke eerste zondag van de maand ge-
houden voor jongeren van 13 tot 20 
jaar. Of je nu vaker in een kerk komt 

KERKDIENSTEN
ijlvoet. Goede vrijdag 3 april Oe-
cumenische vesper in Karmelkerk 
vanaf 19.30u. Zondag 10u. Paasvie-
ring met ds. Liesbet Geijlvoet m.m.v. 
Doopsgezind kerkkoor. Opvang 0-4 
jaar via oppas@dgaalsmeer.nl. 

Geref. Gemeente Nederland
Chrysantenstraat 1a. 
Zondag Paasdiensten om 10u. en 
16.30u.

Protestantse Gem. Nederland
Open Hof Kerk, Ophelialaan 247. 
Donderdag 2 april dienst 19.30u. 
met ds. T.H.P. Prins. Goede vrijdag 3 
april dienst 19.30u en zaterdag 21 u. 
viering ds. J. van Popering. Zondag 
10u. Paasdienst met ds. T.H.P. Prins. 

Hervormde Gemeente Aalsmeer
Dorp: Dorpskerk, Kanaalstraat.
Donderdag 2 en zaterdag 4 april 
19.30u. halfuursdiensten. Goede 
vrijdag 3 april 19.30 u. viering met 
ds. E.J. Westerman. Zondag om 10u. 
Paasdienst met ds. E.J. Westerman. 
Organist: W. Spaargaren. 
Oost: Oosterkerk, Oosteinderweg 
372. Goede Vrijdag 19.30u. dienst 
met ds. J. Heack. Organist M. Noor-
dam. Zondag Paasdienst om 10u. 
met ds. J. Heack uit Zeist. Organist: 
Joshua Prins. 

Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55, Aalsmeerderbrug. 
Goede vrijdag 3 april viering 19.30u.
Spreker Martijn Piet. Zondag 10u. 
Pasen. Samenkomst met dovenver-

Aalsmeerse Cama Gemeente
Wellantcollege, Thijsselaan 18. 
Goede vrijdag 3 april dienst 19.30u. 
met ds. Jan Martijn Abrahamse. 
Zondag Paasdienst om 10u. met 
ds. Jan Martijn Abrahamse. Tevens 
crèche en peuterdienst. Op donder-
dag 9 april Leerhuis in Open Hof-
kerk, ingang Sportlaan 86 vanaf 
20u.

Alphakerk Amstelland
In Dorpshuis Kudelstaart. 
Zondag Paasdienst om 10u. Spre-
ker: Johan Leeuw. Babyoppas, kin-
der- en tienerwerk aanwezig.

Christelijke Geref. Kerk
Lijnbaankerk, Lijnbaan. 
Goede vrijdag 3 april dienst 19.30u. 
met ds. M. Hogenbirk. Zondag 
Paasdiensten om 10u. en 16.30u. 
met ds. M. Hogenbirk en maandag 
6 april zangdienst om 10u.
 
Doopsgezinde Gemeente
Zijdstraat 55. 
Donderdag 2 april avondmaalsvie-
ring om 19.30u. met ds. Liesbet Ge-

Pasen, 
2 t/m 6 april

tolking en vertaling in Engels. Spre-
ker Jolanda Kromhout. Babyoppas 
en aparte bijeenkomsten voor kin-
deren. Om 19u. Baan 7 jongeren-
dienst. 

Ned. Geref. Kerk
Het Lichtbaken, Aalsmeerderweg 
751, Rijsenhout. Goede vrijdag 3 
april 19.30u met ds. M. Hogenbirk. 
Gez. dienst in CGK. Zondag Paas-
diensten om 10u. en 16.30u. met ds. 
J. Trommel

RK Karmelparochie
Karmelkerk, Stommeerweg. 
Donderdag 2 april 19.30u. euch.
viering in Karmelkerk met L. See-
boldt. Goede vrijdag 14.30u. kruis-
weg in Karmelkerk met L. See-
boldt m.m.v. klein koor, 15u. kruis-
weg in Kloosterhof met N. Kuiper, 
om 17.30u. Poolse dienst met Krzys-
ztof en 19.30u. woordcommunievie-
ring in Karmelkerk. 

Zaterdag 21.30u. eucharistieviering 
met L. Seeboldt m.m.v. Karmelkoor. 
Zondag in Karmelkerk om 10.30u 
eucharistieviering met L. Seeboldt 
m.m.v. Karmelkoor. Om 10u. woord-
communieviering in Kloosterhof. 
Zondag en maandag om 14u. Pool-
se diensten met Krzysztof. 

Oud Katholieke Kerk
Oosteinderweg 394. 
Zaterdag 4 april 20u. Stille zaterdag 
en paaswake met pastor J. Spaans. 
Organist: Bram Biersteker.

Borrel Aalsmeer met kunst 
en spetterend optreden
Aalsmeer - Donderdag 9 april a.s. 
kan iedereen weer zijn of haar za-
kelijke netwerk uitbreiden tijdens de 
29ste editie van de netwerkbijeen-
komst Borrel Aalsmeer bij restaurant 
Welkom Thuis aan de Stommeerweg. 
Iedereen is welkom op deze net-
werkbijeenkomst, ook werkzoeken-
den en het entree is gratis. Bij Bor-
rel Aalsmeer wordt van netwerken 
een ‘avondje uit’ gemaakt, dus neem 
vrienden, collega’s en relaties mee. 
Netwerken doe je samen! De aan-
vang is 17.00 uur. Kunstenaar Henk 
Veen exposeert 4 kunstwerken, An-
nemiek van Eeden van AveFotografie 
maakt dit keer de foto’s en Miekes 
Muzikaal Behang zal een spetterend 
optreden verzorgen. Vanaf 17.00 uur 
kan er ook een dagschotel besteld 
worden en staat om 20.00 uur een 
lange tafel klaar om met diverse re-

laties van Borrel Aalsmeer samen te 
dineren. Deelname is niet verplicht. 
Lever je visitekaartje in bij binnen-
komst en maak kans op twee kaar-
ten voor ‘Hartsvrienden’ in het Crown 
Theater Aalsmeer op 24 april, twee 
vrijkaarten voor de voorstelling Ba-
daBoom Comedy Club Aalsmeer op 
16 april in de Studio’s Aalsmeer, een 
personal trainingssessie namens See 
Me Fit Aalsmeer en 2 boeken ge-
schreven door Monique Steenvoor-
den ‘Whisper from the heart’ en ‘Het 
onzichtbare zien’. Ben je verhinderd? 
Noteer dan alvast 21 mei, 11 juni en 
9 juli in de agenda, elke tweede don-
derdag van de maand! In mei staat 
in verband met Hemelvaart Borrel 
Aalsmeer op de derde donderdag 
(21 mei) in de agenda. 

Foto: Robert van Ingen

OVAK en het  gemak in huis
Aalsmeer - Donderdag 26 maart 
hield de OVAK een middag over het 
gemak in huis. Onder leiding van 
TNO hebben drie firma’s een goe-
de presentatie gegeven van wat er 
allemaal mogelijk is in en rond het 
huis. 
Wat in hoofdzaak behandeld werd: 
hoe men bijvoorbeeld met een rol-

lator of scoutmobiel veilig in huis 
kan komen. Ook liet men zien met 
een traplift naar boven te komen. 
Zo ook nog veel meer aanpassingen 
voor in de woning. Dit alles hebben 
de heren, gezamenlijk, op een pret-
tige manier verteld aan de ongeveer 
30 leden van de OVAK in Buurthuis  
Hornmeer. 

Cheque van Rotary voor 
stichting Haarwensen
Aalsmeer - Voorzitter René Fro-
nik, van de Rotaryclub Aalsmeer-
Mijdrecht-Uithoorn heeft onlangs een 
cheque van 2.750 euro overhandigd 
aan Patricia Burggraaf van de Stich-
ting Haarwensen. Deze stichting zorgt 
ervoor dat kinderen, die als gevolg van 

een medische behandeling of door an-
dere oorzaak kaal worden, een pruik 
van echt haar kunnen dragen. Het be-
drag van 2.750 euro is een deel van de 
opbrengst van de Santa Run die afge-
lopen 19 december in Mijdrecht is ge-
organiseerd door de Rotaryclub.

Aalsmeer - De Wmo-raad verga-
dert iedere tweede woensdag van 
de maand in het Gemeentehuis. De 
eerstvolgende vergadering is op 
woensdag 8 april om 15.00 uur. Be-
langstellenden van harte welkom een 
vergadering bij te wonen. Vanaf 14.30 
uur bestaat de mogelijkheid om le-
den van de WMO-raad deelgenoot 
te maken van uw ervaringen met de 
Wmo. De Wmo-raad handelt geen in-
dividuele vragen en klachten over 
toekenning, weigering of uitvoering 
van hulp af, maar kan wel een luiste-
rend oor bieden met als doel het op-

timaliseren van het Sociaal-loket en 
de WMO voorzieningen/diensten. In 
voorkomende gevallen zullen de be-
vindingen van de WMO-raad zo no-
dig anoniem besproken worden met 
het Sociaal-loket of desbetreffende 
beleidsambtenaren. De Wmo-raad 
Aalsmeer is op zoek naar enthousias-
te inwoners die als lid van de raad de 
boeiende uitdaging willen aangaan 
om mee te werken en mee te denken 
bij het tot stand komen van een goe-
de uitvoering van de Wmo-verorde-
ning. Geïnteresseerd?! Neem contact 
op via pagus42@kabelfoon.nl. 

Paaszangdienst 
in Oosterkerk

Aalsmeer - Op Eerste Paasdag, 
zondag 5 april, is er een paaszang-
dienst in de Oosterkerk. Een speci-
aal samengesteld muziekteam van 
de Oosterkerk verzorgd deze dienst. 
Muzikaal en met videobeelden 
wordt stilgestaan bij de lijdensweg 
en opstanding van Jezus. U bent 
van harte uitgenodigd. De dienst 
begint op 17.00 uur in de Oosterkerk 
aan de Oosteinderweg 269. 

Protestantse Gem. Rijsenhout
Tijdelijk dienst in dorpshuis De Ree-
de, Schouwstraat. Zondag 10u. 
paasdienst met ds. J. Vrijhof en 19u. 
zangavond FF zingen.

Samen Op Weg Kudelstaart
De Spil, Spilstraat, Kudelstaart. 
Donderdag 2 en Goede vrijdag 3 
april dienst 19.30u., zaterdag dienst 
20.30u en zondag 10u. paasdienst 
met ds. J. van Dalen.

RK St. Jan Geboorte Kudelstaart
RK kerk, Kudelstaartseweg. 
Donderdag 2 april eucharistievie-
ring 19u. met L. Aarts, Goede vrij-
dag 3 april diensten om 15 en om 
19u. Zaterdag 23u. dienst m.m.v. da-
mes- en herenkoor. Zondag 9.30u. 
eucharistieviering m.m.v. kinder-
koor.

Evangelisatiekring Aalsmeer
Bijbelstudieavonden in wijksteun-
punt Seringenhorst, Parklaan 27. Om 
de 2 weken. Weer op 14 april.

Begra Bijbelstudie
Elke maandag bijbelstudie-avond in 
gebouw Heliomare, Zwarteweg 98, 
20u. Op 13 april met drs. Gordon 
van Veelen. 

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.

De Wmo-raad vergadert

of helemaal nooit, je bent van har-
te welkom. Meer weten? Kijk dan 
op www.baan7.nl of facebook.com/
baan7.

Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/



Muziek/Show
Vrijdag 3 april:
* Optreden band Tristan met zan-
geres Evelyn Kallansee in Bacchus, 
Gerberastraat vanaf 21u.
* Crazy friday in feesterij de Bok, 
Dreef van 22 tot 05u.
* Rock-jamm met Guzz Genser in 
The Shack, Oude Meer, 21-01u.
Zaterdag 4 april:
* Feestavond in feesterij de Bok, 
Dreef van 22 tot 05u.
* Band Got It! live in café Sportzicht, 
Sportlaan vanaf 21u.
Zondag 5 april:
* Old jazz van Trio Guido Nielsen 
bij jachthaven Nieuwe Meer, Stom-
meerweg vanaf 16u. Op 3 mei optre-
den Trio Grande.
Maandag 6 april:
* Optreden The Hucksters en special 
bike/car-day in The Shack, Schip-
holdijk 253b in Oude Meer vanaf 
15.30u. Open: 13u.
Vrijdag 10 april:
* Concert Malando Quintet in Crown 
Theater Aalsmeer vanaf 20u.
* Braziliaanse gitaarvirtuozen in 
Bacchus, Gerberastraat. Activiteit 
KCA Jazz. Aanvang: 21.30u.
Zaterdag 11 april:
* Concert Sursum Corda ‘70 Jaar 
Bevrijding’ in Doopsgezinde kerk, 
Zijdstraat vanaf 20u.
* Fusion jazzkwartet rond Berthil 
Bustra in Bacchus, Gerberastraat 
vanaf 21.30u.

Films
Donderdag 2 april:
* Televisiespektakel ‘The Passion’ 
op scherm in de Spil, Spilstraat Ku-
delstaart vanaf 21u.
Tot en met 8 april:
* Films Home, Paddington, Sponge 
Bob, Big Hero 6, Fast & Furious 7 en 
mr. Turner in grote zaal Crown Cine-
ma, Van Cleeffkade. Tevens films in 
kleine zaal. Op 8 april: Ladies Night 
met ‘De Ontsnapping’.

Exposities
Zaterdag 4 april:
* Crash Museum in fort Aalsmeer, 
Aalsmeerderbrug open, 11-16u. 
4 en 5 april:
* Happy Meal museum open, Leg-
meerdijk 269. Zaterdag en zondag 
van 11 tot 17u.
* Huiskamermuseum open. Van 
Cleeffkade 12a. Zaterdag en zondag 
op afspraak: 06-12922954.
* Galerie Artline, Uiterweg 184 
open van 12 tot 17u. Schilderijen en 
sculpturen van Didi v/d Velde. 
Vanaf 11 april:
* Tijdelijke expositie over Tweede 
Wereldoorlog in Crash Museum in 
fort Aalsmeer te Aalsmeerderbrug. 
Zaterdag opening om 11u. Tot en 
met 31 mei.
Tot en met 3 mei:
* Tentoonstelling met grafieken van 
Gea Karhof en keramiek van Bar-
barra Röling in het Oude Raadhuis, 

Dorpsstraat 9. Open iedere donder-
dag tot en met zondag 14 tot 17u.
Tot en met 17 mei:
* Expositie bij galerie Sous-Terre met 
foto’s en beelden. Open iedere za-
terdag en zondag 13 tot 17u. 

Diversen
Donderdag 2 april:
* Ouderensoos in dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 13.30u.
* Sjoelcompetitie in dorpshuis de 
Reede in Rijsenhout vanaf 20u.
* Sjoelcompetitie in Dorpshuis Ku-
delstaart vanaf 20u.
Vrijdag 3 april:
* Kaartavond BV Hornmeer in buurt-
huis Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
* Paasdrive IJsclub de Kleine Poel in 
Noorddamcentrum Bovenkerk, 20u.
Zaterdag 4 april:
* Eieren versieren op Molenplein of 
in Zijdstraat voor kinderen,14-17u.
* Aanschuiftafel met Matt en Birgit 
in Huiskamermuseum, Van Cleeff-
kade 12a van 14 tot 17u.
* Paas Koppeltoernooi bij dartclub 
Poel’s Eye in Dorpshuis Kudelstaart. 
Inschrijving sluit 20u.
Maandag 6 april:
* Kinderboerderij Boerenvreugd 
open voor spelletjes, knutselen en 
bingo van 10 tot 14u.
Dinsdag 7 april:
* Fietsen met ANBO. Vertrek 13.30u. 
Bij Parochiehuis, Gerberastraat.
* Darten in ‘t Middelpunt, Wilhelmi-
nastraat vanaf 20u.
Woensdag 8 april:
* Inloop Oost-Inn 9.30-11.30u. in De 
Mikado, Catharina Amalialaan 66.
* OVAK soos in Parochiehuis, Ger-
berastraat vanaf 14u.
* Bingoavond bij BV De Pomp in ‘t 
Baken, Sportlaan 86 vanaf 20u.
* Presentatie over nieuwe metrolijn 
Amsterdam bij Nivon in buurthuis 
Hornmeer, Roerdomplaan 3 van-
af 20u.
Donderdag 9 april:
* Netwerken bij Borrel Aalsmeer in 
Welkom Thuis, Stommeerweg, 17u.
* Sjoelavond bij BV Oostend in Mid-
delpunt, Wilhelminastraat vanaf 20u.
* Speelavond DES in dorpshuis de 
Reede Rijsenhout vanaf 19.30u.
11 en 12 april:
* Kom in de Kas, open dagen bij zes 
tuinbouwbedrijven aan Hoofdweg. 
Zaterdag en Zondag van 10 tot 16u.
Zondag 12 april:
* Wandelen voor kindertehuis op Fi-
lippijnen. Verzamelen 13.30u. Dreef. 

Vergaderingen
Donderdag 2 april:
* Tweede bewonersavond buurtiso-
latieproject in buurthuis Hornmeer, 
Roerdomplaan 3 vanaf 20u.
Woensdag 8 april:
* Vergadering Wmo-raad in ge-
meentehuis vanaf 14.30u.
* Bijeenkomst voor ondernemers 
‘Laat je niet overvallen’ in Raadhuis 
Amstelveen vanaf 18u.
Donderdag 9 april:
* Ledenvergadering Oosterbad in 
The Beach, Oosteinderweg 247a 
vanaf 20u.

AGENDAGevarieerd (familie)filmaanbod
Home en Fast & Furious 7 
nu in Crown Cinema
Aalsmeer - Gisteren, woensdag 1 
april, is in Crown Cinema de ani-
matiefilm ‘Home’ (3D, NL) in pre-
mière gegaan. Als de aarde wordt 
veroverd door de Moefs, een bui-
tenaards ras dat op zoek is naar 
een nieuwe thuisplaneet, worden 
eerst alle mensen naar een an-
dere locatie gebracht. Maar ter-
wijl de Moefs de planeet reorgani-
seren, slaagt het vindingrijke meis-
je Tip erin om uit handen van de 
Moefs te blijven en krijgt ze gezel-
schap van Oh, een verbannen Moef. 
Tijdens hun bijzondere avontuur be-
seffen de twee vluchtelingen dat er 
meer op het spel staat dan alleen 
de verhoudingen in het universum. 
Ga 94 minuten genieten van deze 
familiefilm op vrijdag 3 en woens-
dag 8 april om 14.45 uur, zondag 5, 
maandag 6 en zaterdag 11 april om 
12.45 uur. De bioscoop aan de Van 
Cleeffkade trakteert ook deze week 
en komend weekend op een geva-
rieerd aanbod aan familiefilms, zo-
als ‘Mees Kees op de planken’ op 
donderdag-, vrijdag- en zaterdag-
middag, ‘Shaun het Schaap’ op vrij-
dag en zondag en ‘Wiplala’ en ‘Jack 
bestelt een broertje’ op vrijdag-, za-
terdag- en zondagmiddag. Afgelo-
pen maandag 30 maart is landelijk 
de film rond volkszanger Andre Ha-
zes ‘Bloed, zweet en tranen’ in pre-

mière gegaan. Ook in Crown Cine-
ma is een gezellig Hollands feestje 
gevierd. Deze film gaan bekijken in 
de Aalsmeerse bios kan donderdag 
en vrijdag vanaf 19.00 uur. En van-
daag, donderdag 2 april, gaat voor 
het eerst het licht uit voor de nieuwe 
actiefilm ‘Fast & Furious 7’. Vin Die-
sel, Paul Walker en Dwayne John-
son zijn opnieuw samen te zien in 
de hoofdrollen. James Wan regis-
seert dit nieuwe deel uit de suc-
cesvolle filmreeks rond snelle au-
to’s en meer. Plaatsnemen in het 
pluche van Crown Cinema kan van-
daag 2 en vrijdag 3 april om 16.30 
en om 21.30 uur, maandag 6, dins-
dag 7 en zondag 12 april om 21.15 
uur en donderdag 9 april om 21.15 
uur. Ook in bioscoop: ‘Samba’ op 
donderdag om 20.30 uur, ‘Mr. Tur-
ner’ op vrijdag om 20.30 uur en ‘Ser-
gio Herman, Fucking Perfect’ op za-
terdag om 20.30 uur. Kaarten zijn te 
reserveren via info@crowncinema.
nl en 0297-753700 en te koop voor 
aanvang in de bioscoopwinkel in 
Studio’s Aalsmeer. 

Tot slot: Op woensdag 8 april wordt 
opnieuw een Ladies Night georga-
niseerd. Dit keer wordt de film ‘De 
Ontsnapping’ met in de hoofdrol Isa 
Hoes vertoond. Kijk voor meer infor-
matie op www.crowncinema.nl. 

Ook hoge waardering bandjesavond

Pramenrace en Feestweek 
populairst in Aalsmeer!
Aalsmeer - De Pramenrace en de 
Feestweek zijn de populairste en be-
kendste evenementen in Aalsmeer, 
zo blijkt uit de enquête van de ge-
meente. De Pramenrace scoort een 
dikke 8,7 en de Feestweek heeft van 
de inwoners bijna een 8,5 gekregen. 
Bandjesavond is eveneens een 
graag bezocht muzikaal spekta-
kel, een 8, maar moet de intocht 
van Sinterklaas qua bekendheid en 
waardering voor laten gaan: 8,24. 
Ondanks dat de Tropical Night en 
Goud van Oud in de zomervakantie 
(juli en augustus) plaatsvinden, sco-

ren deze twee buiten-evenementen 
ook hoog wat populariteit betreft, 
resp. een 7,83 en een 7,78. De Ko-
ningsdag met veel spelletjes op het 
Raadhuisplein voor kinderen heeft 
eveneens een grote aanhang: 7,8. 

En alom waardering is er voor de 
jaarlijkse Geraniummarkt op de za-
terdag voor moederdag, bezocht 
door 59,1 procent van de inwoners. 
Aalsmeerders blijken wel van een 
beetje extra reuring te houden. Naar 
speciale markten en braderieën in 
het dorp gaat 57,3 procent!

Zaterdagavond rockmuziek
‘Got It!’ live in Sportzicht
Aalsmeer - Zaterdag 4 april staat 
rockband Got It! in Sportzicht klaar 
voor een avond live muziek. Het ge-
zellige café is bekend terrein voor 
de band en wegens herhaaldelijk 
succes wordt hier aanstaande za-
terdag weer eens keer een optreden 
gegeven. De aanvang is 21.00 uur 
en de entree is gratis. Rockband Got 
It! brengt lekkere, swingende num-
mers van onder andere Anouk, Gol-
den Earring en Brian Adams tot U2 
of de Red Hot Chillipeppers. En Got 

It! gaat verder, want ook rockversies 
van Alicia Keys, Armin van Buuren 
of Eric Burdon zijn in het repertoi-
re opgenomen. Kenners halen hun 
hart op bij klassiekers van Live, Joe 
Bonamassa, Sas Jordan en Amanda 
Marshall. Got It! is geen gewone co-
verband, maar een bevlogen band 
met een eigen sound en een bood-
schap vol levenslust: Just for the 
fun! Meemaken? Dan is café Sport-
zicht de place to be zaterdagavond. 
Adres: Sportlaan. 

Paaszondag op monumentale jachthaven

Old jazz met Trio Guido 
Nielsen bij Nieuwe Meer
Aalsmeer - Op paaszondag 5 april 
kan bij jachthaven Nieuwe Meer 
vanaf 16.00 uur genoten worden van 
oude jazz van het Trio Guido Nielsen. 
Jachthaven de Nieuwe Meer be-
schikt sinds korte tijd over een pri-
ma piano. Dus lag het voor de hand 
om één van de grote ‘klassieke’ jazz-
pianisten uit te nodigen voor een 
concert. Guido Nielsen is wereldbe-
roemd om zijn cd-serie met ragtime 
composities van onder meer Scott 
Joplin en ook is hij befaamd als ‘stri-
de-pianist’ die de muziek van James 
P. Johnson, Fats Waller en Jelly Roll 
Morton doet herleven. Hij wordt bij-
gestaan door Alex de Leeuw op te-
norsax en diens zoon Gijs de Leeuw 
op drums. De Hoofddorper Alex 
de Leeuw behoeft geen introduc-
tie – zijn swingende spel op tenor-
sax doet denken aan dat van de 
jonge Coleman Hawkins. Zijn zoon 
Gijs maakte na een gedegen oplei-
ding aan het conservatorium deel 
uit van diverse popbandjes en sinds 
kort ook is hij als jongste lid de stu-
wende kracht achter de Stable Roof 
Jazz & Blues Band. Alle reden om na 
de Paasbrunch het pontje naar de 
Nieuwe Meer te nemen.

Trio Grande
Op zondag 3 mei is vanaf 16.00 uur 
het dixieland Trio Grande uitgeno-
digd. Trio Grande bestaat uit Sytze 
van Duin op cornet, Alex de Leeuw 
op bassaxofoon en Rolf Koppijn op 
tenorgitaar en vocals. Vanaf het be-
gin van de jaren negentig is het Trio 
Grande succesvol, speelde in jazz-
clubs en op jazzfestivals. 

De sound van het trio is direct her-
kenbaar door de uit 1919 stammen-
de Conn bassaxofoon, bespeeld 
door Alex de Leeuw, Rolf Koppijn’s 
tenorgitaar uit 1931 en de virtuo-
ze manier waarop Sytze van Duin 
de cornet bespeelt. Geluidsverster-
king is niet of nauwelijks nodig aan-
gezien het trio de balans aanpast 
aan de zang van Rolf. Een nostalgi-
sche jazz- en dixielandbeleving op 
zondagmiddag op de monumentale 
jachthaven de Nieuwe Meer.

Jazz op de Nieuwe Meer wordt ge-
organiseerd in samenwerking met 
KCA en cultureel café Bacchus. 
Toegang: uw gift. Inlichtingen: Pier-
re Tuning, tel. 0297-360355 en Rein-
oud Staps, tel. 0297-325304.

Cars, bikes en Hucksters 
2e Paasdag in The Shack
Oude Meer - Op tweede Paas-
dag, maandag 6 april, vindt alweer 
de zesde Eastern Shack Shakedown 
plaats en natuurlijk zijn alle klas-
sieke en/of speciale vier-, drie- en 
tweewielers welkom. Een dag voor 
alle leeftijden en voor iedereen mét 
of zonder speciale of klassieke au-
to, motor of fiets. Op deze dag is 
The Shack al om 13.00 geopend, 
dus ben je in het bezit van zo’n klas-
siek juweeltje op wielen? Kom dan 
naar The Shack. Degenen, die niet 
in het bezit zijn van zo’n prachtig 
exemplaar, kunnen hun ogen ko-
men uitkijken naar al dat moois uit 
‘the good old days’. Naast alles wat 
er buiten te zien is, kan onder het 
genot van een lekker drankje van-
af 15.30 uur genoten worden van 
een spetterende show van Huck-
sters. De Hucksters behoeven geen 
verdere introductie meer, het is ge-
woon altijd feest, en ook dit gaat 
weer een dampende middag wor-

den, vol met de beste rock-covers 
uit zestig tot negentig. Op zang en 
gitaar Hans Millenaar, op basgitaar 
Ed van der Linden, op drums Ron 
Schalkwijk en op de leadgitaren Mi-
chael Hoogervorst en Remco Mille-
naar. Er is ruime parkeergelegen-
heid rondom The Shack en de toe-
gang is voor iedereen gratis! 

Vrijdag rockjam
De vrijdagavond voor Pasen, op 3 
april, is er weer een rockjam in The 
Shack onder leiding van Guzz Gen-
ser, ex-Herman Brood drummer. Ie-
dere avond is weer anders, maar al-
tijd supergaaf! Iedereen is van har-
te welkom om zijn of haar plekje op 
het podium in te nemen, Dus, grijp 
je kans! Het enige wat je mee neemt 
is je instrument en/of je stem, en 
de rest spreekt voor zich! Van 21.00 
tot 1.00 uur en de toegang is gra-
tis. Info: www.the-shack.info. Adres: 
Schipholdijk 253b in Oude Meer. 

Vrijdag strakke licks en diepe grooves

Concert ‘Tristan’ in Bacchus
Aalsmeer - Op vrijdag 3 april kan 
in cultureel café Bacchus in de Ger-
berastraat genoten worden van een 
optreden van de band ‘Tristan’ met 
zangeres Evelyn Kallansee. Tristan 
is een nieuwe Nederlands band met 
louter topmuzikanten uit de jazz 
en pop scene. Het geluid van de-
ze band kenmerkt zich door diep 
groovende funky sounds aan elkaar 
gezongen met de soul stem van 
Evelyn Kalansee. Steve Luthaker, de 
illustere Toto gitarist, heeft over de 
stijl van deze band gezegd ‘het bes-
te van de jaren zeventig gespeeld in 
2014’ Op 29 maart presenteerde de 
band haar tweede CD in het Patro-
naat in Haarlem. In de hierop vol-
gende tour wordt natuurlijk ook een 
bezoek aan Bacchus gebracht.
Evelyn Kalansee is ooit begonnen in 
de musical Les Miserables en heeft 
daarna in de musicals Evita en Joe 
gezongen. Ze heeft als achtergrond 
zangeres onder andere getourd met 
Marco Borsato en Jocelyn Brown.
Toetsenist Coen Molenaar is al ja-
ren de vaste toetsenist van de Jan 
Akkerman band en heeft met talloze 
andere muzikanten gewerkt. Bassist 
Frans Vollink en drummer Sebasti-

aan Cornelissen vormen samen met 
hem de ruggengraat van de band. 
Dit drietal vormt ook het groove jazz 
trio ‘On Impuls’. Gitarist Guy Nikkels 
heeft al met veel pop en jazz mu-
zikanten samen gespeeld waarvan 
Michael Brecker de bekendste is. 
Percussionist Martin Gort heeft een 
naam als sessie muzikant en heeft 
met grote diversiteit aan muzikan-
ten gespeeld, van Gloria Gaynor tot 
het Rosenberg Trio. Voor iedereen, 
die houdt van strakke licks en die-
pe grooves maar ook een danspasje 
niet versmaadt, is vrijdag een niet te 
missen avond. Zaal open: 21.00 uur.
Entree: 10 euro. Reserveren via de 
Bacchus site mogelijkl!

Toneelvereniging Kudelstaart:
Komedie ‘Jake’s Vrouwen’
Kudelstaart - Na het grote suc-
ces van de revue van het afgelopen 
najaar, zijn de enthousiaste spelers 
van toneelvereniging Kudelstaart al 
weer maanden volop aan het repe-
teren voor een prachtig nieuw stuk: 
de komedie Jake’s Vrouwen, ge-
schreven voor Neil Simon. Schrij-
ver Jake heeft weinig geluk in de 
liefde. Nadat zijn tweede huwelijk 
dreigt stuk te lopen wordt het met 
de dag onrustiger in zijn hoofd en 
krijgt hij in zijn gedachten vaker dan 
hem lief is gevraagd en ongevraagd 
advies van zijn slimme dochter, zijn 
overleden vrouw, zijn bemoeizuch-

tig zus en zijn bijzondere psychia-
ter. Is er wel ruimte voor een nieuwe 
liefde? Een echt mens, van vlees en 
bloed? En wat hebben de gebeur-
tenissen uit Jake’s jeugd ermee te 
maken dat hij moeite heeft met in-
timiteit? Valt zijn huwelijk nog wel 
te redden? Kom er allemaal ach-
ter in het Dorpshuis. Toneelvereni-
ging Kudelstaart geeft voorstelling 
op zaterdag 11 april om 20.15 uur 
(première), zondagmiddag 12 april 
om 14.00 uur en vrijdag 17 april om 
20.15 uur. Kaarten zijn te koop bij 
bakkerij Vooges in Aalsmeer en Gall 
& Gall te Kudelstaart.

Nieuw: Het Endless Festival
Aalsmeer - Op zaterdag 18 april 
wordt het festivalseizoen afgetrapt 
tijdens het Endless Festival in The 
Beach. Tijdens dit indoor festival 
staat The Beach eens niet in het te-
ken van sport, maar in het teken van 
House music, talentvolle DJ’s en ge-
nieten van de zomerse sfeer op de-
ze unieke locatie. Om 22.00 gaan de 
deuren open en gaat het feest be-
ginnen. De 38 jarige DJ Shahrooz 
is bepaald geen onbekende in de 
house en techno wereld. In de af-
gelopen 20 jaar werd hij meerde-
re malen ingevlogen op grote fees-
ten en festivals. “Mijn stijl is muziek 
waar een flow in zit, die het publiek 
in beweging brengt. Mijn verwach-
tingen voor Endless zijn hoog. De 
locatie is echt bijzonder, de mensen 
zijn leuk en de akoestiek is fantas-
tisch. Ik ben ready for take-off”, al-
dus DJ Shahrooz. Ook het jonge DJ-
trio Threble, bestaande uit Sander 
Ruissaard, Danique Ruiter en Youri 
Amoureus, is enthousiast over End-
less. Naast het samen draaien en 
produceren zijn het ook drie goe-

de vrienden die elkaar al jarenlang 
kennen en natuurlijk dezelfde pas-
sie delen. 
Endless is een initiatief van twee 
jonge ondernemers Guido Mopman 
en Jeroen Vismans. “We hebben 
voor dit festival The Beach gekozen 
als locatie, omdat dit monumentale 
pand zoveel meer biedt dan alleen 
voor verschillende beachsporten. 
We hopen met Endless een nieuwe 
doelgroep binnen te krijgen en hier-
door de mogelijkheden die dit pand 
heeft optimaal te benutten”, vertelt 
Guido. “Het zomerse gevoel dat je 
krijgt bij deze unieke locatie zorgt 
ervoor dat je tot in de puntjes klaar 
wordt gestoomd voor de zomer, de 
zon, het strand en niet te vergeten, 
de aller lekkerste festivals”, vult Je-
roen hem aan. De DJ’s die helemaal 
binnen de sfeer passen zijn met 
zorg uitgekozen. Naast DJ Shah-
rooz en Threble beloven ook DJ Ry-
vaq en Forrest Funk er een legenda-
rische avond van te maken. Ga voor 
meer informatie over Endless naar 
de website www.endlessfestival.nl

STAGE
MUSIC SHOP

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

Dé vioolspecialist

KOOPJE:

Ukelele 'Korala'
(wit)

€ 31,95

Mondharmonica
'Hohner Pro Harp'

€ 39,95

Klassieke gitaar 
'Salvador Cortez' 3/4

€ 149,-

Banjo 'Richwood'
(5-snarig)
€ 218,-

Ukelele 'Korala'
AANBIEDING

€ 31,95

Klassieke gitaar 
TIP:

€ 39,95

Banjo 'Richwood'
NIEUW:
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maken. Hoe u dat moet doen leest u in het groene kader aan de 
onderkant van deze advertentie.
- Oosteinderweg ( Z-2014/072426), het plaatsen van een 

fietsbrug (verzonden 30 maart 2015).

Weigering omgevingsvergunning*
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 3.9 Wabo besloten is de volgende 
omgevingsvergunning(en) te weigeren. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie.
- Sportlaan 25 (Z-2015/009049), het plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde (verzonden 30 maart 2015).

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 aanvraag is met 
toepassing van artikel 3.9, lid 2 van de Wabo met zes weken 
verlengd:
- Hornweg 230 (Z-2015/007418), het aanleggen van een in- 

en uitrit.

Ingetrokken aanvragen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvraag omgevingsvergunning is ingetrokken:
- Turfstekerstraat 19 traf (Z-2015/016036), het plaatsen van 

gevelkozijn en veranderen van bestaande gevelpaneel;
- Zandoogjestraat 11 (Z-2015/012917), het bouwen van een 

houten carport tegen bestaande schuur;

Geaccepteerde melding(en)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat de volgende melding(-en) is/zijn geaccepteerd:
- Hellendaalstraat 8 (Z-2015/017112), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen (verzonden 24 maart 2015);
- Mijnsherenweg 126 (Z-2015/017717), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen (verzonden 30 maart 2015);

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

CommIssIe RuImtelIjke kWalIteIt 
(VooRheen WelstandsCommIssIe)

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

omGeVInGsVeRGunnInG InGetRokken
- Gedeeltelijke intrekking bouwvergunning 20080261, Vlasak-

kerlaan 16, 1431 DJ Aalsmeer (Z 2015-018760)

Wet alGemene bepalInGen apV en dRank- en hoReCa
evenementen
Voor meer informatie over evenementen verwijzen wij u naar 
www.vvvaalsmeer.nl. Op deze site vindt u de evenementenkalen-
der waaruit u kunt afleiden welke openbare evenementen gaan 
plaatsvinden.

evenementenvergunning (aanvragen) 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende evenementen-
vergunning is aangevraagd:
- De Dreef (parkeerterrein) nabij zwembad de Waterlelie (Z-

2015/014900), Kermis Aalsmeer op 1 t/m 6 maart 2016 
(ontvangen 11 maart 2015);

- Oosteinderweg 247A (Z-2015/016266), Endless op 18 april 
2015 (ontvangen 26 maart 2015);

evenementenvergunning (verleend)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat op grond van artikel 2:25 van de APV de volgende eve-
nementenvergunning is verleend. Tegen de afgifte van deze 
vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet doen 
leest u in het groene kader aan de onderkant van deze adver-
tentie:
- Hornweg 187, Sporthal de Bloemhof (Z-2015/006296), Jac. 

Stammestoernooi op 4 en 5 april 2015 (verzonden 27 maart 
2015);

- Legmeerdijk 313 (Z-2015/008045), FloraHolland Springfair 
van 15 en 16 april 2015 (verzonden 26 maart 2015);

ColleCtes
Voor meer informatie over het vaste collecterooster verwijzen 
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 horecavergunning 
is aangevraagd:
- Bilderdammerweg 116 (Z-2015/014652), Jachthoorncorps 

Kudelstaart (ontvangen 10 maart 2015);
- Bilderdammerweg 123 (Z-2015/015489), Tennis Vereniging 

Kudelstaart (met terras) (ontvangen 13 maart 2015);

teR InzaGe
t/m 09-04-15 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 

‘Horecavoorziening Kudelstaartseweg 295-297’ 
en inspraak ‘Beeldkwaliteitplan Kudelstaartse-
weg 295-297’

t/m 10-04-15 Aalsmeerderweg 243A (vergunning en bijbe-
horende stukken voor het oprichten en in wer-
king hebben van een tuin- en onderhoudsbe-
drijf met de opslag en verkoop van consumen-
tenvuurwerk, de opslag van theatervuurwerk 
(PSE en flairs) en ontstekers voor vuurwerk. (Z-
2014/048081)

t/m 23-04-15 het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Partiële 
herziening Aalsmeer- Dorp’’ met de bijbehoren-
de stukken

t/m 14-05-15 Besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 
“Nieuw Oosteinde, eerste wijziging” (met de 
bijbehorende stukken)

t/m 15-05-15 Ontwerp beschikking omgevingsvergunning in 
afwijking van het bestemmingsplan Hornmeer, 
Dreef 7A Aalsmeer (uitgebreide procedure) 
(aanvraag voor omgevingsvergunning, de ont-
werp-beschikking, de ruimtelijke onderbouwing 
en het ontwerp verklaring van geen bedenkin-
gen en de overige daarop betrekking hebbende 
stukken)

Inzien wijzigingsplan
Vanaf 1 januari 2010 geldt het digitale bestemmingsplan als het 
rechtsgeldige bestemmingsplan. Het besluit tot vaststelling van 
het wijzigingsplan ligt tezamen met de bijbehorende stukken 
gedurende zes weken met ingang van 3 april 2015 t/m 14 mei 
2015 op de volgende wijze voor een ieder ter inzage:
- in digitale vorm via de landelijke voorziening van www.

ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatiecode: 
NL.IMRO.0358.BPNIEUWOOSTWIJZ1-VA01;

- via de gemeentelijke voorziening, rechtstreeks via 
http://0358.ropubliceer.nl, of via de website http://www.
aalsmeer.nl/web/Wonen-en-leven/Bestemmingsplannen-
en-structuurvisies/Hoe-raadpleegt-u-een-bestemmingsplan.
htm;

- in papieren vorm bij de balie Burgerzaken op het gemeente-
huis 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 uur 
tot 20.00 uur, en

- in papieren vorm bij de Balie Bouwen en vergunningen in 
het raadhuis van Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1; aan-
melden via centrale balie (openingstijden balie: maandag 
t/m woensdag 8.30–15.30 uur, donderdag 8.30-16.30 uur, 
vrijdag 8.30-12.30 uur).

Degene die buiten de genoemde openingstijden inzage wil heb-
ben in het plan, kan daarvoor contact opnemen via het alge-
mene tel. 0297-387575.

beroep
Op grond van artikel 8.2 Wro van de Wet ruimtelijke ordening 
kan met ingang van 3 april 2015 gedurende zes weken tegen het 
besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan beroep worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (AbRS), postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. Beroep kan 
worden ingesteld door: 
- belanghebbenden die tijdig bij burgemeester en wethouders 

een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben 
gebracht;

- belanghebbenden die weliswaar geen zienswijze over het 
ontwerpbesluit bij burgemeester en wethouders naar voren 
hebben gebracht, maar kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat waren zich tijdig met een zienswijze tot 
burgemeester en wethouders te wenden.

Het beroepschrift moet zijn voorzien van naam en adres van 
de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van 
het beroep. Voor de behandeling van een beroepschrift is grif-
fierecht verschuldigd. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken be-
langen, dat vereist. Naast het schriftelijk instellen van beroep 
is het mogelijk digitaal beroep aan te tekenen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Via de link https://
digitaalloket.raadvanstate.nl/ is het vooralsnog alleen voor bur-
gers mogelijk om het beroep digitaal in te dienen.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in 
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een 
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist.

bekendmakInG uItbReIdInG mandaten VooR de 
omGeVInGsdIenst nooRdzeekanaal Inzake mIlIeu 
besluIten (z-2015/012774)

Het college heeft in haar vergadering van 17 maart 2015 be-
sloten de mandaten met ondermandaat aan de directeur van de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaal inzake milieu besluiten uit te 
breiden. Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noord-
zeekanaalgebied heeft op 19 maart 2015 met deze uitbreiding 
ingestemd. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ou-
der-Amstel en Uithoorn hebben in februari 2012 een bestuurlijk 
akkoord gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt met gemeen-
ten gelegen langs het Noordzeekanaalgebied, Omgevingsdienst 
IJmond en provincie Noord-Holland over samenwerking op 
het gebied van het basistakenpakket tussen Omgevingsdienst 
IJmond en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Inspecteurs 
van beide Omgevingsdiensten zullen hand in hand het toezicht 
en de eventuele handhaving verzorgen bij bedrijven in het ge-
bied van de gemeente Aalsmeer. Dit zal gebeuren op basis van 
de werkwijze van de Omgevingsdienst IJmond. Het college van 
de gemeente Aalsmeer heeft voor de uitvoering van de taken 
volgens de IJmondse werkwijze hun mandaten uitgebreid. Voor 
de bedrijven verandert er niets. Zij zullen nog steeds worden 
aangeschreven door het NZKG en kunnen bij vragen ook contact 
opnemen met NZKG. Inwerkingtreding: 17 maart 2015

Wet alGemene bepalInGen omGeVInGsReCht 
aanvragen omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ont-
vangen. De bijbehorende documenten kunt u inzien bij de balie 
Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis. Reageren op de 
aanvraag is mogelijk. U kunt een reactie sturen naar info@aals-
meer.nl onder vermelding van het dossiernummer. In een later 
stadium kan eventueel een zienswijze, een bewaarschrift of een 
beroepschrift worden ingediend. 
- Bildammerweg 123 (Z-2015/018485), het plaatsen van een 

geluidmeetpost;
- Praamplein (Z-2015/018140), het tijdelijk plaatsen van een 

vuilcontainer en trailer;
- Westeinderplassen Sectie 8029A ( Z-2015/017679), het bou-

wen van een blokhut.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat 
de volgende melding(en) is/zijn ontvangen:
- Mijnsherenweg 126 (Z-2015/017717), het verwijderen van 

asbesthoudende materialen;
- Van Cleeffkade 15 ( Z-2015/017369), melding brandveilig 

gebruik Crown Business Studios;
- Gluckstraat 12 ( Z-2015/017971), melding brandveilig ge-

bruik.

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(en) te verlenen. Tegen de afgifte van 
deze vergunning(en) kunt u bezwaar maken. Hoe u dat moet 
doen leest u in het groene kader aan de onderkant van deze 
advertentie:
- Cyclamenstraat 62 (Z-2015/000032), het vergroten van een 

woonhuis (verzonden 24-03-2015;
- Noordpolderweg 18 (Z-2014/073926), het bouwen van een 

bedrijfsgebouw (verzonden 25 maart 2015).

Van rechtswege verleende vergunningen
Tegen het ontstaan van deze vergunning(en) kunt u bezwaar 

officiële mededelingen
2 april 2015

GeWIjzIGde openInGstIjden Rond pasen 
Goede Vrijdag: Op Goede Vrijdag (3 april) is het 
 gemeentehuis geopend. 
pasen: Maandag 6 april (tweede paasdag) zijn 
 het gemeentehuis en Afvalbedrijf 
 De Meerlanden gesloten.

CommIssIe RuImte en eConomIe
Agenda voor de vergadering van de commissie Ruimte en Econo-
mie op dinsdag 7 april 2015, 20.00 uur

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00 1. Voorzitter: de heer R.K. van Rijn
  Opening 
20.02 2. Vaststelling van de agenda
20.05 3. Brief omwonenden Hoofdweg 76 inzake 
  bouwplan Hoofdweg 76.
20.20 4. Vaststelling structuurvisie Uiterweg
21.00 5. Vaststelling startnotitie 9 woningen 
  Hornweg 317
21.30 6. Liquidatie Regionaal Milieuoverleg en 
  opheffing Gemeenschappelijke Regeling
21.35 7. Voorstel tot wijziging Gemeenschappelijke 
  Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol
21.45 8. De Tuinen van Aalsmeer
22.30 9. Uitvoering motie 51 ‘Extra Kunstgrasveld 
  RKDES’
22.55 10. Vragenkwartier

CommIssIe maatsChappIj en bestuuR
Agenda voor de vergadering van de commissie Maatschappij en 
Bestuur op donderdag 9 april 2015, 20.00 uur 

tijd agenda- onderwerp
 punt

20.00  1. Voorzitter: mevr. W.B. Alink-Scheltema
  Opening 
 2. Vaststelling van de agenda
20.05  3. Integraal Veiligheidsbeleid Aalsmeer 
  2015-2018
20.50  4. Locatie feestweek
21.20  5. Jaarverslag 2013 en begroting 2015 
  Stichting Auro
21.40  6. Verordening leerlingenvervoer
22.00 7. Voortgangsnotitie ten behoeve van de 
  evaluatie jeugd- en gezinsbeleid en 
  onderwijsvisie 2015-2018
22.30 8. Vragenkwartier
22.45 9. Sluiting

ontWeRp besChIkkInG omGeVInGsVeRGunnInG In 
afWIjkInG Van het bestemmInGsplan hoRnmeeR, 
dReef 7a aalsmeeR (uItGebReIde pRoCeduRe) 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken, ingevolge 
artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wabo, bekend dat zij 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het permanent vergunnen van de bestaande tijdelijke buiten-
schoolse opvang (BSO) op de Dreef 7A in Aalsmeer. Het perceel 
is gelegen in de wijk Hornmeer. Hornmeer is gelegen tussen de 
Westeinderplassen (westen) en de bloemenveiling Flora Holland 
(oosten), Stommeer (noorden) en Uithoorn (zuiden). Het BSO 
is gelegen achter zwembad de Waterlelie, Dreef 7, dicht bij de 
midgetgolf, de kinderboerderij, een sportschool, het park en de 
voetbalvelden. Het bestaande gebouw heeft een oppervlakte van 
190 m². De hoogte ten opzichte van het maaiveld is 3 meter. De 
gewenste ontwikkeling past niet binnen het geldende bestem-
mingsplan Hornmeer. Voor dit voornemen dient door middel van 
een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning afge-
weken te worden van het geldende bestemmingsplan. 

ter informatie
De aanvraag voor omgevingsvergunning, de ontwerp-beschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing en het ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen en de overige daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van 3 april 2015 voor 6 weken 
op de volgende wijzen voor een ieder ter inzage:
- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het gemeentehuis, 

Drie Kolommenplein 1 te Aalsmeer (openingstijden balie: 
dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.30, alleen op af-
spraak). U kunt een afspraak maken voor een gesprek binnen 
deze tijden met de behandelend ambtenaar via tel. 0297-
387575;

- bij de Balie Bouwen en Vergunningen in het Raadhuis, Laan 
Nieuwer Amstel 1 te Amstelveen (openingstijden balie: 
maandag, dinsdag en woensdag tussen 8.30-15.30, donder-
dag tussen 8.30-16.30 en vrijdag tussen 8.30-12.30);

- Via de website ruimtelijkeplannen.nl http://www.ruim-
telijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0358.
OIAVHB.08xB-OW01

zienswijze
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een ziens-
wijze betreffende de ontwerpbeschikking schriftelijk bij het col-
lege van burgemeester en wethouders (postbus 253, 1430 AG 
Aalsmeer) kenbaar maken. De zienswijzen kunnen naar keuze 
ook mondeling naar voren worden gebracht. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze dient u via het centrale num-
mer 0297-387575 een afspraak te maken met de behandelend 
ambtenaar.

VastGesteld WIjzIGInGsplan 
“nIeuW oosteInde, eeRste WIjzIGInG” 

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer maken ingevolge ar-
tikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij 
bij besluit van 31 maart 2015 het wijzigingsplan “Nieuw Oos-
teinde, eerste wijziging” met de daarop betrekking hebbende 
stukken, hebben vastgesteld. Het plangebied heeft betrekking 
op de percelen aan de Hornweg 231 en 237 te Aalsmeer.

doelstelling
Het doel van de bestemmingswijziging is te voorzien in de mo-
gelijkheid van de bouw van een vrijstaande woning achter op 
de beide percelen aan de Oranjestraat, zoals elders op dit deel 
van de Hornweg is gebeurd. Op het plangebied rust thans de be-
stemming “Wonen 2”, echter met uitsluitend een bouwvlak aan-
sluitend op de Hornweg. Om de toevoeging van een vrijstaande 
woning achter op de percelen aan de Oranjestraat mogelijk te 
maken geven burgemeester en wethouders toepassing aan de 
wijzigingsbevoegdheid als vervat in artikel 12.4 lid 1 van de 
regels van het bestemmingsplan “Nieuw Oosteinde”.

Gemeente aalsmeeR
Raadhuisplein 1, 1431 EH Aalsmeer
Tel. 0297-387575 - fax 0297-387676
Gemeente is ook bereikbaar via het lokale nummer: 140297
Email: info@aalsmeer.nl
Website: www.aalsmeer.nl

openInGstIjden balIe buRGeRzaken
Ma. t/m vr. van 08.30-14.00 uur: vrije inloop. Op woensdag is 
de Afdeling Burgerzaken geopend van 08.30-20.00 uur. Tussen 
17.00-20.00 uur is deze afdeling alleen open voor reisdocumen-
ten, rijbewijzen, verhuizingen en uittreksels. Voor inschrijvin-
gen vanuit het buitenland en planning ondertrouw en huwelijk-
data dient altijd in persoon een afspraak te worden gemaakt. 
Het gemeentehuis is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 
08.30-17.00 uur.

openInGstIjden balIe bouWen & VeRGunnInGen
Bij de balie Bouwen en Vergunningen kunt u terecht voor uw 
vragen over bouwdossiers, bestemmingsplannen en vergunnin-
gen.

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

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

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

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

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

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

InspReken In de CommIssIeVeRGadeRInG 
oVeR een GeaGendeeRd ondeRWeRp?
Regelmatig wordt er in een commissievergadering of in de raad 
gesproken over een onderwerp dat de burger persoonlijk of als 
lid van een organisatie aangaat. Burgers kunnen de vergaderin-
gen als toehoorder bijwonen. Maar alleen in de commissiever-
gadering kan een burger het woord voeren over onderwerpen 
die op de agenda staan. In de raad is dat niet mogelijk. In de 
commissievergadering krijgt een inspreker maximaal 5 minuten 
de tijd om de leden toe te spreken, waarna eventueel een korte 
vragenronde volgt. 

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

oVeRIGe loketten en InfoRmatIe 
Vreemdelingenloket: tel. 0900-1234561

Openingstijden Sociaal Loket (zonder afspraak)
(voorheen cluster werk en Inkomen G2, Loket Wonen, Welzijn 
en Zorg G2 en Budgetbeleiding en Schuldhulpverlening Ge-
meente Uithoorn): 
ma. t/m vr. 08.30-12.00 uur

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

Postadres Aalsmeer per 1 januari 2015: 
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.
U kunt ook een mail sturen naar: sociaalloket@aalsmeer.nl.

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

pRoCeduRe 
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een weke-
lijkse publicatie van de gemeente Aalsmeer. In deze rubriek 
staan officiële mededelingen en bekendmakingen die voor u 
van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen bij u 
in de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt 
bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. U kunt 
de officiële mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.aalsmeer.nl.
* bezwaar
Een (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen. 
U kunt op dinsdag en donderdag tussen 8.30-12.00 uur op 
afspraak inzage krijgen in de stukken op het gemeentehuis te 
Aalsmeer. U kunt een afspraak maken via tel. 0297-387575. 
Op grond van artikel 7:1 Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende binnen zes weken, na de dag van verzending 
van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het bevoegde bestuursorgaan.
** beroep
De (omgevings-)vergunning, met de daarop betrekking heb-
bende stukken, ligt zes weken na de dag van verzending ter 
inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Vergunningen, 
tel. 0297-387575, de openingstijden zijn op dinsdag en don-
derdag tussen 8.30-12.00 uur. U kunt een afspraak maken voor 
een gesprek binnen deze tijden met een medewerker van de 
afdeling vergunningen voor uw vragen over bouwen en vergun-
ningen. Op grond van artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende binnen zes weken, na de dag van 
verzending van het besluit, schriftelijk een gemotiveerd be-
roepschrift indienen bij de Rechtbank van Amsterdam.
*** zienswijze
Gedurende de termijn (zes weken na de dag van verzending 
van het besluit) kan een belanghebbende schriftelijk en/of 
mondeling zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren 
brengen. De schriftelijke zienswijze wordt ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, postbus 
253, 1430 AG, Aalsmeer. Degene die buiten de openingstijden 
inzage wil hebben en degene die mondeling zijn zienswijze 
naar voren wil brengen, kan contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijke Ordening en Vergunningen via tel. 020-5404911.

VooR meeR InfoRmatIe: 
WWW.aalsmeeR.nl
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Bingo-avond 
bij BV de Pomp

Aalsmeer - Op woensdag 8 april 
is weer de maandelijkse bingo bij 
buurtvereniging de Pomp in ’t Ba-
ken in de Sportlaan 86. Vanaf 20.00 
uur is iedereen van harte welkom, 
lid of geen lid, jong of oud, gezellig-
heid en spanning staan voorop. Er 
worden tien rondes gespeeld met 
gevarieerde prijzen en één hoofd-
prijzenronde met twee waardevol-
le hoofdprijzen. Om het geld hoeft 
u het niet te laten, want het rende-
ment is altijd hoger dan uw inleg, 
is het niet qua prijzen, dan wel qua 
gezelligheid! Telefonische informa-
tie kan verkregen worden bij de se-
cretaresse van de vereniging, Caro-
line Ramp via 0297-344107. 

Paasdrive bij 
De Kleine Poel

Bovenkerk - IJsclub De Kleine Poel 
organiseert op vrijdag 3 april een 
paasdrive in het Noorddamcentrum 
in Bovenkerk. Vanaf 19.30 uur is de 
zaal open. Op 20.00 uur wordt met 
de eerste kaartronde begonnen. 

Er kan deze avond geklaverjast en 
bij voldoende belangstelling ge-
bokst worden. Geheel in de paas-
sfeer wordt het prijzenpakket ge-
vormd door eieren. 
Het motto ‘geen van de kaarters 
gaat zonder eieren naar huis’ geldt 
ook dit jaar weer. De kaartavond 
wordt besloten met een verloting 
met een keur aan prijzen.

Jubileumconcert Malando 
Kwintet in Crown Theater
Aalsmeer - In de oorspronkelij-
ke bezetting verzorgt het Malando 
Kwintet tijdens haar 75-jarig jubile-
umtournee ook een concert in het 
Crown Theater. Op vrijdag 10 april 
kan genoten worden van dit bijzon-
dere optreden. De passie voor mu-
ziek leeft al drie generaties lang 
voort in het Malando Orkest. De 
faam van het Malando Orkest be-
gon in 1939 met ‘Olé Guapa’, de tan-
go die oprichter Arie Maasland Ma-
lando wereldberoemd maakte. Een 
prachtige erfenis en het bestaans-
recht van het huidige Malando Or-
kest. 
Dat het orkest de tijd heeft overleefd 
en als nieuw klinkt, is de verdienste 
van Danny Malando. Met een ande-
re aanpak, zijn manier van arrange-
ren en zijn ideeën over de orkestbe-
zetting, heeft Danny het orkest een 
extra klankkleur gegeven. En daar-
mee heeft hij een zeer eigen en ei-
gentijds stempel op het Malando 
Orkest gedrukt, met veel liefde en 
respect voor de muzikale familietra-
ditie. In 2014 viert het Malando Or-
kest een dubbel jubileum. Het or-
kest bestaat 75 jaar en het was 15 
jaar geleden dat Danny Malando 
letterlijk het (dirigeer)stokje over-
nam van zijn vader Evert Overweg. 
In de voetsporen van Danny’s groot-
vader speelt Malando in dit bijzon-
dere jubileumjaar in de oorspronke-
lijke bezetting uit 1939 met 5 perso-
nen. Hiermee gaat een grote wens 
van Danny in vervulling. Dit kwin-
tet met Danny, Ernö Olah, Hugh den 
Ouden, Gert Wantenaar en Rebec-

ca Lobry is de ruggengraat van het 
huidige Malando Orkest. Vijf gewel-
dige toonkunstenaars met jaren lan-
ge staat van dienst die hun kunnen 
in alle finesses beheersen. Een jubi-
leumprogramma vol passie en emo-
tie waarin de geschiedenis van 75 
jaar Malando ten gehore wordt ge-
bracht. De voorstelling op 10 april 
begint om 20.00 uur. Kaarten voor 
de voorstelling kosten 24,50 eu-
ro per stuk en zijn te bestellen via 
www.crowntheateraalsmeer.nl of 
telefonisch via 0900-1353 (45 cpm). 
Kaarten zijn ook te koop bij Espago 
in de Ophelialaan, Boekhuis in de 
Zijdstraat en Primera op het Polder-
meesterplein. Wilt u een compleet 
avondje uit. Kies dan voor een the-
ater-arrangement. Gezellig uit eten 
voorafgaande aan de voorstelling, in 
Restaurant Downtown Diner of bij 
Eetze in Studio’s Aalsmeer. Meer in-
formatie hierover is te vinden op de 
website van het theater aan de Van 
Cleeffkade.

Lente-actie 
Wie de komende periode bood-
schappen doet bij AH op het Praam-
plein of AH op Poldermeesterplein, 
krijgt u bij elke besteding van mini-
maal vijftien euro een zegel cadeau. 
Wanneer u negen zegels gespaard 
heeft in het speciale spaarboek-
je, ontvangt u al een tweede kaart-
je gratis. Hoe het precies werkt, is te 
lezen op de website van Crown The-
ater Aalsmeer. Doe mee, er zijn dit 
seizoen nog diverse leuke voorstel-
lingen te bezoeken.

TheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertipTheatertip!!!

Do Uncovered heel positief 
ontvangen in Crown Theater
Aalsmeer - Afgelopen zater-
dag was het ondergedeelte van de 
Crown Theaterzaal goed gevuld met 
dolenthousiaste toeschouwers die 
allemaal gekomen waren voor zan-
geres Do. Zij zong de sterren van de 
hemel, ontroerde en verraste. Daar 
waren de bezoekers het over eens. 
In de pauze gonsde het over hoe 
prachtig het wel niet was en dat er 
af en toe een traantje weggepinkt 
moest worden. Één bezoeker: “Do 
raakt mij echt. Dat had ik niet ver-
wacht. Ik wist eigenlijk niet wat ik 
moest verwachten, maar wat een 
dijk van een stem heeft die meid. En 
wat is ze leuk!” 
Dit was de gemiddelde uitspraak 
van het publiek. Do was ontwa-
penend en deelde anekdotes over 
haar dagelijkse leven, inclusief al-
le beslommeringen, ups en downs. 
Hoe haar inmiddels 14 maanden 
oude zoontje haar soms uit haar 
slaap houdt, dat ze altijd een goede 
balans moet zoeken tussen werk en 
gezinsleven en dat haar man haar 
een aantal jaren geleden plompver-
loren vertelde dat hij niet meer van 
haar hield. Gelukkig zijn de twee 
weer bij elkaar en dat geluk werd 
bezegeld met een prachtige zoon, 
waarover Do de clichés alleen maar 
kan bevestigen. Uit het publiek 
kwamen directe vragen die Do met 
zorgvuldigheid maar ook met humor 
beantwoordde. Zo werd het een in-
tieme voorstelling met een lach en 
een traan, waarbij de Nederlands-
talige medley met onder andere het 
nummer van Frank Boeijen ‘Zeg me 
dat het niet zo is’ de kroon span-
de. Ook veel zelfgeschreven liedjes 

passeerden de revue. En daarnaast 
nummers van Whitney Houston, Mi-
chael Jackson en Stevie Wonder. Zij 
en haar vierkoppige, virtuoos spe-
lende, band kregen de zaal plat. Er 
werd gedanst, geklapt en meege-
zongen. Na afloop nam Do uitge-
breid de tijd om met haar fans op de 
foto te gaan en handtekeningen uit 
te delen. Het bleef nog lang onrustig 
in de Pianobar van het Crown The-
ater Aalsmeer. Voordat Do ’s mid-
dags ging soundchecken met haar 
band op het podium nam ze overi-
gens nog even de moeite om zonder 
enige sterallures aan te schuiven in 
het laatste uur van radioprogram-
ma ‘Weekendmagazine’ op Radio 
Aalsmeer (terugluisteren via uitzen-
ding gemist op www.radioaalsmeer.
nl). Wat een gewone, maar knappe 
dame die Do van Hulst. In alle op-
zichten! Foto: www.kicksfotos.nl

Door Miranda Gommans

Concert Sursum Corda deels 
rond 70 jaar bevrijding
Aalsmeer - Muziekvereniging Sur-
sum Corda geeft op zaterdag 11 
april een concert in de Doopsgezin-
de kerk in de Zijdstraat 55. Het pro-
gramma van het concert is voor een 
deel samengesteld rondom het the-
ma ‘70 jaar Bevrijding’. In A Dutch 
Overture komen diverse oud- Ne-
derlandse volksliederen voor het 
voetlicht. Ook een mooie authen-
tieke medley van Glenn Miller staat 
op het programma en filmmuziek uit 
Soldaat van Oranje. Maar, ook ande-
re muziek gaat ten gehore gebracht 
worden, zoals van Gloria Estefan, 
filmmuziek uit de musical Oz en op 
verzoek van de leden Ross Roy een 
echt harmonie-stuk wat met veel 

enthousiasme wordt gespeeld. Be-
langstellenden worden van harte 
uitgenodigd voor dit concert. Kaar-
ten kosten 7,50 euro per stuk en zijn 
bij de ingang van de kerk te koop. 
Donateurs hebben een brief gekre-
gen, voor hen is de toegang gratis. 
Het concert begint om 20.00 uur, de 
zaal is open vanaf 19.30 uur.
De vereniging is overigens nog 
steeds op zoek naar nieuwe leden. 
Met elkaar muziek maken is een 
leuke hobby voor jong en oud. De 
vereniging heeft diverse instrumen-
ten beschikbaar. Er zijn nog steeds 
muzieklessen mogelijk in Aalsmeer. 
Voor meer inlichtingen info@sur-
sum-corda-aalsmeer.nl

Aanschuiftafel met Matt en 
Birgit in Huiskamermuseum
Aalsmeer - Zaterdag 4 april is er 
weer een ‘aanschuiftafel’. De midda-
gen in het Huiskamermuseum wor-
den goed bezocht en dat komt niet 
alleen door de sfeer. Het zijn de uit-
genodigde kunstenaars, die altijd 
weer boeiend over hun werk weten 
te vertellen. Dat zal ook zeker weer 
zo zijn wanneer het fotografenecht-
paar Matt de Groot en Birgit Mat-
schullat komen aanschuiven. Matt 
(spreek uit Met) is geboren in Am-
sterdam, maar verhuisde al snel naar 
Israël waar hij tot aan zijn 21ste heeft 
gewoond. Birgit is geboren in Keulen 
(Duitsland) en kwam in 1996 naar 
Nederland. Het paar leerde elkaar 
kennen op de Fotoacademie, niet dat 
de ‘vonk’ tussen beiden toen met-
een oversprong, dat gebeurde later. 
Birgit studeerde af met een eervolle 
vermelding en Matt volgde de Riet-
veld Academie. Het werk van Birgit 
is traditioneel te noemen, maar wel 
met een eigen originele visie. Tij-
dens haar jeugd in een toen nog ver-
deeld Duitsland vroeg zij zich af hoe 
het was om te leven in opsluiting. Dat 
thema is nog steeds in haar werk te-
rug te vinden. Soms subtiel, maar het 
kan ook heel heftig zijn. De verhaal-

lijn in haar werk vormt een groot as-
pect van het totale beeld. Bij Matt is 
het meer de gemengde techniek die 
zijn foto’s bijzonder maken. Heel am-
bachtelijk begonnen en later steeds 
meer met andere technieken gaan 
experimenteren, zoals de lithografie 
(steendruk). 
Hij manipuleert met inkt en pigment 
(kleur) waardoor er een nieuwe 
techniek en beeld ontstaat. Bij Matt 
ligt de zoektocht meer in de materie. 
En worden geometrisch vormen sa-
mengevoegd met organische. Samen 
zijn zij altijd op zoek naar bijzondere 
plekken waar zij van de vroege tot de 
late avond aan het werk zijn en alle 
beelden in zich ‘opzuigen’ om deze 
later te kunnen verwerken. Hun werk 
nodigt uit om op ontdekkingstocht te 
gaan en steeds weer nieuwe verras-
sende en originele beelden te zien. 
Birgit en Matt, (wonend in Nieuw 
oosteinde) exposeren de maanden 
mei, juni, juli en augustus in het ge-
meentehuis. Zaterdag 4 april van 
16.00 tot 18.00 uur krijgen belang-
stellenden alvast een voorproefje te 
zien. Het Huiskamermuseum is aan 
de van Cleeffkade 12a. Zie ook de 
website www.huiskamermuseum.nl.

Bezoek museum en kasteel
Kunstreis KCA naar Assen
Aalsmeer - Op 20 mei is de KCA-
Kunstreis naar het Drents Muse-
um in Assen gepland. Met aanslui-
tend een bezoek aan Kasteel Nijen-
huis met haar grote beeldentuin in 
Heino bij Zwolle. In het Drents Mu-
seum is op dat moment de tentoon-
stelling ‘De Kim Utopie - Schilder-
kunst uit Noord-Korea’ te zien. Aan 
de hand van circa 100 schilderij-
en en werken op papier wordt een 
unieke inkijk in het gesloten Noord-
Korea gegeven. Hier krijgt de groep 
een rondleiding. Gelijktijdig is er een 
fototentoonstelling waar de officië-
le versie van de staat versus een al-
ternatieve kijk op het land wordt ge-
toond. Daarna volgt een lunch bij 
het van der Valk Hotel in Assen. Ver-
volgens bezoekt de KCA-groep Kas-
teel Nijenhuis, één van de best be-
waard gebleven havezaten in Over-
ijssel. In de tuin zijn zo’n 80 beelden 
uit de collecties van Museum de 
Fundatie en Museum Beelden aan 
Zee (Scheveningen) te zien. Ook 
hier wordt de g roeprondgeleid. De 

kunstreis vertrekt om 8.15 uur van-
af het parkeerterrein van het zwem-
bad aan de Dreef en de groep is 
rond kwart over vijf in de middag te-
rug in Aalsmeer. De kosten bedra-
gen 65 euro per persoon. Dit is in-
clusief museumkaart! Voor wie niet 
in het bezit is van een jaarkaart be-
draagt de entree van het Drents 
Museum 12 en Kasteel Nijenhuis 6 
euro. Inschrijving voor 15 april via 
www.skca.nl met gelijktijdige beta-
ling op bankrekening nr. NL51AB-
NA0546216730 t.n.v. Carla Ratter-
man. Na terugkomst kan er met el-
kaar gedineerd worden op de jacht-
haven WV Nieuwe Meer (faculta-
tief). Zodra de nieuwe pachter be-
kend is, krijgen de deelnemers aan 
de excursie hiervoor een uitnodi-
ging. Er zijn minimaal 25 deelne-
mers nodig om de excursie te la-
ten doorgaan. Indien er niet genoeg 
deelnemers zijn, behoudt KCA zich 
het recht voor de trip te annuleren 
en wordt het betaalde bedrag terug-
gestort.

Mooi uitgevoerd Passieconcert van 
Collegium Vocale Consonant
Amstelland - De Aalsmeerder 
Jaap Biesheuvel (hij overleed op 3 
mei 2011) was in de jaren zeven-
tig dirigent van drie koren. Zijn le-
ven was muziek. Terwijl zijn leef-
tijdgenoten dweepten met de Beat-
les was het voor hem Bach, niets 
dan Bach! Met het Collegium Vo-
cale Consonant (Welluidend Gezel-
schap), opgericht 1 april 1978 heeft 
hij een bijzondere erfenis achter 
gelaten. 
Het koor bestaat inmiddels uit 22 
zangers, sopranen, alten, teno-
ren en bassen en wordt nu ge-
leid door dirigent Bert ’t Hart. Zon-
dag 22 maart konden liefhebbers 
van passiemuziek (waaronder ve-
le Aalsmeerders) in de Janskerk te 
Mijdrecht horen waartoe het koor 
in staat is en zoemde de naam van 
Jaap Biesheuvel als een waardig 
eerbetoon rond. Twee werken wa-
ren er voor deze zonnige middag in-
gestudeerd: het Via Crucis ( Kruis-
weg) van Franz Liszt en Les Sept 
Paroles de Christ sur la Croix (De 
zeven woorden Christus aan het 
kruis) van César Franck. Via Crucis 
is een fraai gestructureerde com-
positie die de Kruisweg muzikaal 
prachtig verbeeld. Organist Henk 
Verhoef wist met zijn spannende en 
klankrijke wijze van spelen het lij-
den van Christus ook zonder woor-
den duidelijk te maken. Een hoofd-
rol was er voor dirigent ‘t Hart. Be-
halve dat hij met zijn kennis, kun-
de en enthousiasme het koor wist 
te verleiden tot een prachtige voor-
dracht en een zorgvuldige dictie, 
was hij ook degene die als bariton 
de solo partij vertolkte. Zijn charis-
matische uitstraling en ingetogen-
heid maakte zijn optreden tot een 
luisterfeest. Het koor liet zich in 
niets onbetuigd. Wanneer het Sta-

bat Mater Dolorosa (de bedroefde 
moeder) wordt gezongen grijpt dat 
vele harten aan. Ook de pijn bij het 
Jesus Cadit, wanneer Jezus voor 
de derde keer valt, wordt door de 
zuiverheid van stemmen een de-
vote belevenis. Het tweede stuk: 
een compositie van César Franck 
werd door een aantal aanwezigen 
als meer toegankelijk ervaren. Het 
is maar van je houdt, juist de een-
voud van Liszt maakt het stuk heel 
sterk. Wellicht speelt het Franse ka-
rakter van Franck mee dat het werk 
wat lichter van toon is. 

Niettemin heeft ook deze compo-
sitie een enorme dramatische zeg-
gingskracht. De wijze waarop het 
koor ‘Mijn God, mijn God waarom 
hebt ge mij verlaten’ en later ‘Het is 
volbracht’ zong evenaarde het ge-
voel van eerder in de middag. Het 
koor werd uitgebreid met een aan-
tal solisten. Twee jonge musici: cel-
liste Emma Kroon en harpiste Mir-
jam Rietberg speelden allebei fan-
tastisch, altijd leuk om jonge ge-
talenteerde mensen op het podi-
um te zien! De solisten Marijke van 
der Harst (sopraan) Matthijs Fran-
kema (tenor) en Wiebe Gotink (ba-
riton) pasten wat stemmen betreft 
goed bij elkaar, zij vormden een 
ware eenheid. Zij lieten horen dat 
hoe groot het leed ook is, wanneer 
er zo mooi en zuiver wordt gezon-
gen dat voor de luisteraar troos-
tend en helend is! Na afloop stak 
de dirigent twee duimen omhoog 
naar koor, organist en solisten. Ook 
hij had net als het publiek geno-
ten van de prachtige muziek. Hij 
was terecht trots op zijn zangers en 
zangeressen. 

Janna van Zon

recensie

Presentatie over ontwikkelingen
Nieuwe metrolijn bij Nivon
Aalsmeer - Op woensdag 8 april is 
er een interessante lezing met beel-
den van de ontwikkelingen rond de 
nieuwe metrolijn in Amsterdam bij 
de Nivon. De presentatie begint om 
20.00 uur en is in buurhuis Horn-
meer aan de Roerdomplaan 3. Over 
twee jaar kan iederen vanuit Am-
stelveen met de metro helemaal tot 
diep in Amsterdam - boven het IJ - 
reizen. Dit zal weer een heel andere 
beleving van de stad geven. Vele ja-
ren is er gewerkt aan dit megapro-
ject, dat nu aan zijn voltooiing toe-
komt. De voorlichting draait ook pri-
ma. Zo zijn leden een tijdje terug 
met de Nivon Aalsmeer op excursie 

geweest op de bouwlokatie en heb-
ben de fantastisch grote buizen on-
der de grond bewonderd. 
Op 8 april komt Ton Smit de leden 
‘bijpraten’ over het verloop en ac-
tuele zaken. Wegens verzakkingen 
heeft het werk enige tijd stil ge-
legen, maar inmiddels is er al met 
succes dwars onder het Centraal 
Station door gegraven. Een inkijkje 
wordt met de presentatie gegeven 
in dit project. Onder de grond wel-
iswaar, maar daarom niet minder in-
drukwekkend. Iedere belangstellen 
is welkom. Kosten: 5 euro voor Ni-
von-leden en 7.50 euro voor overi-
gen. Koffie en thee inbegrepen.

Concertina’s 35 jaar jong
Amstelland - 35 jaar Concertina’s 
is zondagmiddag 29 maart met een 
mooi concert gevierd. Op een podi-
um, dat met veel voorjaarsbloemen 
en planten was versierd, speelde als 
eerste het B-orkest heel gevarieer-
de muziek. Van modern, zoals ZAP 
van de Nederlandse componist Ad 
Wammes, tot de klassieke Tango de 
Buenos Aires van Ralf Schwarzien. 
Het A-orkest heeft ook een modern 
stuk laten horen, Lars Hollmers Mu-
sik. Een echte uitdaging dat ge-
arrangeerd is door Hauke Seifert. 
Hij is dirigent van het Duitse or-
kest dat 3 jaar geleden bij de Con-
certina’s op bezoek is geweest. Dit 
jaar in mei hoopt het accordeonor-
kest naar Duitsland te gaan om sa-
men met hen een uitwisselingscon-
cert te geven. Onder andere het al-
om bekende Adios Noniño van As-
tor Piazolla zullen de Concertina’s 
daar samen met het Duitse orkest 
ten gehore brengen. Ook dit werk 
werd vanmiddag gespeeld. Natuur-
lijk worden ook de Amsterdamse 

grachten mee naar Duitsland geno-
men. Na de gezellige pauze, waarbij 
huidige leden en oud leden elkaar 
weer ontmoeten, was het podium 
voor het recreantenorkest. Ook zij 
speelde een gevarieerd programma 
waaronder Ierse volksmuziek, een 
mooie tango en de klassieker My 
Way. Voor de afsluiting van dit con-
cert sloten alle spelers van het A- en 
B-orkest aan om gezamenlijk af te 
sluiten. Met ‘One Moment In Time’ 
werd dit concert sfeervol afgeslo-
ten. Toen kwam er voor dirigente El-
ly Meekel nog een ware verrassing. 
Ze werd toegesproken door één van 
de leden. Want niet alleen de Con-
certina’s bestaan 35 jaar, maar El-
ly is ook 50 jaar dirigent. Zij kreeg 
een prachtig fotoboek overhandigd 
van de afgelopen 50 jaar en natuur-
lijk een fleurig boeket. Er werd nog 
gezellig na gepraat en zorgde André 
Vrolijk op accordeon voor een ont-
spannen sfeer. Al met al een zeer 
geslaagde viering van ’35 jaar Con-
certina’s’! 

Geen ‘Samaia’!
Aalsmeer - De fantastische dans-
voorstelling Samaia van Georgian 
Legends, die aanstaande zaterdag 4 
april zou plaatsvinden in het Crown 
Theater, kan geen doorgang vinden. 
Dit wegens onverwachte technische 
perikelen. De voorstelling wordt niet 
ingehaald. Maar kan wel worden 
bezocht tot het einde van de tour-
nee in een van de andere theaters. 
Dichtstbijzijnde is Gouda en Zoeter-
meer. Kijk voor meer informatie op 
de website van het Crown Theater.
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Rondleidingen op Fort Kudelstaart
Waterlinies openen deuren 
voor ‘Feest en Vermaak’
Aalsmeer – Het is lente! De forten 
van de Waterlinies openen hun deu-
ren voor publiek. In het weekend van 
17 tot en met 19 april organiseren 
maar liefst 30 forten activiteiten rond-
om het thema ‘Feest en Vermaak’. Van 
een kinderkookcafé en ander culinair 
genot tot spannende speurtochten, 
expedities, kunsttentoonstellingen, 
feestelijke theater- en muziekvoor-
stellingen en niet te vergeten prach-
tige wandel- en fietstochten. De for-
ten bieden een gevarieerd aanbod 
voor jong en oud. Voor het eerst is 
Fort bij Kudelstaart geopend voor pu-
bliek. Kinderen kunnen papieren bo-
ten beschilderen en te water laten en 
met hun ouders mee met de rondlei-
ding of een vaartocht. Op Fort Abcou-
de is een sportief parcours, een span-
nende speurtocht in de donkere gan-
gen van het fort en kunnen bezoekers 
mee met een rondleiding. 

Liever pannenkoeken versieren, knut-
selen of op fortexpeditie? Ga dan naar 
Fort aan de Drecht. Combineer deze 
activiteit met een wandel route voor 
kinderen via de app van Abellife naar 
Fort bij de Kwakel. Hier kunnen kin-
deren het spel ‘Soldaat op de Stelling’ 
op groot formaat spelen. Ontdek het 
Fort bij Krommeniedijk hoe het vroe-
gere vermaak eruit zag. Neem deel 
aan het Stoere Soldaten Spelpar-
cours, woon een lezing of rondleiding 
bij. Waar vroeger de soldatenmaaltij-
den in reusachtige kookpotten ston-
den te pruttelen, is een Kinderkook-
café. En met een mystiek lichtspekta-
bel wordt Fort aan de Klop (Utrecht 
Noord) in lichterlaaie gezet. Er zijn 
meer forten met een mooi program-
ma. Zie het overzicht in de agenda op 
www.stellingvanamsterdam.nl.

Jubeljaar Waterlinies
2015 is het Jubeljaar van de Waterli-
nies. Het is dan ook feest op de wa-
terlinies. Er zijn volop evenementen 
op alle linies, waardoor publiek deze 
bijzondere plekken kan beleven.  Zo-
als het culinaire evenement ‘Proef de 
Linie’ (mei-juni), het Werelderfgoed-
weekend met thema ‘Door de Lens’ 
op 13 en 14 juni, een ‘Zomer vol ver-
halen’ (juli-augustus),het culturele 
Fortenfestival (5 tot en met 13 sep-
tember). ‘FortNacht’ tijdens Nacht 
van de Nacht (24-25 oktober) en Hal-
loween (31 oktober). Daarnaast zijn 
er in 2015 bijzondere mijlpalen zoals 
de internationale kunsttentoonstel-
ling Gimme Schelter op Kunstfort bij 
Vijfhuizen, Kunstfort Asperen en Fort 
Nieuwersluis (30 mei tot 20 septem-
ber) en de opening van het Water-
liniemuseum op Fort bij Vechten in 
september.

Historie
De Stelling van Amsterdam bestaat 
uit 46 forten en batterijen, dijken en 
sluizen rondom Amsterdam en is nu 
een groene ring rondom Amsterdam 
Deze linie werd gebouwd tussen 1880 
en 1914 en moest de vijand buiten de 
hoofdstad houden. Sinds 1996 staat 
de Stelling van Amsterdam op de 
lijst van UNESCO Werelderfgoed. De 
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) 
is het grootste rijksmonument van 
Nederland en staat op de nominatie-
lijst van UNESCO, als uitbreiding van 
de Stelling van Amsterdam. De NHW 
(1815-1940) loopt van het IJsselmeer 
tot de Biesbosch en bestaat uit een 
prachtig snoer van kastelen, vesting-
steden, 60 forten, een ingenieus sy-
steem van sluizen, dijken, kanalen en 
550 bunkers.

Na bijna 30 jaar stokje overgedragen

Nieuw bestuur ‘Con Amore’
Aalsmeer - Na een mooi concert 
op de zondag, stond voor de leden 
van mannenkoor Con Amore de vol-
gende dag,  maandag, de jaarver-
gadering in de agenda. De gebrui-
kelijke stukken zijn vlot afgehan-
deld. Bijzonder was deze keer de 
bestuursverkiezing. Het hele dage-
lijkse bestuur stond ter vervanging 
op de lijst. Louis van Veen, voorzit-
ter, aftredend en niet herkiesbaar. 
Hij heeft een opvolger gevonden in 
de persoon van Harry Sander. Louis 
gaf aan graag en vol vertrouwen 
het stokje over te willen geven. Bert 
Slot, penningmeester, ook aftre-
dend. Wel herkiesbaarals bestuurs-
lid en hiervoor ook gekozen. Het 

penningmeesterschap gaat over-
genomen worden door Piet de He-
ij. Cees Vermeulen, bestuurslid en 
koorregisseur, eveneens aftredend 
en niet herkiesbaar. En zelfs Mister 
Con Amore, Arie Koningen, heeft na 
bijna dertig bestuursjaren het stokje 
overgedragen aan Alex Horst. Arie is 
bijna de gehele bestuursperiode se-
cretaris en aanspreekpunt voor Con 
Amore geweest. “Nu er een opvol-
ger klaar staat is het voor mij wel 
voldoende geweest”, zo liet hij we-
ten. Con Amore heeft een nieuw be-
stuur en hoopt ook nieuwe leden te 
mogen verwelkomen. De repetities 
zijn iedere maandagavond in The 
Beach aan de Oosteinderweg 247a.

Muzikale bedevaartstocht Joris Linssen

Exclusief bij Bob & Gon: 
Gouden duo en formule!
Aalsmeer - Zondag 29 maart kon-
den de bezoekers voor Bob&Gon al 
ver voor dat de deuren open gingen 
om het intieme theater te betreden 
Joris Linssen al in de gangen in het 
‘wild’ tegen komen. Op weg naar ra-
dio Aalsmeer voor een interview. Er 
werden handen geschud een praat-
je gemaakt en toen moest het feest 
nog beginnen! En dat werd het….
Joris Linssen en zijn Caramba. Fan-
tastische muzikanten, die er volgens 
Linssen met percussioniste Djem van 
Dijk een zeer muzikaal zusje bij had-
den gekregen. Zij wisten vanaf het 
eerste woord en de eerste noot het 
publiek te entertainen. Precies zoals 
het Peter van Eijk, manager van het 
theater voor ogen staat. “Dit zijn de 
exclusief bij Bob & Gon zondagmid-
dagen zoals zij zijn bedoeld. Moet je 
kijken hoe blij iedereen is.” Zijn for-
mule blijkt te kloppen. Heerlijke luis-
termuziek en het boeiende verhaal 
er achter. De belangstelling voor de-
ze middagen groeit gestaag, het zijn 
inmiddels prettige, lichtvoetige ont-
moetingen waar de boze buitenwe-
reld even geen vat op heeft. Linssen 
nam de mensen mee op bedevaart-
stocht. En hij bewees dat je zonder 
een cent op zak maar door muziek 
te maken de mooiste dingen kunt 
beleven. Bijzondere mensen tegen 
komt, veel wijsheden leert, en altijd 
wel iets te eten krijgt of een slaap-
plaats vindt. Het werd een hilarische 
muzikale tocht doorspekt met ernst 
en humor, een lach en een traan. Het 
kwintet werd bedankt met een ova-
tioneel applaus en prachtige rozen. 
Na de voorstelling konden de bezoe-

kers met het zeer toegankelijke vijf-
tal op de foto. Er werden cd’s ge-
signeerd. Bob & Gon beloofden het 
meer dan tevreden publiek voor het 
volgende seizoen weer mooie op-
tredens. Eén tipje van de sluier wil-
den zij wel oplichten: “Cor Bakker en 
Gerard Alderliefste komen optreden. 
Wij kunnen niet wachten!” 

Abonnementen
Ieder voordeel heeft een nadeel. 
Ook Bob & Gon ontkomen niet aan 
dit overbekende gezegde. Het thea-
ter heeft een groot aaibaarheidsfac-
tor, en hoewel je nergens slecht zit, 
wil iedereen zo dicht mogelijk bij de 
artiesten zitten. Bob & Gon hebben 
daar iets op gevonden. Wie volgend 
seizoen een abonnement koopt weet 
zich verzekerd van een goede zit-
plaats! Zodra alle contracten zijn ge-
tekend, wordt het totale programma 
bekend gemaakt. Houd de website in 
de gaten!. 
Foto’s: www.kicksfotos.nl.
Janna van Zon

Geweldig, Joris Linssen en zijn Caramba bij Bob & Gon. 

Kledingbeurs levert 2.300,- 
op voor Kinkole Kinshasa 
Aalsmeer - Zaterdag 28 maart werd 
in de Doopsgezinde Kerk de jaarlijk-
se kleding- en speelgoedbeurs ge-
houden. Om 10.30 uur ging de deur 
open en er stond al een hele rij ko-
pers voor de deur. Op de bar stond de 
koffie, thee en limonade klaar voor het 
winkelend publiek. Het was gezellig 
druk en er werd veel gepast en geluk-
kig ook gekocht! Dat leverde uiteinde-
lijk het mooie bedrag op van 2.360 eu-
ro dat geheel ten goede komt aan de 
aanschaf van kleding voor een kin-
derhuis in Kinkole Kinshasa in Congo. 
Dit Kinderhuis vangt 120 straatkinde-
ren op die óf zo van de straat óf uit de 
gevangenis komen. Kinkole is in staat 
hen, behalve huisvesting en voedsel, 
een heropvoeding te geven met aan-
sluitend een reclasseringsprogramma, 
ondersteund door basisonderwijs. Het 
betreft jonge delinquenten en kinde-
ren die door hun ouders in de steek 
zijn gelaten en die geleerd hebben 

op straat te overleven in het geweld-
dadige Kinshasa. Aansluitend is kort-
geleden een school voor beroepson-
derwijs gestart waar houtbewerking 
en confectie worden aangeleerd. De 
kledingbeursorganisatie is blij dat ze 
het Kinderhuis een financieel steun-
tje in de rug kan geven en bedankt 
de vele inbrengers en kopers harte-
lijk voor hun belangstelling! Na afloop 
is de niet verkochte kleding verdeeld 
over een aantal goede doelen. Kinder-
kleding en speelgoed gaan naar het 
Jeannette Noëlhuis in Amsterdam en 
de Stichting Hoop voor Albanië, war-
me dames- en herenkleding naar de 
Garagevluchtelingen en de overige 
kleding en schoenen naar Zending 
over Grenzen en Meester Stef van de 
Jozefschool. Bij de OSA (Ontwikke-
lingsSamenwerking Aalsmeer) is een 
verzoek ingediend voor financiële on-
dersteuning van dit project.
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Fietsdagtocht met de Ovak
Aalsmeer - Dinsdag 21 april kun-
nen belangstellenden weer meefiet-
sen met de dagtocht die de OVAK - 
Pedaalridders organiseert. Deelne-
mers worden om tien uur verwacht 
bij restaurant De Deel in Eemnes. 
Na de koffie start de fraaie rou-
te. Deze keer fietst de groep rich-
ting Baarn en langs Amersfoort. 
Gelegenheid voor de lunch is er in 
het winkelcentrum van Hoogland 
waar zelf de keuze van het restau-
rant gemaakt kan worden. Dan ver-
volgt de route richting Bunschoten, 
naar Spakenburg waar gelegenheid 

is voor een terrasje, in de haven de 
boten bekeken kunnen worden of 
een visje gegeten kan worden. Om 
na de rust via de haven en een stuk-
je dijk en het wijde polderlandschap 
over te varen met de pont bij Eem-
dijk. Dan via een natuurgebied met 
vele soorten weidevogels weer in 
Eemdijk terug te keren. Het gezellig 
samen zijn wordt afgesloten met di-
nerbuffet. De route deze dag is cir-
ca 40 kilometer. Hebt u zich nog niet 
aangemeld? Dit kan nog via het for-
mulier in het ouderenblad de Door-
vaart. 

Knotwilgen bij de molen
Aalsmeer - Op woensdag 18 maart, 
de nationale boomplantdag, zijn 17 
knotwilgen geplant langs de sloot van 
de Linnaeuslaan, vanaf het bruggetje 
bij de Hugo de Vriesstraat tot achter 
de molen. De leerlingen van de Groen-
strook hebben flink gebruik moeten 
maken van hun spierballen! Er moest 
behoorlijk diep gegraven worden. Ge-
lukkig kregen de leerlingen hulp van 
wethouder Jop Kluis. Hij stond tussen 
de schoolkinderen mee te spitten. Te-
vens zijn twee meidoorns geplant. Het 
was een behoorlijk koude klus, maar 
het resultaat mag er zijn. De werk-
groep ‘Behoud Seringenpark en omge-
ving’ is tevreden over deze actie van de 
gemeente, maar: “Helaas zijn de treur-

wilgen door toedoen van de molenaar 
en de Molenstichting omgezaagd. De 
molenaar vond dat de treurwilgen de 
windvang der wieken belemmerden. In 
de eerste instantie werd ons bezwaar-
schrift, in samenwerking met de om-
wonenden, gehonoreerd. Maar toen 
heeft de molenaar de Molenstichting 
in de arm genomen en de stichting kon 
aantonen dat er sprake van ‘windvang’ 
zou zijn. En dan gaat de gemeente, on-
danks alle bezwaarschriften en toe-
zegging dat er geen kapvergunning 
zou worden afgegeven, overstag”, al-
dus Hansje Havinga namens de werk-
groep. Toch bekijkt zij en de andere le-
den het positief: “De knotwilgen zijn 
ook prachtige blikvangers.”

Waterschapsverkiezingen Rijnland
VVD grootste partij, op 
voet gevolgd door CDA
Aalsmeer - De VVD blijkt na vaststel-
ling van de definitieve uitslag de groot-
ste partij in het werkgebied van het 
hoogheemraadschap van Rijnland. Op 
de voet gevolgd door het CDA en als 
derde partij Water Natuurlijk. In totaal 
brachten 456.765 inwoners uit de 31 
gemeenten in het werkgebied van het 
hoogheemraadschap van Rijnland op 
18 maart hun stem uit voor een nieuw 
waterschapsbestuur. 

De opkomst is met 46,4% verdubbeld 
ten opzichte van 2008 (22,6%). Dijk-
graaf Gerard Doornbos is erg blij met 
deze opkomst: “Het is mooi om te zien 
dat zoveel kiesgerechtigden hun weg 
naar de stembus wisten te vinden voor 
de waterschapsverkiezingen. Het wer-
ken aan schoonwater en droge voeten 
is immers voor alle inwoners uit ons 
werkgebied van groot belang.” Zowel 
de VVD als het CDA krijgen allebei vier 
zetels. De VVD kreeg de meeste stem-
men en  Voor het CDA betekent dit een 
verlies van één zetel. Water Natuur-
lijk krijgt drie zetels en verliest hier-
mee ook één zetel. Winnaars bij Rijn-
land zijn ChristenUnie/SGP, de Partij 
voor de Dieren en 50PLUS. Zij winnen 
elk een zetel. De PvdA en de Algemene 
Waterschapspartij blijven stabiel.

Coalitiebesprekingen 
De vier grootste gekozen partijen 
(VVD, CDA, WN en PvdA) onderzoe-
ken samen met de twee grootste (ge-
borgde) fracties ‘bedrijven’ en ‘onge-
bouwd’, de mogelijkheden van een 

brede coalitie. De VVD heeft hiertoe 
als grootste partij het initiatief geno-
men. Het is de bedoeling om eind april 
een nieuw college en een coalitieak-
koord te presenteren.

Stijging aantal vrouwen
De landelijke partijen bezetten 16 van 
de 21 verkiesbare zetels in het bestuur 
van Rijnland. In totaal zijn 30 nieuwe 
bestuurders gekozen. Daarvan is het 
aantal vrouwen in het nieuwe bestuur 
van Rijnland gegroeid van zes naar 
acht. In totaal treden 19 nieuwe be-
stuurders aan; 11 bestuurders hadden 
reeds zitting in de oude Verenigde Ver-
gadering.

Algemene zetelverdeling
De 30 bestuurdersleden behartigen 
vier jaar lang de belangen van de in-
woners en gebruikers in het werkge-
bied van Rijnland. Van deze 30 zetels 
zijn 21 voor de categorie ‘ingezetenen’  
bestemd (gekozen op 18 maart). 

Van de geborgde zetels zijn vier voor 
de categorie ‘ongebouwd’ bestemd, 
vier voor de categorie ‘bedrijven’ en 
één voor de categorie ‘natuurterrei-
nen’. De vertegenwoordigers van de 
geborgde worden benoemd door be-
langenorganisaties. Op woensdag 22 
april komt de Verenigde Vergadering 
(VV) voor het eerst bij elkaar. In de tus-
sentijd volgt het nieuwe bestuur een 
intensief inwerkprogramma waar pre-
sentatieavonden en workshops elkaar 
afwisselen.

Beautymiddag Zonnebloem
Rijsenhout - Dinsdag 17 maart 
waren enkele gasten van de afde-
ling Rijsenhout uitgenodigd voor 
een heuse beautymiddag. De voor-
malige kapsalon van de familie Me-
ijer was omgetoverd tot een ech-
te schoonheidssalon. Om twee uur 
ging de middag van start. Onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee met heerlijke cake kregen de 

gasten allerlei behandelingen, van 
een gezichts-, hand- en voetmas-
sage tot opmaken en de haren weer 
netjes geföhnd. Na nog een glaasje 
met wat hartigs ging een ieder weer 
voldaan naar huis. Meer weten wat 
de Zonnebloem voor u zou kunnen 
betekenen of wat u misschien voor 
de Zonnebloem kunt betekenen? 
Kijk dan op: www.zonnebloem.nl 
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Onwel naar 
ziekenhuis

Uithoorn -  Op maandag 30 maart 
rond één uur in de middag is een 52 
jarige vrouw uit Kudelstaart onwel 
geworden in een kapsalon op het 
Amstelplein. De vrouw is voor con-
trole naar het ziekenhuis vervoerd. 

Brandweer Aalsmeer van 
alle ‘hulp-markten’ thuis
Aalsmeer - Op donderdagochtend 
26 maart heeft op de Oosteinderweg 
een aanrijding plaatsgevonden. Twee 
auto’s zijn op elkaar gebotst. Eén van 
de bestuurders heeft te laat opge-
merkt dat de wagen voor hem rem-
de. Twee personen zijn nagekeken 
op eventueel letsel in ambulance. De 
brandweer is ter plaatse geweest voor 
assistentie van de medewerkers van 
de ambulance. De politie heeft het 
verkeer in goede banen geleid. 
Foto: Marco Carels

Vlam in de frituurpan
Voor een heel ander euvel moest de 
brandweer deze dag rond twee uur 
in de middag opnieuw uitrukken. Er 
was een melding binnen gekomen 

dat er brand zou zijn in de patatzaak 
in de Lakenblekerstraat. De eigenaar 
had vlam in de frituurpan gehad. Hij 
had het vuur uitgezet en alle pannen 
afgedekt. Toch zag hij na enige tijd 
rookwolken achter de frituur opstij-
gen. Alarm is geslagen bij de brand-
weer en niet voor niets, zo bleek. De 
brandweer deed een meting aan de 
wand en merkte een hoge tempera-
tuur op. De wand is geopend en de 
brandweermannen kwamen oog in 
oog te staan met een smeulend vuur. 
De vlammen hadden de spuitgasten 
snel onder controle. Een geluk dat 
zorgvuldig te werk is gedaan. Als de 
meting niet was verricht, had de pa-
tatzaak wel eens in vlammen op kun-
nen gaan. Hulde aan de brandweer!

Eerste benoeming tijdens Junior Pramenrace

Eigen kinderburgemeester en 
jongerenlintjes in Aalsmeer
Aalsmeer -  Het college van burge-
meester en wethouders heeft op 31 
maart besloten om in Aalsmeer een 
kinderburgemeester te gaan benoe-
men en om jongerenlintjes uit te 
gaan reiken. Dit plan is een recht-
streeks resultaat van het coalitie-
akkoord dat het CDA Aalsmeer en 
Aalsmeerse Belangen vorig jaar met 
elkaar hebben gesloten. Het college 
wil de organisatie van deze verkie-
zingen meteen samen met jonge-
ren ter hand nemen, zodat de kin-
derburgemeester al tijdens de Ju-
nior Pramenrace op 13 juni offici-
eel benoemd kan worden. De jon-
gerenlintjes worden dan een week 

later, op zaterdag 20 juni, uitge-
reikt tijdens het Bruggenfestival 
in Aalsmeer-Oost. De gemeente 
streeft met de introductie van deze 
twee verkiezingen een nog sterkere 
betrokkenheid van jongeren met de 
Aalsmeerse samenleving na. Daar-
naast gaat het college er vanuit dat 
deze initiatieven een positieve bij-
drage leveren aan de beeldvorming 
over Aalsmeerse jongeren.

Hoe word je 
kinderburgemeester?
Kinderen uit de groepen 7 en 8 van 
de Aalsmeerse basisscholen worden 
uitgedaagd om aan te geven wat zij 

als kinderburgemeester zouden wil-
len verbeteren in Aalsmeer. De kin-
deren vullen daarvoor een solli-
citatieformulier in. De briefschrij-
vers worden samen met hun ouders 
op een woensdagmiddag uitgeno-
digd op het gemeentehuis om ken-
nis te maken met de jury en om hun 
voorstel toe te lichten. De jury be-
staat uit de wethouder jeugd en on-
derwijs, een schooldirecteur en een 
medewerker van de Binding. De ju-
ry maakt een selectie uit de inge-
diende voorstellen en deze geselec-
teerde kinderen kunnen campagne 
gaan voeren om verkozen te worden 
tot kinderburgemeester. Uiteindelijk 
kan iedereen in een speciaal stem-
hokje in de Zijdstraat stemmen op 
zijn of haar favoriete kinderburge-
meester. De gekozen kinderburge-
meester wordt vervolgens tijdens de 
Junior Pramenrace beëdigd door de 
burgemeester. Dit gebeurt door het 
omhangen van een speciale kinde-
rambtsketen. De kinderburgemees-
ter heeft onder andere als taken; 
Aandacht vragen voor zijn/haar the-
ma’s; Werkbezoeken samen met de 
burgemeester en wethouders; Cere-
moniële functie bij speciale evene-
menten, zoals de ontvangst van Sin-
terklaas; Communiceren over zijn/
haar activiteiten.

Hoe krijg je een jongerenlintje?

Door het uitreiken van een ‘jon-
ge heldenlintje’ wil de gemeente 
haar waardering laten blijken voor 
de vrijwillige, maatschappelijke in-
zet van jongeren. Jongeren kun-
nen niet zichzelf aanmelden voor 
het jongerenlintje. Anderen, zoals 
ouders, docenten of jongerenwer-
kers, kunnen dit voor hen doen. Er 
zijn twee leeftijdscategorieën, te 
weten 12 tot en met 17 jaar en 18 
tot en met 23 jaar. Een Aalsmeer-
se jongere komt in aanmerking als 
hij of zij uitzonderlijke maatschap-
pelijke inzet heeft getoond, bijvoor-
beeld door structureel hulp te bie-
den aan een oudere of zieke, acti-
viteiten te organiseren ter bevorde-
ring van de samenhang in de buurt, 
of een mens of dier in nood te hel-
pen. De jury die de aanvragen be-
oordeelt, bestaat uit de wethouder 
jeugd en onderwijs, een vertegen-
woordiger van de Binding, een do-
cent, een vrijwilliger en een actieve 
jongere. De lintjes worden door de 
burgemeester tijdens het Bruggen-
festival uitgereikt. Wethouder jeugd 
en onderwijs Gertjan van der Hoe-
ven: “De gemeente streeft naar nog 
grotere betrokkenheid van kinderen 
en jongeren bij het gemeentelijk be-
leid en de Aalsmeerse samenleving. 
De benoeming van een kinderbur-
gemeester en het uitreiken van jon-
gerenlintjes kunnen daar een bij-
drage aan leveren. We zijn meteen 
goed begonnen, want we hebben 
aan een jongerenpanel gevraagd 
om met ons mee te denken over de-
ze voorstellen. Maar liefst 163 jon-
geren hebben gereageerd door het 
invullen van een enquête. Over het 
algemeen waren ze heel positief en 
kwamen ze met goede suggesties, 
die we grotendeels hebben overge-
nomen.”

Geef mening over Sportnota 
‘AalsMeer Bewegen’ 
Aalsmeer -  Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft 
de sportnota ‘AalsMeer Bewegen 
2015-2018’ tot 13 mei vrijgegeven 
voor inspraak. Alle sporters, zowel 
georganiseerd als individueel, maar 
ook niet-sporters worden gevraagd 
om hun mening te geven over de-
ze sportnota. Wethouder Gertjan 
van der Hoeven gaat op 20 april 
met alle sportverenigingen praten 
over de conceptnota in een ‘sport-
café’ bij tennisvereniging All Out 
in de Sportlaan. Veel jongeren krij-
gen bovendien een mailbericht met 
daarin het verzoek om hun mening 
te geven over de nieuwe sportnota.
Wethouder Gertjan van der Hoeven: 
”De belangstelling voor sport is in 
Aalsmeer overal voelbaar. Veel kin-
deren en jongeren zijn lid van één, 
soms zelfs meerdere, sportvereni-
gingen. De gemeente probeert die 
sportdeelname nog verder te stimu-
leren door te investeren in nieuwe, 
moderne sportvoorzieningen. We 
werken hard aan het nieuwe com-
plex van FC Aalsmeer, gaan binnen-
kort kunstgras aanleggen op sport-
park Calslagen. Ook zijn we druk 
bezig met het voorbereiden van 
plannen voor de bouw van een vier-
de sporthal in de Hornmeer.”

Nieuwe ontwikkelingen
Bij de evaluatie van de vorige sport-
nota gaven sportverenigingen en 
bewoners aan dat ze er vóór waren 
om het huidige sportbeleid voort 
te zetten. Toch worden er ook wel 
nieuwe ontwikkelingen in gang ge-
zet, zoals bijvoorbeeld het organise-
ren van workshops ter ondersteu-
ning van verenigingen. Daarnaast 
wordt er geld uitgetrokken voor een 

grootschalig sportonderzoek on-
der kinderen en jeugdigen. Verder 
komt er meer aandacht voor sport- 
en beweegprojecten voor 13- tot 
18-jarigen en ouderen. De gemeen-
te is sinds kort ook JOGG gemeen-
te (Jongeren Op Gezond Gewicht). 
Ten slotte wil de gemeente in nauw 
overleg met scholen extra aandacht 
besteden aan de kwaliteit en kwan-
titeit van het bewegingsonderwijs. 
De sportnota is te downloaden via 
www.Aalsmeer.nl. De sportnota is 
tot en met 13 mei ook in te zien op 
het gemeentehuis van Aalsmeer en 
in het raadhuis van Amstelveen. Tot 
en met 13 mei kan iedereen een re-
actie sturen. Dat kan door een email 
te sturen aan Info@aalsmeer.nl o.v.v 
sportnota. Een brief sturen kan ook: 
Gemeente Aalsmeer, Postbus 253, 
1430 AG Aalsmeer o.v.v ‘ sportno-
ta’. Voor meer informatie kan een 
mail gestuurd worden aan info@
aalsmeer.nl o.v.v sportnota of neem 
telefonisch contact op via 0297-
387575 en vragen naar de beleids-
medewerker sport, de heer T. Bok-
ma. De sportnota wordt volgens 
planning in juni 2015 voor besluit-
vorming aangeboden aan de ge-
meenteraad.

Cheque Kinderhulp Afrika 
Aalsmeer - Onlangs is er weer een 
subsidiecheque verstrekt door de 
heer Holling, penningmeester van 
de stichting Ontwikkelings Samen-
werking Aalsmeer, OSA. De ont-
vanger was Mathijs Piet, voorzit-
ter van Stichting Kinderhulp Afrika. 
De cheque van 2.500 euro  was een 
verdubbeling van het reeds ingeza-
melde geldbedrag, zowel in 2014 
als in de eerste maanden van 2015, 

voor de bouw van een basisschool 
met zes lokalen en een speelruim-
te in Namugongo in Oeganda. De 
bouw is reeds begonnen, maar de 
inzamelingsactie loopt nog door tot 
eind van dit jaar.  Zie ook de website 
van de Stichting Kinderhulp Afrika: 
www.kinderhulp-afrika.nl. Meer we-
ten over het werk van OSA? Kijk dan 
op de  website: www.osa-aalsmeer.
nl.

De Brulboeien in Den Helder
Aalsmeer - Eén van de hoofdtaken 
van de Koninklijke Marine is bescher-
ming van de Koopvaardij tegen pirate-
rij. Als commandoschip van de Euro-
pese antipiraterijmissie Atalanta  pa-
trouilleert momenteel Zr. Ms. Johan 
de Witt in de Indische Oceaan voor 
de Somalische kust.  Bij de Marine is 
het een goed gebruik op ongeveer de 
helft van een missie een zogenaamde 
Thuis Front Contact (TFC) dag te or-
ganiseren in Den Helder. Familieleden, 
vrienden en bekenden van de opva-
renden komen hier bij elkaar. 
De laatste nieuwtjes worden uitgewis-
seld, actuele films over de scheeps-
activiteiten worden vertoond, pak-
jes voor de dierbaren worden ter ver-
zending aangeboden en groeten wor-
den uitgesproken  door middel van di-
rect beeldcontact met het schip. Za-
terdag 28 maart was de TFC dag voor 
de Johan de Witt, vertrokken vanuit de 
thuishaven Den Helder op 24 janua-
ri 2015. Tot hun blijde verrassing werd 
ter ondersteuning van de festiviteiten 
het Aalsmeerse shantykoor De Brul-
boeien uitgenodigd.  Een schitteren-
de gelegenheid om in deze op en top 

maritieme sfeer voor honderden men-
sen de muzikale zeemansnoot te ver-
zorgen!  Vanaf ’s morgens half tien tot 
‘s middags na de lunch werd op di-
verse locaties in het Marine activitei-
tengebouw De Dukdalf opgetreden. 
Als programma werden liedjes van 
de Nederlandse kust van Zuid naar 
Noord gekozen, zoals De klok van Ar-
nemuiden, Ketelbinkie en natuurlijk 
de Sluizen van IJmuiden. Afgewisseld 
werd met missies naar buitenlandse 
wateren: Bora Bora in de Stille Zuid-
zee en Sierra Madre del Sur aan de 
Noord Pacific kust. Gezien en gehoord 
de reacties van Marineleiding en pu-
bliek op dit gedisciplineerde (je bent 
tenslotte gast bij de Marine!) en toch 
enthousiaste optreden werd dit als 
een positieve bijdrage aan deze TFC 
dag ervaren. Een bijzonderheid was 
dat bij deze gelegenheid De Brulboei-
en voor het eerst  in hun nieuwe kleu-
rige tenue en uitmonstering optraden. 
Het volgende publieke optreden van 
De Brulboeien is tijdens Kom in de 
Kas op zaterdag 11 april vanaf 14.00 
uur bij kwekerij Van Klaveren Plant 
aan de Hoofdweg 125 in De Kwakel. 

Brandweervrouw en 50 jaar 
Oceanus bij Radio Aalsmeer
Aalsmeer - Radio Aalsmeer is de lo-
kale omroep van Aalsmeer en omge-
ving. Wekelijks brengt de omroep 24 
uur per dag informatieve program-
ma’s voor alle geledingen uit de ge-
meente en overdag en ’s nachts 
heerlijke muziek. Voor de uitzending 
van donderdag 2 april heeft het pro-
gramma ‘Halte Zwarteweg’ van 18.00  
tot 19.00 uur weer een interessan-
te gast weten te strikken, namelijk 
Kim Brouwer. Zij is clusteradviseur 
bij Brandweer regio Amsterdam-Am-
stelland en werkt vanuit de kazer-
ne in Aalsmeer. Ze vertelt wat haar 
werk inhoud en over hoe het is om 
bij de brandweer te werken. Het in-
terview wordt omlijst door muziek in 
dit thema. En uiteraard ontbreekt ook 
de wekelijkse column van Rinus niet.  
Vrijdag 3 april wint de muziek het van 
de interviews in het ‘Vrijdagavondca-
fé’ van 21.00 tot 23.00 uur. Naast de 
wekelijkse Soulshow-classic, de Twit-
terhit en een duik in het Top 40 Hitar-
chief, ontvangen presentatoren Ron 
Leegwater en Marjolein deze week 
de wereldbekende dj Faya Lourens. 
In 2011 maakte Faya Lourens haar 
debuut in de dancewereld. Daar-
voor kenden de meesten haar voor-
al van haar rol in de soap Goede Tij-
den Slechte Tijden. Zaterdag 11 april 
is Faya gast-dj tijdens het Aalsmeerse 
evenement ‘Avondklok’. Zij komt hier-
over vertellen en uiteraard mogen de 
presentatotren vrijkaarten weggeven. 
De Twitterhit is deze week een hit met 
een feel good (Goede Vrijdag) gevoel. 
Maak hiermee kans op twee kaartjes 

voor de Crown Cinema.  Zoals ge-
bruikelijk wordt in ‘Aalsmeer Politiek’ 
op zaterdag van 12.00 tot 13.00 uur 
de politieke week doorgenomen. Za-
terdag 4 april schuiven Robert van 
Rijn en Teun Treur van de VVD aan. 
Bij ‘Weekend Magazine’ van 14.00 tot 
17.00 uur passeren die middag veel 
verschillende onderwerpen de revue. 
Cees Wijnen (presentatie) en Dick de 
Geus (techniek en presentatie) spre-
ken Dick de Kuijer en Jan Weijers 
over het 50-jarig bestaan van zwem-
club Oceanus en het bijbehorende 
feest. Daarnaast is de heer Dekker te 
gast. Hij vertelt over zijn actie om geld 
in te zamelen voor een opvanghuis in 
Wit-Rusland. Aftredend voorzitter van 
de Wmo-raad Joop Vuijk vertelt over 
zijn werk. 
     Ook bij ‘De top 10 van…’ en ‘Door 
de Mangel’ op maandag schuiven 
deze week weer leuke, interessante 
gasten aan. Bij ‘Door de Mangel’ van 
19.00 tot  20.00 uur neemt René Hee-
ren op maandag 6 april plaats achter 
de microfoon. Heeren is seringen- en 
sneeuwballenkweker en Ralph Rein-
ders, de gast van afgelopen maan-
dag, wil graag weten wat zijn favorie-
te muziek is. Bij ‘De top 10 van…’ van 
20.00 tot 21.00 uur laat Pascale Ne-
lis haar favoriete top 10 horen. Radio 
Aalsmeer is te beluisteren op 105.9 
FM en de kabel op 99.0 FM, maar ook 
via de livestream op internet: www.
radioaalsmeer.nl. Het bezoekadres 
van de studio is Van Cleeffkade 15 in 
Studio’s Aalsmeer. Radio Aalsmeer is 
ook te volgen op Facebook en Twitter. 

Korenpalet in Bloemhof 
echt Aalsmeers onderonsje
Aalsmeer - Maar liefst zeshonderd-
vijftig bezoekers hadden zich afge-
lopen zondagmiddag verzameld in 
sporthal de Bloemhof om een speci-
aal concert te aanschouwen. Het Ko-
renpalet bestond uit drie Aalsmeer-
se koren, te weten Con Amore, Ko-
ninklijk Toonkunstkoor Aalsmeer en 
Vivace. Dit interview vindt plaats de 
maandagochtend na de enerverende 
dag met vier mensen, te weten Mar-
ja van Oostveen, lid van de werkgroep 
van het korenpalet en zingt tevens in 
Vivace, Irma Zethof, dirigente van di-
verse koren, waaronder Vivace, Johan 
Dekker, koorlid van Con Amore, en 
enthousiaste toeschouwer, maar ze-
ker geen onbekende in het Aalsmeer-
se verenigingsleven: Jan Kwak. Over 
hoe het idee ontstaan is om drie in-
dividuele koren samen te stellen zegt 
Irma het volgende: “Qua organisatie 
zijn we in het najaar van 2013 al be-
gonnen met het onderzoeken of ko-
ren bereid waren om zo’n samen-
werking aan te gaan.” Marja vult aan: 
“Net daarvoor stond er namelijk een 
oproepje in de krant dat de gemeente 
nog een potje had met subsidie voor 
een cultureel doel, dus onze voorzit-
ter (Vivace) heeft de stoute schoenen 
aangetrokken om daarvoor in aan-
merking te komen. Er moest natuur-
lijk wel een goed idee komen. Daar 
zijn we mee aan de slag gegaan. Er 
zitten zes leden in de werkgroep.” Ir-
ma: “In het voorjaar van 2014 hebben 
we het programma samengesteld, we 
hebben bestaande stukken genomen, 
en na de zomer zijn alle koren gaan 
repeteren en instuderen.”

Zingen is zo leuk
Johan Dekker vervolgt: “We zijn vijf 
keer bij elkaar gekomen om te repe-
teren, maar hebben heel veel thuis 
gestudeerd, ook hebben we een ge-
nerale repetitie gehad met z’n allen in 
de Beach en op zondagochtend is er 
nog ge-sound-checkt in de Bloem-
hof. Het is een promotie geworden 
voor deze drie koren in Aalsmeer en 
we hebben natuurlijk erg ons best 
gedaan. De weg er naartoe was voor 

ons echt een feestje. Tijdens onze re-
guliere repetities zijn we er uiteraard 
steeds mee bezig geweest, maar we 
kunnen tevreden zijn. Het was een 
groot succes. Toeschouwer Jan Kwak 
beaamt dat: “Het was een bijzonde-
re sfeer. De mensen op het toneel 
straalden plezier uit. Muzikaal zat 
het erg goed in elkaar. Voor de pau-
ze was het zeer afwisselend. De drie 
koren begonnen gezamenlijk, daar-
na brachten achtereenvolgens Con 
Amore, het Toonkunstkoor en Viva-
ce prachtige zangpartijen ten gehore 
en ze sloten wederom gezamenlijk af. 
Het enthousiasme spatte er werkelijk 
van af. En het achtstemmige stuk van 
Mendelssohn.. kippenvel!” Dit laatste 
stuk werd gedirigeerd door Nico Phi-
lipp Hovius van het Toonkunstkoor. 
In de pauze was iedereen lovend. Er 
werd van de voorstelling genoten. 
Toen moest het tweede deel nog be-
ginnen. In het programma na de pau-
ze werd het verhaal opgevoerd van 
de Ark van Noach. Alle leden waren 
hiervoor in het blauw gekleed om een 
beetje het beeld te creëren van de 
zee. Het tiendelige stuk werd opge-
luisterd door videobeelden, gemaakt 
door Roeland van der Hoorn. Hij is de 
zoon van de dirigent van Con Amo-
re; Theo van der Hoorn. Irma Zethof 
vond het best spannend om voor zo’n 
grote groep te staan. “We wilden het 
groots neerzetten en ons kunnen pre-
senteren aan heel Aalsmeer. Nou, dat 
is gelukt met een bomvolle zaal.” Op 
de vraag of er wellicht nog een ver-
volg komt, antwoordt zij: “We gaan 
nu eerst nagenieten, maar wie weet.” 
En Johan verzucht: “Het proefde wel 
naar meer hoor.” Er borrelen in ieder 
geval genoeg nieuwe ideeën op, dat 
is wel duidelijk. Wat de vier graag nog 
willen zeggen is dat ze graag nieuwe 
leden in al hun koren wensen. “Het 
zou mooi zijn als we ook de jongere 
generatie over de streep konden trek-
ken, want zingen is zó ontzettend leuk 
om te doen!”
Foto: www.kicksfotos.nl.

Door Miranda Gommans

Foto: Veel bezoekers in de Bloemhof afgelopen zondag voor het eerste 
Aalsmeerse Korenpalet. 
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PAASVOORDEEL 
BIJ VAN KOUWEN.
www.vankouwen.nl

ASTRA BLITZ SPORTS TOURER
VAN € 23.900,-  VOOR  € 19.900,-  

 UW KORTING € 4.000,-

OPEL PAASSHOW 1 T/M 4 APRIL

,
2E PAASDAGGEOPEND!

Grootschalig regionaal woononderzoek

Waar en hoe wilt u wonen?
Amstelland - Begin april vinden 
75.000 inwoners van de stadsre-
gio Amsterdam, Almere, Haarlem, 
Muiden en Weesp een uitnodiging 
in hun brievenbus om mee te doen 
aan een woononderzoek. Gemeen-
ten en woningcorporaties in de-
ze gemeenten willen de woonsitu-
atie, verhuiswensen en de verhuis-
bewegingen in kaart brengen, zo-
dat zij de situatie voor de inwoners 
van deze gemeenten op de woning-
markt kunnen verbeteren. Twee 
jaar geleden werd het onderzoek 
voor het eerst uitgevoerd. Momen-
teel gaat het beter met de woning-
markt en komt de bereidheid om te 
verhuizen weer op gang. De belang-
stelling voor woningen in deze regio 
is onverminderd groot, maar het is 
belangrijk dat de woningmarkt wel 
aan de wensen van de huidige en 
toekomstige inwoners voldoet. Bij-
voorbeeld: wat voor woningen moe-
ten er meer komen en waar? Zijn de 
gewenste woningen wel voldoende 
betaalbaar voor geïnteresseerden? 
Zijn er genoeg sociale huurwonin-
gen? En welke verhuiswensen zijn 
er? De resultaten van het onder-
zoek bepalen mede welke wonin-
gen waar in de regio gebouwd moe-

ten worden.
Het regionaal woononderzoek is 
een initiatief van de zestien ge-
meenten van de Stadsregio Amster-
dam en van alle corporaties die in 
de regio actief zijn. Ook in Alme-
re, Haarlem, Muiden en Weesp wil-
len gemeenten en corporaties we-
ten hoe zij hun inwoners het best 
kunnen faciliteren. Per gemeente 
moet een goed beeld ontstaan, voor 
grotere gemeenten is de informatie 
te splitsen per wijk of deelgebied. 
Huishoudens in het onderzoeksge-
bied worden door middel van een 
steekproef geselecteerd. Zij ontvan-
gen komende maand een brief van 
hun gemeente met uitleg en een 
vragenlijst die ook op internet kan 
worden ingevuld. De vragen gaan 
onder andere over de woonwen-
sen, de woongeschiedenis, de hui-
dige woning en buurt, het huishou-
den en de woonlasten. De enquê-
te vindt plaats in Aalsmeer, Almere, 
Amstelveen, Amsterdam, Beemster, 
Diemen, Edam-Volendam, Haarlem, 
Haarlemmermeer, Landsmeer, Mui-
den, Oostzaan, Ouder-Amstel, Pur-
merend, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, 
Waterland, Weesp, Wormerland, 
Zaanstad, en Zeevang.

Timpaan start verkoop fase 
2 in Dorpshaven-Zuid 
Aalsmeer - Op zaterdag 11 april 
gaat de tweede fase van het nieuw-
bouwproject Dorpshaven-Zuid in de 
verkoop. Het betreft 21 aan het wa-
ter gelegen woningen verdeeld in 
acht ruime eengezinswoningen, tien 
fraaie twee-onder-een-kapwonin-
gen en drie (semi-) vrijstaande vil-
la’s. Het project Dorpshaven-Zuid is 
ontwikkeld door Timpaan in Rijsen-
hout. Aannemer Bot en Van der Ham 
uit Meerkerk zal het project gaan re-
aliseren. De start van de verkoop van 
fase 2 vindt plaats vanuit de reeds in 
fase 1 gerealiseerde modelwoning 
aan de Touwslagerlaan 30. Tussen 
11.00 en 13.30 uur zijn belangstellen-
den welkom in deze woning en ont-
vangen zij de uitgebreide documen-
tatie van dit bijzondere project. Tij-
dens eerdere open dagen is de vraag 
naar woningen met een slaap- en 
badkamer op de begane grond naar 
voren gekomen. Daarom zijn er in fa-
se 2 zes twee-onder-één-kap-wo-
ningen herontwikkeld tot zogenaam-
de levensloopbestendige woningen. 
De koopsom van deze woningen is 
vanaf 379.000 euro vrij op naam. De 
overige twee-onder-één-kap-wonin-
gen met garage hebben een vanaf 

prijs van 415.000 euro, vrij op naam 
en de koopsommen van de eenge-
zinswoningen zijn vanaf 299.500 eu-
ro vrij op naam. De drie (semi) vrij-
staande woningen hebben een 
koopsom van 499.000 euro vrij op 
naam. Inschrijven voor de 21 wonin-
gen in fase 2 is mogelijk tot woens-
dag 22 april 12.00 uur. Na de sluiting 
van de inschrijving zal door de pro-
jectnotaris een loting voor de toe-
wijzing worden verricht. Geïnteres-
seerden die zaterdag 11 april verhin-
derd zijn kunnen de informatie van-
af maandag 25 april ophalen bij Eve-
leens Makelaars in de Punterstraat 2, 
Aalsmeer of EKZ Makelaars aan de 
Wiegerbruinlaan 39 in Uithoorn of 
het Hueseplein 12 in Amstelveen. 
Ontwikkelaar Timpaan heeft nog vier 
reeds gerealiseerde woningen be-
schikbaar in fase 1. In één van deze 
woningen is de modelwoning waar 
de verkoopmanifestatie wordt ge-
houden. Wie op korte termijn een 
nieuwe woning zoekt heeft wellicht 
interesse in één van deze vier wonin-
gen. Voor deze vier woningen is, on-
der voorwaarden, een aantrekkelij-
ke inkoopregeling van uw bestaan-
de woning van toepassing.

Initiatief Aalsmeerse Rosanne
Wandel mee voor kinder-
tehuis Batang Pinangga
Aalsmeer - Aankomende zomerva-
kantie gaan 18 vrijwilligers naar kin-
dertehuis Batang Pinangga (geliefd 
kind) op de Filippijnen. Het tehuis 
vangt kinderen op die misbruikt, 
verwaarloosd en mishandeld zijn. 
Met de groep Youth Ambassadors 
gaat onder andere de Aalsmeerse 
Rosanne de Niet zich daar inzetten 
voor deze kinderen. 
Het kindertehuis is gevestigd op 
het eiland Cebu. De groep gaat zich 
hier drie weken dienstbaar maken 
in het belang van de kinderen. Voor 
dit kindertehuis worden er verschil-
lende sponsoracties georganiseerd. 
Op zondag 12 april is er een wan-
deling waar iedereen aan mee kan 
doen. Er is een route van ongeveer 

5 kilometer en één van 3,5 kilome-
ter uitgezet in de Hornmeer. De start 
van de wandeling is op de parkeer-
plaats aan de Dreef, bij het zwem-
bad. Iedereen is van harte welkom 
vanaf 13.30 uur. Om 14.00 uur star-
ten de wandeling. Opgeven kan 
vooraf, maar dit is niet noodzakelijk. 
Meedoen kost 4 euro per volwasse-
ne en 2 euro per kind. Dit bedrag 
komt geheel ten goede aan het kin-
dertehuis. 
Voor meer informatie over Batang 
Pinangga kan gekeken worden op 
de website: www.batangpinangga.
com. Voor het aanmelden kan een 
mail gestuurd worden naar: wan-
delenvoorbp@hotmail.com of neem 
contact op via 06-11911601.

Nieuw: De Verlengde Garantie 
verzekering bij Verbeek Advies
Aalsmeer - Verbeek Advies is al 
ruim 50 jaar een begrip in Aalsmeer 
als het gaat om schadeverzekerin-
gen. Sinds deze maand biedt Ver-
beek een nieuw en uniek product 
aan tegen een ongekend lage pre-
mie: De Verlengde Garantie verze-
kering Huishoudelijke Electro is een 
budgetvriendelijk alternatief voor de 
vaak dure verlengde garantie op af-
zonderlijke apparaten. De Verleng-
de Garantie verzekering is één ver-
zekering voor de wit- en bruingoed-
apparaten in uw woning, zoals de 
wasmachine, keukenapparatuur of 
audio en tv. Met één overzichtelijke 
en overkoepelende verzekering ver-
lengt u de garantie op deze appara-
ten tot maar liefst 5 jaar. De premie is 
zeer scherp en bedraagt slechts en-
kele euro’s per maand! Stelt u zich 
voor, kort nadat de fabrieksgaran-
tie is verstreken gaat uw apparaat 
kapot. Vaak zijn de kosten dan ge-
heel voor uw eigen rekening. Met de 
Verlengde Garantieverzekering voor-
komt u onverwachte kosten en ver-
lengt u de garantie naar 5 jaar. Dat 
betekent 5 jaar lang onbezorgd ge-
nieten van uw huishoudelijke appa-
raten. Als er iets stuk gaat belt u de 

storingsdienst en wordt de storing 
verholpen. En als reparatie niet mo-
gelijk is ontvangt u een nieuw appa-
raat. Kortom, geen zorgen! De verze-
kering is van toepassing op wit- en 
bruingoedapparaten met een aan-
koopbedrag tussen de 150 en 5000 
euro. Een gedetailleerde lijst is bij 
Verbeek Advies opvraagbaar.
De Verlengde Garantie verzeke-
ring dekt een storing van het appa-
raat zelf. Defecten door van buiten 
komende oorzaken zoals een schok 
of een val zijn uitgesloten. Dat komt 
omdat deze gevallen soms al zijn 
gedekt via uw inboedelverzekering 
waardoor u onnodig dubbel verze-
kerd zou zijn. Apparaten die vallen 
onder Grijsgoed zoals computers, 
iPads en smartphones zijn niet ge-
dekt. De verlengde Garantie verzeke-
ring wordt afgesloten in combinatie 
met uw (bestaande) inboedelverze-
kering. Verbeek Advies geeft u graag 
het juiste advies. Kijk voor meer in-
formatie op: www.verbeekadvies.nl/
garantie of mail naar info@verbeek-
advies.nl. Bellen kan uiteraard ook: 
0297–327272. Het kantoor van Ver-
beek Advies is gehuisvest op de Ui-
terweg 317.

Proeverij bij Beauty Special
Kudelstaart – Kitty van Rijn zet 
haar 34-jarige praktijkervaring in 
om betere resultaten te bereiken in 
het mooi en fit ouder worden. Haar 
uitgangspunt als huidtherapeute is 
de huid, die kun je niet los zien van 
de gehele mens. Naast huidverzor-
ging en behandelingen in de prak-
tijk gaat het immers ook om de ba-
lans in body and mind? Om dat te 
bereiken kun je niet aan voeding en 
lifestyle voorbij gaan. Om zich nog 
meer te specialiseren in huidver-
betering en meer persoonlijke aan-
dacht aan haar klanten te kunnen 
geven, verhuisde zij op in april 2004 
van de Hadleystraat naar de Mid-
voordreef. Daar begint Kitty altijd 
met een goed gesprek. Even ken-
nismaken; wat zijn jouw wensen en 
wat kan zij voor jou betekenen? De 
laatste jaren nemen de mensen zelf 
meer verantwoordelijkheid voor hun 
gezondheid. Er wordt meer aan-
dacht aan verzorging, voeding en 
beweging besteed. Belangrijke za-
ken die bij Beauty Special aan de 
orde komen bij het kennismakings-
gesprek. De Grieken wisten het al: 
schoonheid komt van binnenuit! Een 
oude wijsheid die van alle tijden is. 
De meest voorkomende onderwer-
pen van gesprek in de praktijk zijn: 
‘Ik voel mij niet fit’, ‘Ik krijg rolletjes’, 
‘alles wordt slapper’. Iedereen heeft 

er bij het ouder worden mee te ma-
ken. Kitty heeft het tot haar mis-
sie gemaakt daar iets aan te doen. 
Ze is daarom op onderzoek gegaan 
naar de beste aanvullingen bin-
nen haar praktijk. Die heeft zij ge-
vonden! Na een uitgebreide testfa-
se heeft zij de nieuwe producten in-
gezet in de praktijk. Met opvallende 
resultaten! Zij is daar zelf het beste 
voorbeeld van. Maak een afspraak 
voor een gratis huiddiagnose en/of 
maak een afspraak voor een proe-
verij. Laat je verrassen! Een gezel-
lig informatief uurtje vol met lekkere 
gezonde zaken. Dat kan 1 op 1 of in 
een klein groep. De proeverij kan bij 
Beauty Special of op locatie. Pak de-
ze kans: Onderzoek alles en behoud 
het goede. Na afloop van de proeve-
rij krijg je informatie en testers mee 
naar huis, zodat jij een welover-
wogen beslissing kunt maken wat 
Beauty Special voor jou kan beteke-
nen. Kitty heeft de belangrijkste tips 
om de verandering in te zetten en 
je fitter te voelen voor jou op papier 
gezet. Wil jij deze gratis tips voor bo-
dy and mind ontvangen? Stuur dan 
een mail naar: kittyvanrijn55@gmail.
com. Of beter nog: bel voor een af-
spraak (0297-340233) voor wegen 
en meten en ontvang een testpak-
ketje. Voor meer informatie: www.
beautyspecialkittyvanrijn.nl.

Paaseieren versieren in Centrum
Aalsmeer - Op zaterdag 4 april 
kunnen kinderen tussen 14.00 en 
17.00 uur gratis een Paasei versieren 
in het Centrum onder leiding van 
het promoteam van Ondernemers-
fonds Meer Aalsmeer. 
Bij mooi weer staan de tafels klaar 
op het Molenplein. Bij slecht weer 

wordt uitgeweken naar de leeg-
staande winkel in de Zijdstraat 33, 
de voormalige winkel van Reisbu-
reau de Arend die onlangs verhuisd 
is naar de nieuwe locatie naast de 
doopgezinde gemeente in de Zijd-
straat. Voor meer informatie: www.
aalsmeercentrum.nl.

Maandag, 2e Paasdag, open
Outdoorkeukens Boretti 
nu bij Philippo Keukens
Aalsmeer - Boretti, sinds jaren dé 
vaste waarde in kwalitatief hoog-
staand design keukenapparatuur, 
lanceert alweer haar derde collec-
tie Outdoor Kitchens ‘Collezione Fu-
ori’. In deze collectie staat gebruiks-
gemak, betrouwbaarheid en Ita-
liaans topdesign centraal. Beleef 
ook buiten culinaire sensaties zon-
der concessies te doen in kookcom-
fort en stijl. De Fuori Outdoor Kit-
chens zijn ontworpen om te preste-
ren en om van te genieten, met aan-
dacht voor detail. Zo zijn de Ibrido, 
Ligorio, Maggiore en de Barilo stan-
daard uitgevoerd met een gestileerd 
Boretti logo op de thermometer en 
de knoppen. Ook vindt u het stoere, 
lasergesneden logo terug in het on-
derstel van deze types.
Het authentieke en ruige design van 
de houtskoolbarbecue Barilo staat 
garant voor een perfecte warmte-
circulatie en dus een heerlijk stukje 
vlees of vis. En hij is groot: het gril-
loppervlak is maar liefst 84 bij 41 
centimeter. Een onverslijtbare bik-
kel. De Ibrido, stijlvol uitgevoerd in 
matzwart, combineert het plezier 
van barbecueën op houtskool met 

het gemak van grillen en bakken op 
gas, want de Ibrido is uitgerust met 
zowel een houtskoolsectie (van 22,5 
bij 44 centimeter) als drie gasbran-
ders, een zijbrander en een infra-
roodbrander in de achterwand.
De Maggiore, uitgevoerd in hoog-
waardig roestvrijstaal, is een bijzon-
der fraaie, maar functionele gasbar-
becue. Binnenin vindt u een fraai in-
gebouwd kruidenrek en meer prak-
tische opbergruimte en de gasfles 
kan stijlvol weggeborgen worden 
in een aparte ruimte aan de ach-
terkant. Maggiore is uitgevoerd met 
maar liefst drie hoofdbranders van 
elk 3,8 KWh en twee infraroodbran-
ders, zodat u tegelijkertijd verschil-
lende gerechten kunt bereiden. 

Nieuwsgierig naar de collectie van 
Boretti? Philippo Keukens nodigt 
belangstellenden uit om kennis te 
komen maken met deze stijlvolle 
buitenkeukens. De showroom aan 
de Aalsmeerderweg 83 staat vol én 
is op maandag 6 april, 2e Paasdag, 
geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Stap gezellig binnen, de koffie en 
thee staan klaar!

“Het perfecte moment”
Inruilspektakel met pasen 
bij Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Renault-dealer Nieu-
wendijk staat van donderdag 26 
maart tot en met maandag 6 april 
helemaal in het teken van Salon 
de Promotion. Wie tijdens deze ac-
tieperiode zijn auto inruilt voor een 
nieuwe Renault, ontvangt tot maar 
liefst 4.500 euro extra inruilvoordeel. 
En Renault geeft samen met Radio 
538 een gloednieuwe Renault Twin-
go weg! “Dit is hét perfecte mo-
ment om toe te slaan en een nieuwe 
Renault te kiezen. 
Het extra inruilvoordeel geldt im-
mers voor alle Renault-modellen 
en komt bovenop de gewone inruil-
prijs. Wie vast wil weten hoeveel in-
ruilvoordeel we bieden, kan de in-
ruilwaarde berekenen op onze web-
site. Naast het extra inruilvoordeel 
kan de klant tot en met 6 april nog 
profiteren van andere voordelen, zo-
als een 0% rente op de financiering 

van een nieuwe Twingo”, zegt Kees 
Nieuwendijk, directeur bij Renault 
Nieuwendijk. Tijdens de actieperio-
de geeft Renault in samenwerking 
met Radio 538 ook een gloednieu-
we Twingo weg. Luisteraars die hun 
meest inspirerende muzieknum-
mer delen via www.radio538.nl krij-
gen sowieso een muziekpakket ca-
deau. Wie live in de uitzending komt 
om zijn of haar keuze toe te lichten, 
maakt kans op de nieuwe Renault 
Twingo.

Tweede Paasdag geopend
Op maandag 5 april zijn de Nieu-
wendijk vestigingen in Aalsmeer, 
Amstelveen, Hillegom, Hoofddorp 
en Lijnden extra geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. De verkoopadviseurs 
staan voor elke bezoeker klaar om 
uitleg en informatie te geven over 
deze zeer voordelige actieperiode. 

Bijeenkomst ondernemers: 
Laat je niet overvallen!
Aalsmeer - Een overval, afpersing, 
diefstal of agressie zijn incidenten 
die u als ondernemer of winkelier 
het liefst wil voorkomen. U kunt zelf 
veel doen om de kans op een over-
val of afpersing te voorkomen. Wat? 
Dat hoort u op op de bijeenkomst 
‘Laat je niet overvallen’ op woensdag 
8 april vanaf 18.00 uur in het raad-
huis in Amstelveen. Naast presenta-

ties van onder meer de politie zijn er 
ook diverse werkgroepen. Zorg dat u 
bent voorbereid en kom naar de bij-
eenkomst ‘Laat je niet overvallen!’. 
De bijeenkomst wordt u aangebo-
den door de gemeenten Amstelveen 
en Aalsmeer, de politie en het Cen-
trum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV). Aanmelden kan via 
www.laatjenietovervallen.nl.

In Avatarcentrum Inge Saraswati 
Cursus zwangerschapsyoga
Aalsmeer - Op donderdagmiddag 
16 april van 16.45 tot 17.45 uur start 
bij Inge Saraswati yoga en avatar-
centrum een cursus Zwangerscha-
psyoga. De cursus, die uit 8 lessen 
bestaat, is voor vrouwen die optimaal 
voorbereid willen zijn op de komst 
van hun kindje. 
Door de ontspanning en rust geef je 
jezelf en je kindje een mooi cadeau, 
je maakt jezelf sterk en vol vertrou-
wen. Je leert yoga houdingen, been/
rug massage, ademtechnieken en 
speciale ademtechnieken voor de 
bevalling. Zwangerschapsyoga heeft 
tot doel om het lichaam en de geest 
soepel en ontvankelijk te maken voor 

de geboorte van je kind. In deze cur-
sus, leren de deelnemers hun li-
chaam beter kennen, hun adem ac-
tief in te zetten en spanningen te lo-
kaliseren en los te laten. Ook het 
voorbereiden op de bevalling en de 
tijd van de zwangerschap intensief 
beleven en doorbeleven, zijn sterke 
aandachtspunten in de lessen. In-
ge geeft zowel groepslessen als in-
dividuele lessen. De individuele les-
sen zijn vooral gericht op persoon-
lijke situaties. De cursus is inclusief 
de partnerles. Voor opgave: 0297-
328798 of info@ingesaraswati.com, 
Voor meer informatie: www.ingesa-
raswati.com.

LinkedIn training bij het 
vinden van (ander) werk
Aalsmeer - Op zoek naar nieuw 
of ander werk, dan is LinkedIn niet 
meer uit het sollicitatieproces weg 
te denken. Een profiel op LinkedIn 
betekent zichtbaar en vindbaar zijn 
voor een toekomstige werkgever of 
recruiter. 
Tegenwoordig maken recruiters vol-
op gebruik van LinkedIn. Als je Lin-
kedIn nog niet gebruikt of wel, maar 
niet weet wat je er allemaal precies 
mee kan, is de LinkedIn training iets 
voor jou. Rooskleurig Coaching geeft 
op een praktische en heldere manier 
uitleg over het invullen en inzetten 

van je profiel bijvoorbeeld je samen-
vatting, specialiteiten en relevan-
te zoekwoorden. Maar ook het ge-
bruik van aanbevelingen, deelnemen 
aan groepen en het volgen van be-
drijven. Verder manieren om je net-
werk te vergroten en uiteraard het 
vinden van vacatures. Na afloop van 
de training kan je zelfstandig aan de 
slag met solliciteren en netwerken 
op LinkedIn. De LinkedIn training is 
op woensdag 15 april van 09.00 tot 
12.00 uur in Uithoorn. Aanmelden 
kan via de website www.rooskleurig-
coaching.nl of bel 06-53135015.







2e katern

Kom in de Kas op 11 en 12 april
Tuinbouw: Daar zit muziek in!
Aalsmeer - De teelt van hortensia 
voor in de tuin maar ook voor in huis, 
rozen als potplant en snijbloem en 
Cymbidium voor de snij zijn niet alle-
daagse producten om te zien. De we-
reld van de kas is er een vol gehei-
men, maar daar komt verandering in. 
Op zaterdag 11 en zondag 12 april 
openen de kassen hun deuren om 
te laten zien wat er allemaal achter 
het glas gebeurt. Kom in de Kas is de 
naam van dit evenement waaraan zes 
bedrijven in de regio Aalsmeer deel-
nemen. Het kan in de kas, want in de 
kas kan alles. Tijdens het evenement 
Kom in de Kas laten enthousiaste 
tuinders zien dat de glastuinbouw een 
sector is waar muziek in zit, vandaar 
dat voor de 38ste editie van dit jaar-
lijks evenement de keuze voor dit als 
thema is gemaakt. De kassen verken-
nen kan dit jaar in de regio Aalsmeer 
door het bezoeken van één compact 
gebied waar toch mooie verschillende 
bedrijven te zien zijn. Maak bij de fir-
ma Koster kennis met de bolbloemen 
en workshops bollenmanden maken. 
Ammerlaan laat 15.000 vierkante me-
ter zien met snij cymbidium en bij 
Lex+ doen ze het mooiste wat er is, zij 
creëren rozen. Bij van Klaveren Plant 
en Kwekerij Zuider Legmeer kan men 
alle soorten hortensia’s zien en de ro-
zen van Olij Rozen reizen de hele we-
reld over. Kom dus rennen tussen de 
rozen, je verbazen over de hortensia’s 
en bewonder de cymbidiums. Kortom: 
kom in de kas! Dit jaar draait het the-
ma van Kom in de Kas rond muziek. 

Vandaar dat er ook een aantal muzi-
kale elementen worden toegevoegd. 
Op zaterdag 11 april zijn er optredens 
van het Show- en Jachthoorn korps uit 
Kudelstaart. Deze optredens vinden 
plaats bij de deelnemende bedrijven. 
Op zaterdagmiddag brengt het shan-
tykoor de Brulboeien een groot aan-
tal meezingers ten gehore bij Van Kla-
veren. Zondagmiddag 12 april treedt 
bij Van Klaveren Opera Familia op. Ze 
zijn bekend geworden bij Holland Got 
Talent 2011. Kinderen leven zich uit 
op het springkussen, of worden ver-
maakt door een clown. Kom in de Kas 
is een uitje voor het hele gezin, lekker 
in de buurt en helemaal gratis. Bezoek 
je Kom in de Kas: doe dan mee met 
de #kasfoto2015 wedstrijd! Je kunt nu 
al foto’s insturen van voorgaande ja-
ren. Meer informatie staat op de Fa-
cebookpagina. Kom in de Kas is het 
jaarlijkse publieksevenement van de 
Nederlandse glastuinbouwsector. In 
de regio Aalsmeer nemen zes bedrij-
ven deel om te laten zien waar ze trots 
op zijn: mooie, verse, gezonde en vei-
lige natuurproducten. De openings-
tijden in de regio Aalsmeer zijn van 
10.00 tot 16.00 uur op zaterdag 11 en 
op zondag 12 april. Parkeren kan op 
het parkeer-dak van de Bloemenvei-
ling Aalsmeer, vandaaruit rijden gratis 
elke tien minuten pendelbussen naar 
de bedrijven zelf. Op www.kominde-
kas.nl kunt u zien welke kassen bij u 
in de buurt open zijn. Volg Kom in de 
Kas via Facebook en Twitter. De toe-
gang is gratis.

Avontuurlijke kinderen 
gezocht voor Otterlokamp
Aalsmeer - De tijd van plannen ma-
ken voor de zomervakantie is in vol-
le gang. Of misschien zelfs al ach-
ter de rug. Voor wie nog ruimte heeft 
in de vakantieplanning is een Otter-
lokamp wellicht een leuke sugges-
tie! Kinderen beleven een onverge-
telijke week met elkaar in een bos-
rijke omgeving. In totaal zijn er ze-
ven verschillende kampen in diverse 
leeftijdsgroepen. In bijna elke groep 
is nog ruimte voor een aantal extra 
deelnemers. 

De Otterlokampen, georganiseerd 
door de Aalsmeerse protestant-
se kerken, kennen een traditie van 
meer dan 60 jaar en zijn inmiddels 
een begrip geworden. Nachtelijke 
droppings, een reusachtig kamp-
vuur, spellen in het bos, te gekke 
acts voor de bonte avond en noem 
het maar op. Een Otterlokamp zorgt 

voor fantastische herinneringen die 
een leven lang meegaan. Er ont-
staan innige vriendschappen door-
dat de kinderen tijdens de kamp-
week nauw met elkaar optrekken. 
Naast sport en spel en heel veel lol, 
zijn er ook serieuze momenten. Aan 
de hand van de Bijbel wordt er uit-
leg gegeven over Gods plan met de 
wereld en met ieders leven. Die af-
wisseling van avontuur, dolle pret 
en stille tijd is het geheim achter het 
succes van de Otterlokampen. De 
organisatie zou het superleuk vin-
den als je dit jaar van de partij bent! 
Er zijn aparte jongens- en meisjes-
kampen in de leeftijdsgroepen van 
8-10 jaar, 10-12 jaar, 13-16 jaar en 
er is een gemengd 16+ kamp. Aan-
melden kan via www.christelijke-
jeugdkampenaalsmeer.nl. Op de site 
is ook meer informatie over de kam-
pen te vinden.

Cultuurpunt organiseert ‘Urban 
arts project’ 4 op scholen
Aalsmeer - In de maand april or-
ganiseert het Cultuurpunt Aalsmeer 
een nieuw cultureel project op de 
basisscholen de Brug, OBS Ku-
delstaart, Samen Een en de Hoek-
steen. Bij dit project maken de leer-
lingen van groep 7 elke week kennis 
met een andere culturele discipline, 
die is ontstaan vanuit de straatcul-
tuur. In de eerste week krijgen de 
leerlingen een rapper op bezoek die 
de leerlingen de fijne kneepjes van 
het tekstschrijven gaat bij brengen. 
De week daarop gaan de leerlingen 
aan de slag met graffiti, onder lei-
ding van graffiti artiest Sander Bos-
man uit Kudelstaart. Vervolgens ver-
zorgt House of beats een workshop 
DJ en produceren. Samen met de 
leerlingen gaat hij bekende houset-
racks ontleden en leert hij de leer-
lingen hoe je een nummer als een 
professionele DJ mixt. Als afsluiter 
krijgen de leerlingen een workshop 
breakdance van de docenten van de 
Can Dance studio’s. De leerlingen 
krijgen een choreografie aangeleerd 
en leren een aantal stoere tricks. Dit 
programma wordt aangeboden door 
het Cultuurpunt Aalsmeer, met als 
doel om de leerlingen een andere 
kant van cultuur te laten zien. “Dit 

zijn culturele disciplines die leer-
lingen in hun eigen tijd, individueel 
en vaak op hun eigen kamer kun-
nen uitvoeren. Daardoor is de drem-
pel tot deze vormen van cultuur erg 
laag. We hopen zo te stimuleren dat 
leerlingen nadenken over hun vrije-
tijdsbesteding”, aldus Lennard Gols, 
combinatiefunctionaris cultuur, in 
dienst van het Cultuurpunt. Na af-
loop van de vier workshops kunnen 
de leerlingen zich gratis inschrijven 
voor een van de disciplines. Zij krij-
gen dan twee lessen op locatie van 
de workshop docenten die ook in de 
klas zijn geweest. 
Op die manier hoopt Gols dat de 
leerlingen net dat extra zetje krij-
gen wat ze nodig hebben om door 
te gaan met een kunstvorm. “Afge-
lopen seizoen zijn we begonnen met 
het verzorgen van DJ cursussen in 
samenwerking met house of beats. 
Het zou ons niets verbazen dat me-
de door dit project er nog meer jon-
gens en meiden enthousiast wor-
den voor deze of een van de ande-
re disciplines. We hopen de leerlin-
gen volgend cursusseizoen dan ook 
een leerzaam vervolg traject te kun-
nen bieden in een aantal van deze 
kunststromen.”

DJ Rene van House of Beats legt de fijne kneepjes van het DJ vak uit.

De Brug wandelt voor Water
Aalsmeer - De kinderen van groep 
7 en 8 van PCBS De Brug hebben 
op donderdag 26 maart zes kilome-
ter gelopen met 6 liter water voor 
een waterproject in Zuid-Kenia van 
hulporganisatie Dorcas. Met deze 
Wandelen voor Water-actie is een 
bedrag van 1.789,55 euro opge-
haald. De Wandelen voor Wateractie 
wordt jaarlijks georganiseerd door 
stichting Aqua for All. Basisschool-
leerlingen uit groep 7 en 8 ervaren 
wat leeftijdgenootjes in ontwikke-
lingslanden moeten doen om aan 
drinkwater te komen: gemiddeld 
zes kilometer wandelen met zes liter 
water. De kinderen hebben voor de-
ze actie zelf sponsors gezocht. 
Het project waarvoor basisschool De 
Brug wandelde, wordt uitgevoerd in 
Shokut, in het zuiden van Kenia. Hier 
liggen tien dorpjes, waaronder Olo-
itokitok. Dorcas startte het project 

in 2009, omdat het in deze streek al 
jarenlang veel te weinig geregend 
had. Veel vee van de Masai is ge-
storven door water- en voedselge-
brek. 75 Procent van de bewoners 
beschikten niet over toiletten. Meis-
jes moesten soms achttien kilome-
ter lopen om met hun jerrycan water 
te halen voor het hele gezin, en dat 
elke dag opnieuw. Door het sterk 
vervuilde water werden veel men-
sen ziek, met vooral voor kinderen 
vaak fatale gevolgen. De aanleiding 
om als PCBS De Brug deel te ne-
men aan deze actie was het tech-
niekproject ‘Bewegen’ op school. De 
inloopavond op 26 maart vormde de 
afsluiting van het project. De avond 
is goed bezocht en de leerlingen en 
leerkrachten hebben veel positie-
ve reacties gekregen. Alle kinderen 
hebben enthousiast verteld wat ze 
allemaal hebben gemaakt.

Aalsmeer - Zaterdag 28 maart 
werd in Burgh Haamstede alweer 
de derde wedstrijd om de landelij-
ke jeugdcompetitie MTB gereden. 
Regenachtig, koud en een selectief 
rondje met veel beklimmingen in 
een bos en duinachtige omgeving. 
Het zou voor UWTC-er Jade Wuur-
man (categorie 1) uit Aalsmeer een 
alles behalve makkelijke wedstrijd 
worden. Startend vanaf de eerste 
startrij komt Jade in de eerste ronde 
achter een langzamere deelneem-
ster te zitten. De inhaalmogelijkhe-
den zijn niet talrijk op het smalle 
parcourse in Burgh Haamstede en 
dat zou in het verloop van de wed-
strijd een grote rol gaan spelen. Ja-
de, die inmiddels op een vierde plek 
rondrijdt, is niet in staat het meis-
je op de derde plek in te halen. On-
reglementair wordt Jade telkens de 
kant in gereden als zij wil inhalen. 
Normaal gesproken word je voor 
deze manier van rijden gediskwa-
lificeerd, maar de jury is niet aan-
wezig om dit te constateren. Als de 
wedstrijd vordert, is Jade het zo zat 
dat ze alle registers open trekt. Het 
stoom komt inmiddels uit haar oren. 
Linksom, rechtsom, als ze boven-
langs had gekund had ze dat ook 
nog gedaan! De laatste ronde gaat 
in en ze is er nog steeds niet langs. 

Jade gooit er nog een schepje bo-
venop wat er voor zorgt dat haar-
tegenstander volledig stuk gereden 
de laatste beklimming niet volledig 
naar boven rijdt! Jade ziet haar laat-
ste kans. Ze springt van haar fiets 
en sprint met al haar krachten het 
laatste stuk van de heuvel op! Ze is 
er langs. Achter de nummers één, 
Mae Cabaca, en twee, Nina Hou-
wes, wordt Jade Wuurman toch 
mooi derde. 
De volgende wedstrijd is op zater-
dag 18 april in Oldenzaal.

Jeugdcompetitie mountainbike
Jade patent op plek drie!

Voltooiing Mission House stapje dichterbij

Kledingactie Jozefschool 
levert ruim 500 euro op 
Aalsmeer - Wie vorige week langs 
de groepen 7 van de Jozefschool 
liep zag elke dag de stapel zakken 
met kleding groeien. Reacties als 
“Goede actie” en “Komt goed uit” of 
“Mooie gelegenheid om de kleding-
kasten op te ruimen” en “Oh, moet 
je zien, het is al weer meer” waren 
leuk om te horen. 
Ook de reactie van 2 kinderen van 
groep 7 om naar aanleiding van 
de kledingactie een spreekbeurt te 
houden over ontwikkelingssamen-
werking en een eigen actie te be-
ginnen voor de stichting van mees-
ter Stef is hartverwarmend en heeft 
dokter Dare van Mission House 
nog weer meer geïnspireerd, want 
meester Stef heeft hem steeds op 

de hoogte gehouden. De opbrengst 
is wat minder dan vorig jaar, maar 
toch altijd ruim 500 euro, wat ver-
dubbeld gaat worden. “En mogelijk 
komt er nog een bedrag bij, dat zou 
mooi zijn”, zegt meester Stef. “Maar 
ruim 1500 kilo kleding is niet niks. 
Vraag maar aan de kinderen van 
groep 7 van juf Debby en juf Astrid. 
Zij hebben alle zakken de aanhang-
wagen en de bus in gesjouwd.” 
Iedereen die kleding gedoneerd 
heeft of op een of andere manier 
heeft geholpen wordt bij deze heel 
hartelijk bedankt. “De voltooiing 
van het ziekenhuis van dokter Da-
re in Nigeria is hier weer een stapje 
dichterbij gekomen”, besluit mees-
ter Stef. 

Goede verkoop ondanks regen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 28 
maart hield de Historische Tuin haar 
eerste verkoopdag van dit seizoen. 
Het was geen zonnige dag, sterker 
nog het regende regelmatig. Toch 
wisten veel inwoners de weg naar 
het tuinbouwmuseum in het Cen-
trum te vinden. Trouwe kopers we-
ten inmiddels dat de struiken en bo-
men op de Tuin stevig en goed zijn 
en de planten soms uniek, maar al-
tijd van top kwaliteit zijn. De regen 
werd getrotseerd om een ‘rondje’ 

Tuin te lopen om vervolgens trots 
met de nieuwe aankoop huiswaarts 
te keren. Voor wie groots inkocht, 
had de Tuin kruiwagens klaar stond 
om de aanwinsten naar de auto te 
kunnen vervoeren. De Historische 
Tuin houdt de komende maanden 
regelmatig verkoopdagen. Het mu-
seum ‘gewoon’ met een bezoek ver-
eren, is overigens ook een aanrader. 
Ga kennis maken met de tuinbouw-
historie van Aalsmeer! 
Foto’s: www.kicksfotos.nl. 

Maak het mogelijk met (kleine) donatie

Grootse viering 70 Jaar 
Bevrijding in Aalsmeer
Aalsmeer - Ontelbare ‘likes’ op 
Facebook, vele steunbetuigingen 
en de eerste donaties van betrok-
ken inwoners voor Stichting 4 en 
5 mei Aalsmeer maken het duide-
lijk: Aalsmeer en Kudelstaart dra-
gen een grootse viering van 70 Jaar 
Bevrijding op 5 mei aanstaande een 
warm hart toe. Er is een geweldig 
programma bedacht, maar om dat 
helemaal mogelijk te maken is meer 
geld voor nodig. Ulla Eurich en Sem 
van Hest, de initiatiefnemers van 
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer, die 
specifiek voor 70 Jaar Bevrijding in 

het leven is geroepen, roepen inwo-
ners en bedrijven op om een klein 
bedrag te doneren. Als tegenpres-
tatie krijgt Aalsmeer een gewel-
dig feest. U kunt uw zeer gewaar-
deerde bijdrage – hoe klein ook – 
storten op rekeningnummer NL-
85RABO0302382445 ten name van 
Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer. On-
der de donateurs verloot de stich-
ting leuke prijzen, beschikbaar ge-
steld door Aalsmeerse organisaties. 
Meer informatie over het program-
ma en de stichting is te vinden op 
www.4en5meiaalsmeer.nl. 

Sjoelrecord Nico Verhaar
Aalsmeer - Vlak voor het einde van 
de competitie sjoelde Nico Verhaar 
afgelopen donderdag 19 maart nog 
een persoonlijk record, 1277. In de 
hoofdklasse is Petra Houweling het 
hoogst geëindigd, op 2 Patrick Ha-
ring en op 3 Paul van den Berg. A-
Klasse: 1. Karin Geleijn, 2. Jacob van 
‘t Hof en 3. Cock van der Vlugt. B-
Klasse: 1. Pleun van Verseveld, 2. 
Theo van Leijden en 3. Henk Bro-
zius. C-Klasse: 1. Nico Verhaar, 2. 
Jaap van Wees en 3. Mirjam van 
den Berg. 
Zaterdag 21 maart werd in Kla-
zienaveen het NK Koppelsjoelen ge-
houden. De Aalsmeerse deelnemers 
deden mee in de B-Klasse en kon-
den geen hoge ogen gooien. Marry 
Verhoeven en dochter Petra Houwe-

ling eindigden op de zevende plaats 
met een gemiddelde van 114,47. 
Paul van den Berg en Elisa Houwe-
ling werden zestiende (108,17) en 
Wim Eylers (samen met Anneke de 
Groot) werd zeventiende (107,87). 
Nederlands kampioen werd het 
koppel Tim van Sommeren en Ro-
nald Polman, 132,60. Siem Oosten-
brink en Dick Eijlers (nummer 2) 
kwamen op hetzelfde gemiddel-
de uit, maar doordat Tim en Ronald 
een hogere serie hadden, werden zij 
kampioen. De volgende competitie-
avond wordt vanavond, op donder-
dag 2 april, gehouden in het Dorps-
huis in Kudelstaart. Voor informatie 
en uitslagen zie ook www.sjoelclub-
aalsmeer.nl of bel met Mirjam van 
den Berg via 0297-347439.
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Aalsmeer - Het nieuwe vergaderen 
werkt. Om vijf voor tien donderdag-
avond kon burgemeester Jobke Vonk 
de hamerslag geven voor einde van 
de Raad. Geen nachtwerk meer en 
dat niet alleen. Er zijn beslissingen 
genomen en dit zonder ‘zware’ dis-

cussies en stemverheffingen en er 
was zelfs eensgezindheid. Raadsbre-
de steun kreeg de motie om onder-
zoek te doen naar de uitvoering van 
de participatiewet. Het ging donder-
dag echt om de onderwerpen op de 
agenda van de Raad. Het nieuwe ver-
gaderen is min of meer het oude sy-
steem. In commissievergaderingen 
krijgen de fracties ruimschoots de 
gelegenheid om vragen te stellen en 
om aanvullingen en/of veranderin-
gen aan te geven. Na de commissies, 
iedere tweede dinsdag en donderdag 
van de maand, is er voor fracties nog 
extra tijd om de onderwerpen nader 
te bestuderen, aanvullende vragen te 
stellen, etc., want de uiteindelijke be-
slissing is vervolgens in de vergade-
ring van de Raad iedere laatste don-
derdag van de maand. 

Felicitaties en beëdigingen
Als vanouds begon de Raad met fe-
licitaties aan de jarigen en dit keer 
werden niet alleen de raadsleden 
Marjanne Vleghaar en Eppo Bus-
kermolen en fractie-assistent Marijn 
Schoo in het zonnetje gezet, maar 
ook burgemeester Vonk die afge-
lopen zaterdag 21 maart haar ge-
boortedag heeft gevierd. Voor haar 
een boeket bloemen uit handen van 
de nestor van de Raad, René Mar-
tijn en een sapje uit de Wereldwinkel 
van het CDA. En er waren installaties 
van (nieuwe) raadsleden. Wel al be-
kende gezichten namelijk. Paul van 
Soelen was tijdelijk raadslid vanwe-
ge de ziekte van Ines van der Boon. 
Hij is tot vast raadslid voor het CDA 
beëdigd en tot tijdelijk raadslid is Ton 
Smit benoemd (was fractie-assistent 
voor de CDA). Deze verschuiving 
heeft natuurlijk te maken met het 
plotselinge vertrek van ‘politiek dier’ 
Jaap Overbeek. Vanwege de ziek-
te van de plaatsvervangend griffier 
is mevrouw M. Fabbricotti ingehuurd 
voor tijdelijke extra raadsondersteu-
ning. Ook zij heeft de eed afgelegd. 
Fractievoorzitter Ronald Fransen van 
PACT wandelde een klein kwartier 
na aanvang de vergadering van de 
Raad binnen. Hij had een goede re-
den. Fransen is voor het eerst opa ge-
worden of, zoals hij zelf liever gezegd 
ziet, heeft zijn eerste kleinkind gekre-
gen. Het is een gezonde jongen en hij 
heet Mees. 

Bouwplan Hoofdweg 76
Onder de ingekomen stukken van in-
woners en instellingen stond om ter 
afdoening te geven aan het college 

een brief van omwonenden aan de 
Hoofdweg inzake het bouwplan op 
nummer 76 alhier. AB wilde graag 
het schrijven eerst behandelen in de 
vergadering van de commissie. De 
andere fracties konden zich hier in 
vinden en het bouwplan komt in de 
eerstvolgende vergadering aan de 
orde. 

Stille reserves
Beslist deze donderdag: Motie van de 
VVD, PACT en HAC om bij de Lente-
nota een eerste beeld te krijgen van 
de omvang van de stille reserves en 
een scherp beeld hiervan bij de be-
handeling van de begroting 2016. De 
motie is met meerderheid van stem-
men aangenomen. Ook groen licht 
voor: Verordening werkzaamheden 
kabels en leidingen, bouwvoorberei-
dingskrediet voor nieuwbouw Horn-
meerschool en krediet voor uitbrei-
ding klimaatinstallatie in schoolge-
bouw De Rietpluim. 

Bij dit voorstel werd door de fracties 
extra aandacht gevraagd voor duur-
zaamheid en zonnepanelen. Volgens 
wethouder Gertjan van der Hoeven 
kan de gemeente schoolbesturen 
niet dwingen om daken vol te gaan 
leggen met zonnepanelen, maar van-
uit de zijde van de gemeente kan en 
gaat er wel gestimuleerd worden. 
“Van ons mogen alle daken van ge-
meentelijke gebouwen vol gelegd 
worden met zonnepanelen”, zo zei 
Bram Heijstek van HAC. 

Kies lokaal
In het vragenkwartier eiste HAC al-
le aandacht op met een motie om te 
kiezen voor lokale winkels en onder-
nemingen bij aankopen. Sympathie 
was er van de andere fracties voor 
deze motie. In de motie stelt de par-
tij dat het de wens is van de gemeen-
teraad om lokale ondernemingen zo-
veel mogelijk kansen te bieden. Het 
college wordt opgeroepen om te on-
derzoeken of en op welke lokale en 
regionale ondernemers betere kan-
sen kunnen krijgen bij het participe-
ren in aanbestedingen. Volgens bur-
gemeester Jobke Vonk houdt de ge-
meente zich aan de sinds 2012 gel-
dende nieuwe aanbestedingswet en 
wordt al zoveel mogelijk lokaal aan-
besteed. Omdat het geen urgente 
behandeling behoeft, werd besloten 
de motie aan te houden en te behan-
delen in de volgende Raad. Op de-
ze manier kunnen de andere fracties 
zich nog beraden. 

Felicitaties en bloemen van de nestor van de Raad, René Martijn, voor de jarige burgemeester Jobke Vonk. 

Eensgezindheid bij Raad over onderzoek participatiewet

Vergaderen nieuwe stijl 
werkt: Tien uur klaar!

Schrijf nu in bij WoningNet

Regels toekenning sociale 
huurwoningen veranderen 
Aalsmeer - De regels voor toewij-
zing van sociale huurwoningen in 
de Stadsregio Amsterdam worden 
anders. Ook Aalsmeer maakt deel 
uit van de Stadsregio. Vanaf 1 ju-
li 2015 worden sociale huurwonin-
gen van corporaties in de Stadsre-
gio Amsterdam alleen nog toege-
wezen op basis van inschrijfduur 
bij WoningNet. Daarnaast wordt 15 
procent van het aanbod verloot. Op 
dit moment worden woningen toe-
gewezen op basis van inschrijf-
duur (hoe lang iemand staat inge-
schreven bij WoningNet) of woond-
uur (hoe lang iemand een zelfstan-
dige woning bewoont in de regio). 
De woonduur telt na 1 juli 2015 niet 
meer mee. Hier komt wel een over-
gangsregeling voor. Als inwoners 
gebruik willen maken van de over-
gangsregeling moeten ze zich voor 
1 juli 2015 in laten schrijven bij Wo-
ningNet. Wethouder Tom Verlaan: 

“De nieuwe regels hebben een gro-
te impact op alle woningzoekenden 
en op alle bewoners van een zelf-
standige woning (huur en koop) 
in de gemeente. Als inwoners hun 
opgebouwde woonduur in de toe-
komst willen gebruiken bij het zoe-
ken naar een sociale huurwoning 
raad ik iedereen aan om zich voor 
1 juli in te laten schrijven bij Wo-
ningNet. Op die manier kunnen in-
woners de opgebouwde woonduur 
vanaf die datum nog vijftien jaar ge-
bruiken wanneer zij verhuizen naar 
een sociale huurwoning. Vanaf 1 ju-
li 2030 telt alleen nog het moment 
van inschrijving bij WoningNet.” In-
schrijven bij WoningNet kost een-
malig vijftig euro en daarna jaarlijks 
tien euro voor verlenging. Meer in-
formatie over deze veranderingen 
zijn te vinden op: www.stadsregio-
amsterdam.nl en www.woningnet-
regioamsterdam.nl. 

Veiligheidsbeleid gemeente: 
Meer preventie en maatwerk 
Aalsmeer - De gemeente zet stevig 
in op veiligheid komende jaren. De ro-
de draden in het nieuwe integrale vei-
ligheidsbeleid 2015-2018 zijn: samen 
doen, maatwerk en zelfredzaamheid. 
De gemeente investeert niet alleen 
in toezicht en handhaving, maar doet 
ook meer aan preventie. En als het no-
dig is, is er de flexibiliteit om te rea-
geren op specifieke veiligheidskwes-
ties. Het nieuwe beleid en de actue-
le ontwikkelingen worden nader uit-
gewerkt in jaarlijkse actieplannen. Het 
college van B&W heeft ingestemd met 
nieuw veiligheidsbeleid voor de peri-
ode 2015 tot 2018. Afgelopen najaar 
heeft de gemeente haar veiligheids-
partners, bewoners, ondernemers en 

de Wmo-raad betrokken bij de ont-
wikkeling van het nieuwe beleid. The-
ma’s zijn: Veilig wonen, leven en re-
creëren, veilig ondernemen, veilig op-
groeien, voorbereid zijn op noodsitua-
ties en altijd integer. Het nieuwe be-
leid is deels een voortzetting van het 
huidige beleid, omdat de basis op orde 
moet zijn en het goede resultaten op-
levert. Zo is de jongerenoverlast sterk 
verminderd. Verder is door de actieve 
aanpak van de politie een daling in het 
aantal woninginbraken te zien en kan 
er actiever opgetreden worden tegen 
plegers van huiselijk geweld, omdat er 
vaker aangifte wordt gedaan. Nieuwe 
speerpunten zijn meer aandacht voor 
woonfraude, inbraken in schuurtjes en 

Landschap staat onder druk
Structuurvisie Uiterweg 
vastgesteld door college
Aalsmeer - Het college van bur-
gemeester en wethouders heeft 23 
maart de structuurvisie Uiterweg vast-
gesteld en voor besluitvorming aan-
geboden aan de gemeenteraad. Vol-
gens planning wordt de structuurvi-
sie vervolgens op dinsdag 7 april be-
sproken in de Commissie Ruimte en 
Economie. Mogelijk kan de gemeente-
raad op donderdag 23 april een besluit 
over de structuurvisie Uiterweg ne-
men. De structuurvisie geeft richting 
aan de wijze waarop het gebied Uiter-
weg zich de komende jaren kan ont-
wikkelen. De ontwikkelingen zijn ech-
ter afhankelijk van particulier initiatief 

en worden daarom waarschijnlijk per-
ceel voor perceel opgepakt. De rol van 
de gemeente is het zoveel mogelijk sti-
muleren van deze gewenste particu-
liere initiatieven. Over de structuurvisie 
is uitgebreid geparticipeerd met alle 
betrokkenen. De ontwerpstructuurvi-
sie heeft daarnaast nog formeel van 7 
november 2014 tot 18 december 2014 
ter inzage gelegen. In deze periode is 
er ook een druk bezochte informatie-
avond georganiseerd. Er zijn uiteinde-
lijk negen inspraakreacties ingediend, 
waarbij opvallend was dat het meren-
deel positief was over de plannen. De 
inspraakreacties hebben ertoe geleid 

Veel belangstelling was er voor de informatieavond over het Uiterweggebied 
in december.

dat bijvoorbeeld de kernkwaliteiten 
van sommige gebieden zijn aange-
scherpt. Heel belangrijk is ook dat de 
provincie Noord-Holland heeft aange-
geven dat zij kan instemmen met de 
structuurvisie. Een nieuwe visie op het 
Uiterweg-gebied is noodzakelijk, om-
dat het unieke en aantrekkelijke land-
schap onder druk staat. De trekhees-
tercultuur verdwijnt, zodat nieuwe be-
stemmingen voor voormalige agrari-
sche gronden moeten worden gevon-
den. Ook de watersportsector staat 
onder druk door demografische en 
maatschappelijke ontwikkelingen. Om 
te kunnen overleven, moeten ook de 
jachthavens vernieuwen. In verschil-
lende studies naar de toekomst van 
het gebied als waterrecreatiegebied is 
aangegeven dat er kansen liggen op 
het gebied van verblijfsrecreatie. Het 
in de structuurvisie geschetste per-
spectief sluit hierbij aan. De rol van de 
gemeente is ondersteunend. Daarom 
is in de structuurvisie ook meer dan 
anders aandacht voor de wijze waarop 
de gemeente verzoeken uit de markt 
zal toetsen en beoordelen. De struc-
tuurvisie is de rode stip op de horizon 
(het wenkend perspectief) en geeft 
aan welke richting de gemeente uit 
wil. Initiatieven die bijdragen aan een 
duurzame ontwikkeling van het ge-
bied met behoud van natuur en land-
schap krijgen ruim baan. Verantwoor-
delijk wethouder Gertjan van der Hoe-
ven: “De structuurvisie schept duide-
lijkheid voor ondernemers en bewo-
ners. Initiatiefnemers weten nu welke 
richting de gemeente uit wil. Doordat 
de structuurvisie in samenspraak met 
alle belanghebbenden tot stand is ge-
komen, wil iedereen nu ook de han-
den in één slaan en het gebied een 
nieuwe kans te geven.“ 

garages, de veiligheid op het water en 
veiligheid bij evenementen. Het uitge-
breide participatietraject was waarde-
vol voor het vaststellen van de speer-
punten en heeft veel nuttige ideeën 
voor het jaarlijkse actieplan opgele-
verd. Burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der, portefeuillehouder Openbare en 
Veiligheid: “Veiligheid is altijd belang-
rijk in Aalsmeer. De gemeente kan 
echter niet alles tegelijk doen en moet 
prioriteiten stellen in haar veiligheids-
beleid. Die ziet u terug in de thema’s 
en speerpunten. Tegelijkertijd willen 
we de flexibiliteit hebben om actie te 
nemen als zich een veiligheidspro-
bleem voordoet. Ook moeten we meer 
samen doen. Samen met onze veilig-
heidspartners, ondernemers en bewo-
ners. Bewoners kunnen actief aan hun 
eigen veiligheid bijdragen, onder meer 
in buurtpreventieteams en via Burger-
net. Zo borgen we met elkaar de vei-
ligheid in Aalsmeer.”

Gemeentepeiling onderzoekt 
in breedte en diepte
Aalsmeer - Dit voorjaar vindt de 
tweede Gemeentepeiling Aalsmeer 
plaats. De gemeentepeiling is een 
enquête onder bewoners over een 
breed aantal onderwerpen. De re-
sultaten van de gemeentepeiling 
geven bestuurders en ambtenaren 
van de gemeente informatie over 
hoe bewoners tegen zaken aan-
kijken. Op deze manier kan de ge-
meente signalen uit de samenle-
ving oppakken en vertalen in ac-
tiepunten. 
Onderwerpen die in de gemeente-
peiling aan de orde komen zijn on-
der andere kwaliteit van de woon-
omgeving, veiligheid, sport, ver-
keer en vervoer, contact met de ge-
meente, het scheiden van afval en 
vrijwilligerswerk. Zo’n 5.000 inwo-
ners van 18 jaar en ouder zijn via 
een a-selecte steekproef uit het 
bevolkingsbestand aangeschre-
ven. De enquête is zowel op pa-
pier als digitaal in te vullen. De ge-
gevens worden verwerkt en ge-
analyseerd waarna een definitie-
ve uitkomst uit de bus rolt. Daar-

over zal de gemeente de geënque-
teerden, maar ook alle andere in-
woners, op hoofdlijnen informeren. 
De gemeente bedankt de deelne-
mers aan de gemeentepeiling al-
vast van harte voor hun tijd. Dank-
zij hun inbreng kan de gemeente 
beter op de wensen van inwoners 
in te spelen. 

Geen rijbewijs!
Aalsmeer - Op zondag 29 
maart om kwart voor elf in de 
avond is op de Legmeerdijk een 
24 jarige bestuurder betrapt op 
rijden zonder rijbewijs. Agen-
ten lieten de wagen ter contro-
le stoppen. De man uit Uithoorn 
kon zijn rijbewijs niet tonen. Hij 
verklaarde deze nog op te moe-
ten halen in Polen. De man is al 
meerdere malen hiervoor be-
boet. De auto is nu gestald bij 
het politiebureau in Uithoorn.

Nieuwe website uitgebreide info
Korenmolen De Leeuw ook 
digitaal levend monument
Aalsmeer - Hoe ‘praten’ molens? 
Wanneer draaiden de wieken in 
Aalsmeer voor het eerst? En wel-
ke soorten brood- en pannenkoeken-
mix zijn te koop in de molenwinkel? 
Het antwoord op deze vragen en nog 
veel meer informatie is te vinden op de 
nieuwe website van Korenmolen De 
Leeuw. Met de nieuwe site is het mo-
nument ook op internet weer helemaal 
bij de tijd. De korenmolen in Aalsmeer-
Centrum is op dinsdag- en zaterdag-
middag voor publiek geopend, maar 
digitaal uiteraard zeven dagen per 
week te bezoeken. Dit kan via http://
www.molendeleeuw.nl. Bezoekers tref-
fen op de website een mix van uitge-
breide informatie en fraai beeldmate-
riaal met zowel recente als nostalgi-
sche foto’s. Naast nieuwsberichten en 
een activiteitenagenda wordt de histo-
rie van de ruim 150 jaar oude molen 

in heldere bewoordingen uit de doe-
ken gedaan. Ook wie meer wil weten 
over het gebouw en de verschillen-
de ruimtes (zolders) kan op de web-
site terecht. Zo is te lezen hoe mo-
lens in vroeger tijden, vóórdat de mo-
derne techniek zijn intrede deed, wer-
den gebruikt als communicatiemiddel. 
De stand van de wieken speelde hierbij 
een cruciale rol. Door de wieken in een 
bepaalde stand te zetten, kon de mo-
lenaar een vreugdevolle of juist trieste 
boodschap kenbaar maken. Ook wer-
den molens gebruikt om een ‘noodtoe-
stand’ af te kondigen, bijvoorbeeld in 
geval van een grote brand. Molen De 
Leeuw is nog altijd in bedrijf als koren-
molen. Zes molenaars en zo’n twintig 
andere vrijwilligers houden dit prachti-
ge culturele erfgoed midden in de Zijd-
straat in werking. Het resultaat van de-
ze inspanningen wordt verkocht in de 

molenwinkel, gevestigd op de begane 
grond. Op de website wordt het volle-
dige assortiment weergegeven, varië-
rend van diverse graansoorten tot al-
lerhande zaden en pitten. Aan de hand 
van voorbeeldrecepten worden websi-
tebezoekers verder op weg geholpen 
met deze natuurlijke producten.

Webcams
Vaste bezoekers van de molenwinkel 
kennen de schermen waarop live beel-
den worden vertoond van maar liefst 
vier webcams in en op het monument. 
Beelden zijn ook op de website te be-
kijken. Wanneer de wieken draaien 
biedt dit een interessant kijkje in De 
Leeuw. De nieuwe site is ontworpen 
door Aalsmeer.nu/Lab 35 en kwam in 
belangrijke mate tot stand dankzij de 
inzet van vrijwilliger Winnyfred van den 
Berg, molenaar Dennis van den Berg 
en bestuurslid Brian Leighton. De oude 
website, die onder beheer stond van 
Johan Tijmensen, heeft hiermee na vijf 
jaar een eigentijdse opvolger gekre-
gen. Voor Molen De Leeuw een nieu-
we stap op weg naar nog betere zicht-
baarheid van een in Aalsmeer en om-
streken uniek monument.

Het levenstestament tijdens 
ANBO Jaarvergadering
Aalsmeer - Op woensdag 25 maart 
vond de jaarvergadering plaats van 
ANBO Aalsmeer in buurthuis Horn-
meer. 
Na opening door voorzitter Janny 
Oosterloo is het financieel verslag 
behandeld en goedgekeurd. De 
ANBO is een grote landelijke orga-
nisatie is met een landelijk bestuur, 
een ledenraad, regio’s, rayons en 
afdelingen. Secretaris Roelie Everts 
was volgens het schema aftredend. 
Gelukkig stelde zij zich weer be-
schikbaar voor de volgende jaren. 

Na het officiële gedeelte gaf Nota-
ris Labordus een presentatie met als 
onderwerp ‘het levenstestament’. Dit 
is een testament dat bedoeld is om 
belangrijke zaken bij leven te rege-
len. In een levenstestament staan 
onder andere de wensen voor de si-
tuatie waarin men door ziekte of on-
geval niet meer in staat is om zaken 
zelf te regelen. Een zwaar maar nut-
tig onderwerp om meer van te we-
ten en eens bij stil te staan. Na de 
presentatie is door de leden nog ge-
zellig nagepraat.
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Gem.� verbruik:� 3,6� -� 6,3� l./100km,� 27,8� -� 15,9� km/l.� CO2-uitstoot� 94� -� 147� g/km.� � Getoond� model� kan� afwijken� van� de�
beschreven� uitvoering.� Wijzigingen� en� drukfouten� voorbehouden.

Direct� weten� wat� uw� auto� waard� is?� Doe� nu� een� gratis� inruilscan� op� www.kia-vankouwen.nl

Klokkenbergweg� 15,� Amsterdam,� Tel.� (020)� 56� 50� 380
Robijnlaan� 2B,� Hoofddorp,� Tel.� (023)� 55� 42� 929

2e� Paasdag� geopend!
Tot� €� 3.500,-� inruilvoordeel!

Raam te hoog 
voor inbrekers

Aalsmeer - Op vrijdag 27 maart 
is tussen tien voor twaalf en een 
uur in de middag geprobeerd in 
te breken in de woning aan de 
Legmeerdijk. Inbrekers dach-
ten het huis, aan Aalsmeer-zij-
de en nabij het tuincentrum, 
binnen te kunnen gaan via het 
slaapkamerraam op de eerste 
verdieping. Toen de bewoon-
ster na boodschappen te heb-
ben gedaan thuis kwam, vond 
zij het kil in huis. Boven trof zij 
het raam open aan. De die-
ven zijn niet binnen geweest. Er 
zijn geen goederen ontvreemd. 
Waarschijnlijk is het raam net 
te hoog geweest voor de inbre-
kers om naar binnen te kunnen 
klimmen. Het kan ook zijn dat de 
bewoonster de dieven gestoord 
heeft. Moeilijk was het overigens 
niet om het raam te openen. Vol-
gens de politie was het hang- en 
sluitwerk behoorlijk gedateerd. 

Bromfiets weg!
Kudelstaart - Tussen zondag 
29 en maandag 30 maart is van-
uit het Stevenshof een bromfiets 
gestolen. De brommer is van het 
merk Sym, type HU05W en is ka-
kibruin van kleur. Kenteken is F-
775-LV. De bromfiets is tussen half 
tien zondagmiddag en acht uur 
maandagavond ongevraagd van 
eigenaar gewisseld. Mogelijk is 
de diefstal of de brommer met de 
opvallende kleur gezien. Getuigen 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844. 

Verkeersboetes 
alsnog betaald

Aalsmeer - Op vrijdag 27 maart 
om kwart over vier in de middag 
is op de Bosrandweg door de sur-
veillancedienst van de politie een 
auto tot stoppen gemaand. In ver-
band met het toegenomen aantal-
len inbraken op onder het Schin-
keldijkje en de Oosteinderweg en 
in Bovenkerk worden in dit gebied 
extra controles gehouden. De 52 
jarige bestuurder uit Amstelveen 
bleek nog een paar boetes open 
te hebben staan. Het bedrag van 
totaal 1926 euro is door bestuur-
der direct betaald via de pin. 

Vernieling aan 
ruiten auto’s

Aalsmeer - In de nacht van vrij-
dag 27 op zaterdag 28 maart is 
aan het begin van de Oosteinder-
weg van een geparkeerde Maz-
da een achterruit ingeslagen. Van 
een iets verder op geparkeer-
de Renault is deze nacht ook de 
achterruit vernield. De ruit is inge-
gooid met een baksteen. Mogelijk 
zijn er getuigen. Zij worden ver-
zocht contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844. 

Winkeldievegge 
naar justitie

Aalsmeer - Op dinsdag 24 maart 
om kwart voor zeven in de avond 
is een 61 jarige winkeldievegge uit 
Aalsmeer op heterdaad betrapt in 
een supermarkt op het Poldermees-
terplein. Door de beveiliging werd 
gezien dat de inwoonster enkele 
goederen wegnam en vervolgens 
dacht de winkel zonder betalen te 
kunnen betalen. De vrouw is door 
de politie opgehaald. Er is proces-
verbaal opgemaakt. Justitie gaat de 
hoogte van de boete bepalen. 

Politie grijpt in bij 
burenruzie

Aalsmeer - Op dinsdag 24 maart 
om tien over half elf in de avond is 
de hulp van de politie ingeroepen 
bij een zwaar uit de hand gelopen 
burenruzie in de Geraniumstraat. 
Drie mannen en een vrouw had-
den ruzie gekregen in de flat en 
waren elkaar vervolgens op straat 
in de haren gevlogen. Agenten 
hebben de vechtersbazen uit el-
kaar gehaald. Er is een mes gezien 
door omstanders, maar dit wa-
pen is niet gebruikt. Wel hebben 
de ‘buurtjes’ elkaar flink geschopt 
en geslagen. Het gaat om een 23 
jarige man uit Amsterdam, twee 
Aalsmeerders van 58 en 51 jaar 
en een inwoonster van 48 jaar. De 
vier zijn aangehouden en gehoord. 
Door alle vier is aangifte van mis-
handeling gedaan. Er gaat bemid-
deld worden door de buurtregie 
en woningcorporatie Eigen Haard. 

Kerkklokken aan 
door storing

Kudelstaart - Om kwart over 
twaalf in de nacht van maan-
dag 30 op dinsdag 31 maart zijn 
door een stroomstoring de klok-
ken van de St. Jan Kerk gaan lui-
den. De surveillancedienst van de 
politie reed op dat moment in Ku-
delstaart. De agenten zijn direct 
polshoogte gaan nemen. Ze trof-
fen de koster aan, die al op weg 
was om de stroom uit te schake-
len. De klokken hebben maar kort 
van zich kunnen laten horen. Er 
zijn bij de politie geen meldingen 
van omwonenden over ‘klokken-
overlast’ binnen gekomen. 

Transportfiets uit 
schuur weg

Aalsmeer - Op donderdag 26 
maart is tussen twee en vier uur 
in de nacht een fiets gestolen uit 
een schuur in de Koolwitjesstraat. 
De Cortina Transport is grijs van 
kleur en de laatste cijfers van het 
registratienummer zijn 855. De 
fiets stond op slot in de schuur. De 
schuur zelf was niet afgesloten.

Gemeente wint Herenweg 66 

Eerst 1, maar uiteindelijk 
2 kunstgrasvelden RKDES

Aalsmeer - 24: Aalsmeer - Over 
de langlopende zaak tussen de ge-
meente en de eigenaar van het per-
ceel Herenweg 66 in Kudelstaart is 
door de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Amsterdam afge-
lopen 25 maart een uitspraak ge-
daan. De gemeente is in het gelijk 
gesteld. Bij besluit van 16 april 2014 
heeft de gemeente de eigenaar van 
het perceel gelast twee botenhui-
zen, een plankier en een steiger te 
verwijderen en verwijderd te hou-
den op straffe van een dwangsom 
van 50.000 euro. In een afzonderlijk 
besluit is dezelfde eigenaar verzocht 
om bewoning van de schuur te sta-
ken en de hier aanwezige keuken, 
toilet en douche op de eerste ver-
dieping te verwijderen. 
Ook in deze werd een dwangsom 
van 50.000 euro opgelegd. Volgens 
de gemeente zijn de botenhuizen, 
de plankier en de steiger zonder de 
vereiste omgevingsvergunning ge-
plaatst en biedt het hier gelden-
de bestemmingsplan geen bouw-
mogelijkheden in dit kader. De ei-
genaar heeft bij de rechter de wens 
aangegeven een jachthaven te wil-

len exploiteren, maar zegt hierin 
structureel te worden tegengewerkt 
door de gemeente. Echter omdat 
voor de realisatie van de bouw-
werken nimmer vergunningen zijn 
verleend, acht de rechter het juist 
dat de gemeente handhavend op-
treedt. Voor het vernieuwen van de 
schuur is in 1992 een bouwvergun-
ning verleend. De schuur is ech-
ter onrechtmatig verbouwd tot wo-
ning en hiervoor is geen vergunning 
verleend. De rechter heeft nu ge-
steld dat het gebruik van de schuur 
als (recreatie)-woning in strijd is 
met het bestemmingsplan en er 
geen concreet zicht is op legalisa-
tie. De eigenaar heeft bij de rechter 
ook aangegeven de twee dwang-
sommen ongekend hoog te vinden, 
maar hier denkt de rechter anders 
over. Van een dwangsom moet een 
zodanige prikkel uitgaan dat de op-
gelegde last ook daadwerkelijk uit-
gevoerd wordt. De gemeente hoeft 
niet af te zien van deze invordering. 
Er kan nu door de eigenaar hoger 
beroep worden ingesteld bij de af-
deling bestuursrechtspraak van de 
Raad van Stage. 

Kudelstaart - Naar aanleiding van 
een ingediende motie op 18 decem-
ber 2014 hebben de fracties en het 
college besloten de aanleg van het 
eerste kunstgrasveld voor RKDES 
nog dit jaar te realiseren. De voorbe-
reiding voor deze aanleg is momen-
teel in volle gang. Het liefst echter 
wil de vereniging beschikken over 
twee kunstgrasvelden op het sport-
complex Calslagen. Er is nu een no-
titie gemaakt met hierin de voors, 
tegens en financiële consequen-
ties voor de aanleg van dit twee-
de kunstveld. De notitie is in nau-
we samenwerking met RKDES tot 
stand gekomen en gaat dienen als 
leidraad voor de fracties om in dis-
cussie te gaan over de noodzaak en 
de wenselijkheid. Een belangrijk uit-
gangspunt om wel tot aanleg over 
te gaan, is de slechte bespeelbaar-
heid van de natuurgrasvelden in het 
voorbije decennium. Ook het feit dat 
bij twee kunstvelden alle jeugdspe-
lers hier hun wedstrijden kunnen 

spelen en gebruik door derden, bij-
voorbeeld in relatie met het JOGG-
programma, mogelijk wordt, draagt 
bij om voor te stemmen. Het colle-
ge is er overigens al uit. Er is de in-
druk dat de investering in een twee-
de kunstgrasveld in 2016 financi-
eel kan worden ingepast in de be-
groting en dus serieus overwogen 
kan worden. In het geval van ‘ja’ 
door de fracties, is het college van 
mening dat in overleg met het be-
stuur van RKDES een of twee na-
tuurgrasvelden buiten gebruik ge-
nomen zouden kunnen worden ge-
nomen. Dit met het oog op de ex-
ploiteerbaarheid van het sportcom-
plex en de eventuele wens om een 
gedeelte van het complex te heront-
wikkelen. Momenteel gebruikt RK-
DES drie natuurgrasvelden en twee 
wedstrijdtrainingsvelden. Het kan 
snel gaan. Al in de aanstaande Len-
tenota 2015 denken de bestuurders 
de kaders voor realisatie te kunnen 
verwerken.

Raadsleden en wethouders 
bij Ons Tweede Thuis

Veel deelnemers Earth Hour

Aalsmeer - Raadsleden van gemeen-
te Amstelveen en Aalsmeer brach-
ten samen met de wethouders Maai-
ke Veening van Amstelveen en Ad 
Verburg van Aalsmeer een informa-
tief aan Ons Tweede Thuis in het ka-
der van de participatiewet en beschut 
werk. Ze bezochten de vestiging van 
Ons Tweede Thuis op Bouwerij in 
Amstelveen. Ons Tweede Thuis voert 
nu een proef uit voor beschut werk 

voor Aalsmeerders en Amstelveners. 
Het doel van deze bijeenkomst om 
te horen wat Ons Tweede Thuis kan 
en doet op dit gebied en wat het in 
de toekomst kan gaan doen. Voorzit-
ter van de raad van bestuur van Ons 
Tweede Thuis Roel de Bruijn gaf, sa-
men met BW Re-integratie, een pre-
sentatie hierover. Ook was er een 
rondleiding waar raadsleden de men-
sen aan het werk konden zien.

Aalsmeer - Door het hele land is 
zaterdagavond klokslag halfne-
gen het licht een uur uitgegaan 
voor Earth Hour. Een record van bij-
na 140 beeldbepalende gebouwen 
dompelden zich in duisternis. In 
dorpen en steden waren allerlei ac-
tiviteiten in het donker. In Aalsmeer 
was de verlichting op de Watertoren 
en de Molen in de Zijdstraat uit en 
in het gemeentehuis brandde alleen 
de noodverlichting. Ook deden ve-
le Aalsmeerders het licht een uur-
tje uit. Wethouder duurzaamheid, 
Jop Kluis, fietste tijdens Earth Hour 
een rondje door Aalsmeer en reikte 
aan drie deelnemers van Earth Hour 
een duurzaam WakaWaka Light uit. 
De WakaWaka Light is een efficiën-
te solar-lamp. Eén dag opladen in 
de zon geeft tot wel 80 uur fel, vei-
lig en duurzaam licht. En voor elk 
WakaWaka light dat verkocht wordt 
krijgt een kind in een ontwikkelings-

land ook een WakaWaka om bij te 
leren, zodat ze dit niet meer bij on-
gezonde olie of kerosine lampen 
hoeven te doen. De deelnemers die 
een lamp mochten ontvangen wa-
ren de familie Winters en Maarse 
en mevrouw Koedijk. Alle drie wa-
ren ze erg blij met de duurzame so-
lar-lamp. Earth Hour wordt inmid-
dels breed omarmd in Nederland. 
Veel restaurants deden ook mee 
met candle light dinners. Opvallend 
was het enthousiasme om thuis met 
vrienden en bekenden Earth Hour 
door te brengen. Op social media 
waren veel berichten over diners 
en borrels bij kaarslicht of gezinnen 
die het bordspel uit de kast haal-
den. Ook voetballiefhebbers lieten 
zien dat ze tijdens Nederland-Tur-
kije meededen aan Earth Hour. De 
TV bleef aan voor het voetbal, maar 
in de rest van het huis ging het licht 
een uur uit.

Foto-onderschrift: Roel de Bruijn, voorzitter van de raad van bestuur van Ons 
Tweede Thuis, wethouder Zorg en Welzijn Ad Verburg en een aantal raads-
leden van Aalsmeer en Amstelveen in de werkplaats van Ons Tweede Thuis. 

Zorgen bij omwonenden Cactuslaan
Van bamboe opkweken, naar 
koelbedrijf citrusvruchten?
Aalsmeer - Het vragenkwartier tij-
dens de vergadering van de Raad 
afgelopen donderdag 26 maart 
werd geheel gevuld door HAC. 
Naast de motie ‘Kiezen voor lokaal’ 
stelde de fractie vragen aan het col-
lege over een aangevraagde omge-
vingsvergunning in de Cactuslaan 3. 
Op de gemeentelijke pagina van 19 
maart wordt gevraagd het bestem-
mingsplan te wijzigen ten behoeve 
van koelopslag, herpakken en per-
sen van citrusvruchten. In het ver-
leden hebben omwonenden rechts-
zaken gevoerd tegen de komst van 
het bedrijf hier in het gebied tus-
sen de Bachlaan en de Legmeer-
dijk. Gesteld werd dat er hier spra-
ke was van de komst van een in- en 
exportbedrijf terwijl de bestemming 
agrarisch is. De rechtbank acht-
te het echter bewezen dat er spra-
ke was van een agrarisch verwer-
kingsbedrijf, omdat er als hoofdac-
tiviteit bamboe wordt opgekweekt. 
In het kader van moderne glas-
tuinbouw zou het bedrijf dus pas-
sen binnen het bestemmingsplan. 
Maar nu is wijziging van het be-
stemmingsplan aangevraagd voor 
het in gebruik nemen van een koel-
opslag en de bewoners maken zich 
(weer) zorgen. Koelopslag betekent 
koelwagens en deze maken herrie, 
evenals de installatie, die voor con-
stante koeling moet gaan zorgen, 
voor overlast zouden kunnen gaan 
zorgen. HAC vroeg waarom de be-
woners niet middels een persoon-
lijke brief op de hoogte zijn gesteld 
van deze aanvraag? Volgens wet-
houder Gertjan van der Hoeven is er 
geen standaard procedure voor de 

gemeente om te kijken wie belang-
hebbende is en wie niet. De reden 
dat geen brieven verstuurd wor-
den. Het verwerkingsbedrijf gaat si-
naasappelen persen en verpakken. 
Het persen past binnen de agrari-
sche bestemming, het verpakken 
is in strijd hiermee. “Het gaat hier 
om een ‘kruimelgeval’ waar het aan 
het college ligt om te beslissen”, al-
dus Van der Hoeven. Sinds 2014 
zijn er binnen bestemmingsplan-
nen veel nieuwe mogelijkheden. 
Hij gaf aan in een volgende verga-
dering van de commissie technisch 
in te willen gaan op de verander-
de regels. Of het bedrijf hier wel of 
niet hoort, was volgens de wethou-
der niet aan de gemeente. Uiteraard 
moet de koelinstallatie wel voldoen 
aan de bestaande eisen. Bram Heij-
stek van HAC vond dat een bedrijf 
met koelopslag niet thuis hoort in 
dit gebied, maar juist voor Green-
park zou moeten kiezen. Hij kreeg 
min of meer bijval van Dick Kuin 
van AB. “Ik heb er een onbevredi-
gend gevoel over. In de Schinkelpol-
der hebben we ook onder het mom 
van agrarisch allerlei soorten bedrij-
ven gehad. Ik kan mij herinneren dat 
de komst van dit bedrijf veel voeten 
in aarde heeft gehad. We moeten 
hier zorgvuldig mee omgaan.” Wet-
houder van der Hoeven haastte zich 
tot slot naar de microfoon. Hij wilde 
in de vergadering van de commis-
sie ingaan op de algehele procedu-
re, maar niet specifiek op deze aan-
vraag voor de Cactuslaan. Uiteraard 
kunnen de omwonenden bezwaar 
maken tegen de aanvraag om het 
bestemmingsplan te wijzigen. 

Geslaagde boomplantdag van 
Stichting de Bovenlanden
Aalsmeer - Traditiegetrouw or-
ganiseert Stichting de Bovenlan-
den Aalsmeer haar jaarlijkse boom-
plantdag een week na de Westeinder 
schoonmaakdag. Op 28 maart heb-
ben enthousiaste vrijwilligers twee 
voormalige seringenakkers in de 
buurt van het Zwet beplant. Onder 
leiding van hovenier Ben Sparnaaij 
en Cees Tas van de Bovenlanden zijn 
er diverse soorten struiken op de ak-
kers gepland. Struiken, zoals lage wil-
gensoorten, liguster, lijsterbes, berk 
en els. Om overlast van onkruid naar 

naastgelegen teeltakkers te voorko-
men, zijn de struiken in biologisch 
afbreekbaar gronddoek geplant. Dit 
doek voorkomt daarnaast veel on-
derhoud en de struiken slaan beter 
aan. In de periode dat het doek nog 
niet helemaal verteerd is ziet het er 
wel wat onnatuurlijk uit. Dat heeft tijd 
nodig. Voorzien van koffie en koek 
ging het plantwerk zeer voorspoedig. 
Het weer viel ondanks de voorspel-
lingen niet tegen. Om 13.00 was de 
klus geklaard en was er tijd over om 
een ander project in het Westeinder-

‘Ongeluk’ met 
Spreekbus HAC

Aalsmeer - Afgelopen don-
derdag 26 maart is de spreek-
bus van Het Aalsmeers Collec-
tief door een onbekende de weg 
afgereden. De heer Heijstek reed 
met de spreekbus op de N196 ter 
hoogte van de Ophelialaan rich-
ting de Stommeerkade. Naast 
hem reed een blauwe Merce-
des-Benz sprinter met aanhang-
wagen. Deze drukte de spreek-
bus naar links tot dat deze met 
bijna diens rechterbanden volle-
dig in de middenberm reed. De 
bestuurder van de sprinter wei-
gerde te stoppen en ging er vol 
gas vandoor. De heer Heijstek is 
de persoon achterna gereden en 
heeft vervolgens de politie ge-
beld. De bestuurder gaf bij de 
politie aan dat hij niets had ge-
zien. Van een bekende Aalsmeer-
se getuige, die achter Heijstek 
reed, is vernomen dat als Heij-
stek niet in de remmen was ge-
gaan er een enorm ongeluk was 
ontstaan. De vraag in deze is het 
daadwerkelijk een ‘ongeluk’ of is 
er opzet in het spel geweest?

‘Geleende’ auto 
weer retour!

Uithoorn - Op vrijdag 20 maart 
was bij een Suzuki garage op de 
Industrieweg een auto uitgeleend 
voor een proefrit. De proefrijder 
was echter niet meer komen op-
dagen. Hij is gepakt op donderdag 
26 maart op de Handweg. Agenten 
lieten rond negen uur in de avond 
de bestuurder van een Suzuki de 
auto aan de kant zetten, omdat 
hij zonder verlichting reed. Al snel 
bleek dat de 33 jarige bestuurder 
uit Aalsmeer rondreed in de bij de 
garage verduisterde auto. De man 
ontkende de diefstal, maar na het 
tonen van camerabeelden waarop 
hij te zien is bij de garage, beken-
de hij de diefstal. De Aalsmeerder 
bleek ook niet over een geldig rijbe-
wijs te beschikken. Bovendien staat 
hij gesignaleerd. Er staan nog der-
tien boetes voor een totaalbedrag 
van zo’n 5400 euro open. De 33 ja-
rige zal zich moeten verantwoorden 
bij justitie. 

gebied te bekijken. Aan de kant na-
bij de Grote Poel ligt de Blootshoofd-
akker. Deze akker is grotendeels af-
gegraven tot op bijna waterniveau en 
wordt geschikt gemaakt voor de aan-
leg van een nieuw rietland. In princi-
pe zal de Bovenlanden proberen deze 
seringenakkers weer door te verhu-
ren aan een kweker. Het komt echter 
voor dat percelen, bijvoorbeeld door 
de afgelegen ligging, niet meer inte-
ressant zijn voor de tuinbouw. In der-
gelijke gevallen gaat de Bovenlanden 

over tot de omvorming naar natuur. 
Om half twee stond er een heerlijke 
lunch klaar in de Zotte Wilg. De soep, 
warme chocolademelk en een heer-
lijk broodje waren een mooie afsluiter 
van deze geslaagde dag. Dank voor 
het beschikbaar stellen van materi-
aal en gereedschap aan de Meerlan-
den en de Groot Waterbouw. Geïnte-
resseerd in stichting de Bovenlanden 
Aalsmeer? Meer informatie is te vin-
den op de website www.bovenlande-
naalsmeer.nl.
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Ride for the Roses zoekt vrijwilligers en donateurs

Albert Vuil: Streven meer dan 1,5 
miljoen tegen kankerbestrijding
Aalsmeer - Over minder dan een 
half jaar komt ‘s werelds grootste 
wielerpeloton naar Aalsmeer en om-
geving. De 18e editie van de Ride for 
the Roses vertrekt en eindigt bij Flo-
raholland en Aalsmeer is 6 septem-
ber de gastgemeente. Eigenlijk on-
nodig te melden dat dit bijzondere 
fietsevenement met zo’n 12.000 fiet-
sers veel voorbereiding nodig heeft.

Voor de organisatie zijn lokale vrij-
willigers gevonden en werkgroepen 
gevormd. Zo is er een werkgroep 
route, sponsoring, communicatie, 
side events, vrijwilligers en locatie/
start/finish. De projectleider voor 
Aalsmeer is Albert Vuil en vanuit de 
stuurgroep houdt hij het overzicht op 
alle groepen, is klankbord en heeft 
een adviserende rol.

Vreselijke ziekte 
Een paar maanden geleden kreeg 
hij de vraag van Cor Zomer, die in 
2011 nauw betrokken was bij de Ri-
de in Aalsmeer, of hij projectleider 
wilde worden voor dit grote evene-
ment. Ze gingen met elkaar in ge-
sprek en Albert stemde snel in. “Sa-
men met mijn vrouw Loes heb ik er 
even over nagedacht en ik kon hier 
geen nee tegen zeggen.” Hij is men-
sen om zich heen gaan zoeken, die 
samen met hem de lokale organisa-
tie opgepakt hebben. Albert en Loes 
zijn al ruim twaalf jaar actief voor Ki-
Ka (Kinderen Kankervrij) en heb-
ben diverse keren te maken gehad 
met kanker. “Wij hebben onze oud-
ste kleinzoon op 9-jarige leeftijd 
moeten verliezen aan een agressie-
ve vorm van leukemie. Vinnie, of zo-
als hij altijd genoemd wordt ‘The Vin’, 
overleed in oktober 2004.” De fami-
lie werd geconfronteerd met kale 

koppies, infusen, opgezwollen ge-
zichtjes door de medicijnen en ver-
schillende vormen van die vreselijke 
ziekte. “We hebben helaas te vaak 
op begrafenissen moeten staan van 
kinderen die het niet gehaald heb-
ben.”

KiKa-Award 
Albert en Loes kwamen kort na de 
oprichting van KiKa met deze or-
ganisatie in contact en waren toen 
voor Aalsmeer het contactadres. In-
middels zijn veel van de KiKa-werk-
zaamheden overgenomen door Jan 
en Yvette ten Hoeve. Albert en Loes 
hebben onder andere het project 
van de KiKa-beren landelijk opge-
zet en de KiKa-Row mede georga-
niseerd. Deze acties leverden samen 
bijna zes ton op. Ook zijn ze nog be-
trokken bij de jaarlijkse geranium-
marktactie in mei. In 2005 ontvin-
gen ze de KiKa Award voor hun in-
zet. “Een mooi gebaar, maar eigenlijk 
hadden we deze natuurlijk helemaal 
niet willen hebben.” 
De familie werd nog een keer heel 
dichtbij geconfronteerd met kanker, 
want Loes kreeg borstkanker. “He-
laas weten wij dus teveel van de-
ze ziekte af. We realiseren ons maar 
al te goed dat onderzoek zo be-
langrijk is.” Met het geld dat opge-
haald wordt met de Ride for the Ro-
ses worden er flinke stappen gezet 
op weg naar genezing. Maar zeker 
ook meer kwaliteit en minder pijn 
en strijd. “En wat zou het mooi zijn 
als het als een ziekte behandeld kan 
worden, waaraan mensen niet meer 
dood gaan.”

Passie en gedrevenheid 
Vrijwilligerswerk is Albert Vuil niet 
vreemd, want naast zijn inzet voor 

KiKa en nu dus de Ride, is hij voor-
zitter van de federatie van ijsclubs 
in Aalsmeer. Ook is hij betrokken bij 
roeivereniging Michiel de Ruijter en 
voorzitter van Aar en Amstel van de 
KNSB. Eerder was hij ook voorzit-
ter van de afdeling Amstelland van 
het Rode Kruis en betrokken bij de 
Flower Cup trampolinespringen. Hij 
heeft een nautische achtergrond, 
maar eindigde zijn ‘werkende’ car-
rière als hoofdsportzaken bij de ge-
meente Aalsmeer en later in Haar-
lem. Albert geeft zijn betrokkenheid 
en gedrevenheid aan dit project en 
wil er samen met de andere vrijwilli-
gers voor 100% voor gaan. “Je moet 
dit met passie doen, want het is veel 
werk. Maar je doet het ergens voor. 
Want de overlevingskans bij kinde-
ren is van 20% gegroeid naar 80%. 
Mooi, maar per jaar sterven er nog 
steeds meer dan 100 kinderen en 
dat moet minder worden.” De ko-

mende maanden werkt hij met zijn 
team naar een evenement toe waar-
bij het streven is om meer dan 1,5 
miljoen euro op te halen voor kan-
kerbestrijding. De meeste mensen 
die hij bij de organisatie wilde heb-
ben waren meteen bereid om mee te 
helpen. “Toch kan ik me voorstellen 
dat sommige mensen hier anders in-
staan. Zeker als ze niet van dichtbij 
geconfronteerd zijn met die vrese-
lijke ziekte. Dat fanatisme dat ik in 
me heb, mag ik niet van andere ver-
wachten.” Op weg naar 6 september 
moet veel worden samengewerkt. 
“Ik probeer de juiste voorwaarden 
te creëren zodat je als team opti-
maal kunt functioneren. De lopen-
de zaken zal ik zoveel mogelijk be-
waken.” Voor een dergelijke functie 
moet je bruggen kunnen bouwen en 
met mensen overweg kunnen. Maar 
gezien zijn gedrevenheid en passie 
moet dat wel goed komen.

Inschrijven 
Ben je ook enthousiast en wil je 
deelnemen aan het grootste pelo-
ton ter wereld op 6 september in 
Aalsmeer? Kijk dan op www.ride-
fortheroses.nl voor meer informatie. 
En kun je niet meefietsen, maar wil 
je iets doen? Word dan vrijwilliger of 
donateur.
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Vliegramp
Honderdvijftig gezinnen uit elkaar 
gerukt
Zomaar op één dag
Honderdvijftig families in de rouw
Door een persoonlijk zieke aanslag
Hij wilde sterven in de bergen
Daarnaar had hij heimwee
Maar wát een bruut en egoïstische 
daad;
Hij nam honderdnegenenveertig 
mensen met zich mee
De gezagvoerder klopte op de deur
Steeds harder, zelfs bonzend
Maar de lafaard deed niet meer 
open
De situatie was afschuwwekkend
Wat een paniek moet er zijn 
geweest
Acht hele minuten lang
Wat een vreselijk schouwspel

Iedereen in paniek en bang
Hebben ze elkaar vastgehouden?
Sommige gezinnen dicht bij elkaar
Met die kleine baby’tjes op schoot
Al wiegend zeggen: ‘stil maar’
De klasgenoten met dichtgeknepen 
ogen
Afwachtend, handen vast
Hoe moet dat toch zijn geweest?
Wat moeten ze hebben gedacht?
En alle alleenreizende passagiers
Hebben ze elkaar aangekeken?
Met blikken van verbazing
Elkaar sussend toesprekend
Acht minuten lang
Met een crew totaal in paniek
Wat bezielde de copiloot
God, wat was hij ziek
En toen was het voorbij
In één klap, alles over
In de bergen van Frankrijk
Is er niets meer van hen over
Honderdvijftig mensenlevens
Allemaal verwoest
Doordat één persoon
Uitsluitend zelf dood ‘moest’

Rust in vrede passagiers 
van de 9525

M iranda’s
omentenm

Palmpasen met Melomanie
Rijsenhout - Traditiegetrouw ver-
zorgde Drumfanfare Melomanie 
uit Rijsenhout afgelopen zondag 
een Palmpasenoptocht in Hoofd-
dorp. Helaas zaten de weersgoden 
niet mee. Terwijl de kerkbezoekers 
uit de kerk kwamen werd er door 
Melomanie op het kerkplein enke-
le nummers stilstaand ten gehore 
gebracht. Daarna werd er een rou-
te gelopen vanaf de kerk naar zorg-

centrum Meerstede. Achter de mu-
ziek een stoet met ouders en kinde-
ren met Palmpasenstokken. Aange-
komen bij het zorgcentrum werden 
er nog enkele nummers stilstaand 
gespeeld. Ondanks de regen was 
het een geslaagd optreden. Op de 
hoogte blijven van Melomanie en 
hun optredens : neem een kijkje op 
de website www.drumfanfaremelo-
manie.com. 

Feestelijke middag met ‘Haring 
en Ui’ in Zorgcentrum
Aalsmeer - Op woensdag 25 maart 
was de grote zaal in Zorgcentrum 
Aelsmeer geheel gevuld met bewoners 
en belangstellenden die allemaal in af-
wachting waren van het optreden van 
het vissersvrouwenkoor ‘Haring met ui’. 
Dit koor uit Uithoorn en omgeving ver-
zorgde een fantastische middag waar-
op volop kon worden meegezongen en 
meegedeind met de bekende liede-
ren. Maar ook waren er luisterliedjes bij 
over het harde bestaan van de vissers 

en hun gezinnen. De aanwezige gasten 
genoten zichtbaar. Het koor onder lei-
ding van dirigente Marja Spaans had er 
deze middag zin in. Bijna 2 uur lang, in-
clusief een pauze waarop werd getrak-
teerd op wat lekkers bij de thee, heb-
ben de leden van ‘Haring met ui’ hun 
gasten vermaakt. Na afloop van het 
spontane applaus waren de positieve 
reacties dan ook niet van de lucht en 
hoopte men dat dit koor nog een keer 
terug zou komen voor een optreden. 

Film van Kees Brusse
10 april om 14.30 uur

in het wijkpunt ’Voor Elkaer’
(met ondertiteling voor doven

 en slechthorende)
Er zijn geen kosten aan 

verbonden. Drankjes zijn voor
 eigen rekening.

‘Voor Elkaer’
tweede paasdag 

open !

14.30 - 16.30 uur
 

Reisburo ‘Op Stap’
ook in Kudelstaart

Van 10.00 - 12.00 uur is een medewerkster 
aanwezig bij de leestafel van het restaurant om u 

te informeren over de mogelijkheden die het 
reisburo te bieden heeft.

Vanaf 1 april is het reisburo op 
woensdagmorgen geopend in 

Wijkpunt ‘Voor Elkaer’.

Wijkpunt 
‘Voor Elkaer’

    Voor senioren vanaf 55+
      Nobelhof 1 in Kudelstaart

MotoPort Uithoorn 30 jaar!
Streek - MotoPort Uithoorn bestaat 
deze maand april dertig jaar en dit 
jubileum gaat groots gevierd wor-
den! Met een winkel van ruim 2000 
vierkante meter heeft MotoPort het 
grootste aanbod aan motoren, scoo-
ters, kleding en accessoires. Iedereen 
kan vinden wat hij of zij nodig heeft. 
Het jubileum kent een unieke viering. 
MotoPort gaat namelijk in april der-
tig dagen open in april, ook op eer-
ste en tweede Paasdag. Speciaal voor 
het 30 jarig bestaan is een extra kle-
ding outlet geopend van nog eens 
200 vierkante meter waar alle kleding 
voor minstens 30% extra korting aan-
geboden word, zo kan al een helm 
aangeschaft worden vanaf 39 eu-
ro. De volledige 2015 kleding en hel-
men collectie is nu ook bij MotoPort 
te bezichtigen en onlangs is Alpines-
tars kleding als merk aan de winkel 
toegevoegd voor een nog breder as-
sortiment. Verder maken bezoekers 

de gehele maand april kans op ‘1 jaar 
lang gratis Yamaha MT-09 Tracer rij-
den’. Hiervoor worden speciale loten 
uitgegeven die bij besteding vanaf 25 
euro cadeau gegeven worden door 
MotoPort! Om het jubileum nog extra 
luister bij te zetten, zijn in samenwer-
king met Honda, Kawasaki , Suzu-
ki en Yamaha, diverse acties op ver-
schillende nieuwe motoren. Zo krijgt 
u bij een nieuwe Kawasaki Z300 abs 
(speciaal geschikt voor het nieuwe 
A2 rijbewijs) een compleet perfor-
mance pakket ter waarde van 499 
euro gratis. Voor het nieuwe seizoen 
is de verhuur afdeling nog verder uit-
gebreid naar 15 van de allernieuwste 
2015 modellen. Ook is gedacht aan 
de autorijders. Voor hen staat de Peu-
geot Metropolis, die te rijden is met 
een autorijbewijs, klaar. Kom kijken, 
genieten en profiteren bij en van 30 
jaar MotoPort Uithoorn. Voor meer 
informatie: www.motoportuithoorn.nl.

Basisschool al 50 jaar een feit
Reünie op CBS Immanuël
Rijsenhout – Al 50 jaren lang is 
CBS Immanuël in Rijsenhout een 
feit. In 1965 opende de school voor 
het eerst haar deuren voor de kin-
deren in Rijsenhout en omstre-
ken. Door de ligging van de school, 
naast de kerk en tegenover het ont-
moetingscentrum De Reede, is de 
school voor de Rijsenhouters een 
vertrouwd dorpsbeeld. 

De 50 jaren zijn snel, maar niet on-
opgemerkt, voorbij gegaan. De ma-
nier van onderwijzen is kindgerich-
ter geworden, de school is enkele 
malen verbouwd en het schoolplein 
heeft een groene uitstraling gekre-
gen. Tot op de dag van vandaag 
wordt er binnen de school les ge-
geven met passie.  Het 50-jarig be-
staan van de school wordt binnen-
kort groots gevierd. In de week van 

26 mei staan er allerlei feestelijkhe-
den voor de leerlingen op het pro-
gramma. Als u in de afgelopen ja-
ren zelf in de schoolbanken van de 
Immanuël heeft gezeten, bent u van 
harte uitgenodigd voor de reünie 
op donderdag 28 mei van 19.30 tot 
21.30 uur op de school. U kunt zich 
vóór 1 mei 2015 aanmelden door 
een e-mail te sturen naar: 2015im-
manuel@gmail.com. Graag in de 
aanmeldingsmail uw geboortejaar 
vermelden. Ook kan bovenstaand e-
mailadres gebruikt worden om oude 
schoolfoto’s te sturen, die tijdens de 
reünie worden vertoond. Iedereen, 
die als leerkracht of schoolleider op 
school werkzaam is geweest, is ui-
teraard ook van harte uitgenodigd 
voor de reünie op donderdagavond 
28 mei. Aanmelden kan via boven-
staand e-mailadres. 

Paasdienst voor 
hele gezin

Aalsmeerderbrug – Op zondag 5 
april is er om 10.00 uur een feeste-
lijke paasdienst in de Levend Evan-
gelie Gemeente. Te gast is verhalen-
vertelster Jolanda Kromhout. Op een 
eigentijdse manier zal zij het verhaal 
van Pasen over de opstanding van 

Jezus vertellen. Het wordt interac-
tief en heel aansprekend voor kinde-
ren en volwassenen. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om erbij te zijn. Tij-
dens de paasdienst kunnen de aan-
wezigen ook genieten van een koor 
en optreden van dansgroep ArtsFac-
tory. Na afloop is er een gezellige high 
tea met koffie, thee en lekkernijen. De 
paasdienst vindt plaats in de Levend 
Evangelie Gemeente aan de Kruisweg 
55. Meer informatie: www.leg.nl. 
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De Graankorrel aan de slag 
met meetkunde en kunst
Kudelstaart - Woensdag 25 maart 
vond de Grote Rekendag plaats op 
basisschool De Graankorrel. Het 
thema van dit jaar was ‘meetkun-
de en kunst’. Elke klas had een le-
vend meetkundekunstwerk voorbe-
reid en toonden dit kunstwerk tij-
dens de gezamenlijke start van de 
dag. Zo werden er verschillende 
vormen van symmetrie uitgebeeld 
en werden er patronen zichtbaar 
gemaakt. Daarna gingen de leerlin-
gen in hun eigen klas verder met de 

rekenactiviteiten. De kleuters maak-
ten en doordachten patronen en ex-
perimenteerden met spiegelen. De 
kinderen van groep 3 en 4 hielden 
zich bezig met keerkunst. In groep 
5 en 6 ging het om het maken van 
patronen. In groep 7 en 8 stond het 
zien van perspectief in de ruimte en 
het tekenen in perspectief centraal. 
Aan het einde van de ochtend kon-
den ouders en de kinderen bij el-
kaar in de klassen kijken naar het 
eindresultaat.

kinder- en jeugdkrant

‘De Kikker van Kudelstaart’
Expositie van talentenklas
Aalsmeer - Op de Werkschuit ma-
ken momenteel 22 leerlingen teke-
ningen en schilderijen naar aanlei-
ding van het gedicht ‘de Kikker van 
Kudelstaart’ van Han Hoekstra. Op 
woensdagmiddag 8 april worden al-
le kunstwerken geëxposeerd bij de 
Werkschuit. Alle leerlingen uit de 
talentenklas van Annefie van Itter-
zon tonen op deze middag hun werk 

aan het publiek. Dit jaar maakten 
via het jeugdcultuurfonds veel nieu-
we leerlingen kennis met de Werk-
schuit. Kinderkunst-expert Anne-
fie van Itterzon is verheugd over zo-
veel tekentalent in Aalsmeer en Ku-
delstaart en hoopt dat veel publiek 
naar de werken van de talenten-
klas komen kijken. Adres is Bacca-
rastraat.

Waterpolotoernooi voor scholen
Bekers voor Oosteinderschool
Aalsmeer - Op 29 maart had de 
Oosteinderschool de uitdaging om 
de waterpolo titels van vorig jaar, 
behaald door de groepen 5/6 en 7/8 
te verdedigen tijdens het jaarlijk-
se scholenwaterpolotoernooi. Om 
4 uur begonnen de Oost-smashers 
(groep 5/6) met Nils de Roos, Jes-
se Goes, Samantha van Wijk, Fabi-
an Crebolder, Niels Redegeld, Fen-
no van Beek, Anne Schipper en gast 
spelers Sofie Schuit en Tess Eve-
leens. Er hadden zich 6 teams inge-
schreven, vijf onderlinge wedstrij-
den en wie de meeste punten had, 
werd de kampioen. De smashers 
van de Oosteinderschool gingen 
er vanaf het begin vol voor, ze ga-
ven alles, speelden leuk over, kee-
pers stopten onmogelijke ballen en 
er werd hard geschoten op het doel 

van de tegenstander. Het team had 
vier wissels en die vier wissels liepen 
net zo hard te roepen als de coach. 
De ene wedstrijd na de andere werd 
gewonnen, op een bepaald moment 
werden sommige doelpunten niet 
eens meer geteld. Het eindresul-
taat mocht er zijn. Na vijf wedstrij-
den stonden de Oost-smashers on-
geslagen aan de top. Met meer dan 
20 doelpunten voor en maar 4 doel-
punten tegen had men hier te ma-
ken met echte toppers en nam de 
Oosteinderschool voor de twee-
de keer op rij de beker mee naar 
huis. Na een korte pauze van 5 mi-
nuten begon het programma voor 
groep 7/8. Het team de Oost-top-
pers bestond uit Wout Schipper, Ro-
bert van Wijk, Janou van Beek, Jay-
son van der Neut, Mats van Hijum, 

Fleur Snoek, Stijn Gorter en Zoë 
Wegbrands. Helaas van Jayson ziek 
dus moest de groep met 7 man spe-
len. Er hadden zich 10 teams in-
geschreven en er werd in 2 pou-
les gespeeld, de winnaar van poule 
1 moest tegen de tweede van pou-
le 2 en de winnaar van poule 2 te-
gen de tweede van poule 1. De eer-
ste wedstrijd werd vrij makkelijk ge-
wonnen en ook de tweede pot le-
verde winst op. Ondertussen had-
den de Oost-toppers de concurren-
tie eens goed bekeken en wisten ze 
dat de derde pot tegen de Jozeftref-
fers pittig zou worden, allemaal jon-
gens uit groep 8! Het was een reu-
ze spannende wedstrijd met kan-
sen over een weer. Eindstand 2-2. 
De vierde wedstrijd werd weer ge-
wonnen en toen was het afwach-
ten. De Oost-toppers poulewinnaar 
of tweede? Omdat de stand met de 
Jozeftreffers gelijk was, moesten er 
strafworpen genomen worden, ie-
der team drie stuks. Ook hierna was 
de stand gelijk. De strafworp serie 
werd verlengd en uiteindelijk trok-

ken de Jozeftreffers aan het langste 
eind. Zij werden poulewinnaar en 
de Oost-toppers gingen de kruisfi-
nale tegen de nummer één van de 
andere poule spelen. Een spette-
rende halve finale met kansen over 
en weer, keepers die bepalend wa-
ren, een coach met een verhoog-
de bloeddruk en een eindstand van 
3-3. Eén minuut verlengen en na 28 
seconden het verlossende schot van 
de Oost-toppers, 4-3 en door naar 
de finale. Bij de finale kwamen de 
Oost-toppers de Jozeftreffers weer 
tegen. Daar had het team natuur-
lijk nog een appeltje mee te schil-
len. Na 5 slopende minuten waarbij 
de kansen over en weer gingen, de 
conditie een rol ging spelen en de 
Oost-toppers steeds meer het idee 
kregen dat er toch een overwinning 
in zat was de eindstand 2-2. Weer 
overleg met de wedstrijdtafel, weer 
verlenging, maar uiteindelijk was 
daar dan de verlossing. Met een 
niet te houden schot werd de over-
winning van de Oost-toppers inge-
luid: 3-2!

Top van handbal jeugd in actie
Jac Stammestoernooi dit 
weekend in 3 sporthallen 
Aalsmeer - Op zaterdag 4 en 
zondag 5 april wordt door FIQAS 
Aalsmeer in het paasweekend voor 
de zestiende (!) keer het jaarlijkse 
jeugdhandbaltoernooi om de Jac. 
Stammes Cup georganiseerd, een 
toernooi voor de jeugd als ode aan 
de helaas veel te vroeg overleden 
jeugdtrainer Jac. Stammes. 
Het deelnemersveld zou je het 
‘neusje van de zalm uit handbal-
land’ kunnen noemen: zeer sterk, 
want nagenoeg de gehele, landelij-
ke jeugdtop is weer aanwezig met 
klinkende namen als Quintus, V&L, 
Olympia ’89, Internos, Klink Nijland/
Kwiek, Westfriesland SEW en Volen-
dam. Aangevuld met natuurlijk alle 
jeugdteams van FIQAS Aalsmeer. In 
totaal hebben zich tot nu toe maar 
liefst 71 teams zich aangemeld die 
verdeeld zijn over de 7 jeugdcatego-
rieën: Dames A, B en C, Heren A, B 
en C en Gemengd D. De organisatie 
houdt overigens rekening met nog 
wat ‘last-minute’ aan- of afmeldin-
gen en afhankelijk van het definitie-

ve aantal deelnemende teams wordt 
er per categorie gestreden in 1, 2 
of 3 poules. Er gaat gespeeld wor-
den op vier locaties, namelijk in: De 
Bloemhof in Aalsmeer, De Proosdij-
hal in Kudelstaart, De Emergohal en 
de Nieuwe Bankrashal in Amstel-
veen. 
Het hoofdprogramma is qua opzet 
vergelijkbaar met voorgaande ja-
ren: het toernooi begint op de za-
terdag met de poule-wedstrijden 
om 8.30 uur en loopt door tot on-
geveer 18.00 uur. Op de zaterdag-
avond wordt er na de wedstrijd van 
Heren 1 tegen JMS Hurry/Up een 
spetterend feest in De Bloemhof ge-
houden. De zondag staat in het te-
ken van de wedstrijden in de win-
naarspoules, middenpoules, verlie-
zerspoules en natuurlijk de finale-
wedstrijden. Die vinden op zondag 
plaats in De Bloemhof vanaf 18.00 
uur en worden afgesloten met de fi-
nale Heren A-jeugd rond 21.30 uur. 
Direct daarna vindt de feestelijke 
prijsuitreiking plaats!

Van alles te doen op 2e Paasdag
Trotse pauwen en kakelende 
kippen op kinderboerderij
Aalsmeer - Op 2e Paasdag, maan-
dag 6 april, opent kinderboerderij 
Boerenvreugd de deuren om samen 
met de bezoekers Pasen te vieren. 
Van 10.00 tot 14.00 uur is er weer 
van alles te beleven. De eierbingo 
is al een paar jaar een groot succes 
en zal ook dit jaar op het program-
ma staan. Bij een volle kaart ligt er 
een leuke en vooral lekkere atten-
tie klaar voor de kinderen. Ook ma-
ken de deelnemende kinderen kans 
om een mooie prijs te winnen. Al-
le volle kaarten gaan in een ton en 
aan het einde van de dag worden de 
winnaars uit de ingeleverde kaarten 
getrokken. Naast de eierbingo kun-
nen kinderen ook aan andere leuke 
spelletjes meedoen, zoals het kakel-
spektakel, het pauwenspel en het 
eierparcours. Knutselen mag niet 
ontbreken tijdens een activiteit op 
de boerderij. Kinderen kunnen een 
mooie pauw of kip knutselen onder 
leiding van de knutseldames. In de 

verkoopkraam zijn mooie handge-
maakte artikelen te koop. Zeker de 
moeite waard om een kijkje te ne-
men. En natuurlijk is er weer allerlei 
informatie te vinden in de Info-hoek.
Op de boerderij zijn de afgelopen 
weken veel jonge dieren geboren. 
2e Paasdag geeft een mooie gele-
genheid om alle nieuwe boerderij-
bewoners een bezoekje te brengen. 
Deelname aan de activiteiten is gra-
tis. Op Eerste Paasdag is de kinder-
boerderij aan de Beethovenlaan in 
de Hornmeer gesloten. 

Spannende plaatsingswedstrijd Omnia
Noor en Jikke naar halve 
finale Ritmische gymnastiek
Aalsmeer - Op 22 maart was het 
tijd voor de tweede plaatsingswed-
strijd voor de meiden van de B-se-
lectie van ritmische gymnastiek. 
En er stond veel op het spel, want 
ook deze wedstrijd telde mee voor 
plaatsing voor de halve finale. In al-
le vroegte gingen de meiden op weg 
naar IJsselstein, waar de wedstrijd 
georganiseerd werd door GV Vogel. 
Van alle leeftijdscategorieën waren 
eerst de junioren aan de beurt. Voor 
Omnia zijn dit Sanne Koopmans en 
Anahit Oganisjan. Deze categorie 
bestond uit een sterk veld van wel 
24 meisjes. Sanne mocht als eerste 
de vloer op met haar touwoefening. 
Ze liet een rustige oefening zien, die 
in dit sterke veld misschien net te 
weinig gewaardeerd werd. Anahit 
volgde daarna met haar hoepeloe-
fening. Anahit had de hoepel goed 
onder controle en liet een strakke 
oefening zien. De toon was gezet 
en de tweede ronde begon. Sanne 
mocht nu haar hoepeloefening la-
ten zien en die liep lekker. Ook Ana-
hit haar tweede oefening met touw 
ging superstrak, tot vlak voor het 
einde de muziek abrupt stopte. Ana-
hit hield haar hoofd koel en maakte 
haar oefening goed af. Helaas was 
dit bij andere gymnastes ook al ge-
beurd en dit bleek ook niet de laat-
ste fout van achter de muziekta-
fel te zijn. Ook de jury bleek toch 
door de muziekfout beïnvloed te 
zijn. Anahit eindigde uiteindelijk een 
mooie achtste plaats en Sanne ein-
digde in dit sterke veld op de veer-
tiende plaats. De wedstrijd ging ver-
der met de pre-junioren, waar Jikke 
van der Meer als enige voor Omnia 
in uitkwam. Ze moest direct als eer-
ste en was hierdoor toch wat ner-
veus. Ze mocht beginnen met haar 
lievelingsoefening met hoepel. De-

ze verliep niet helemaal vlekkeloos, 
maar ze liet toch een keurige oefe-
ning zien met mooie sprongen. De 
tweede oefening was de baloefe-
ning. Na een sfeervolle start rolde de 
bal richting de lijn en ging Jikke met 
haar reservebal verder. Helaas ging 
het daarna niet helemaal lekker en 
was het afwachten of ze niet te veel 
ingeleverd had. Bij de prijsuitrei-
king bleek Jikke uiteindelijk te blij-
ven steken op een zestiende plaats. 
Tot slot kwamen voor Omnia de ben-
jamins Noor Cleveringa en Jennifer 
van der Terp op de vloer. Noor mocht 
starten met de oefening zonder ma-
teriaal en liet een oefening vol flair 
en mooie sprongen zien. Ook Jenni-
fer startte met haar oefening zonder 
materiaal. Jennifer heeft dit seizoen 
bij de B-selectie veel geleerd. In de 
oefening zonder materiaal begint 
ze steeds makkelijker te bewegen. 
Daarna moesten de meiden ook een 
baloefening laten zien. Bij Noor leek 
de bal wel aan haar hand geplakt te 
zitten, mooi gedaan! Jennifer liet een 
duidelijk betere oefening zien dan bij 
de eerste plaatsingswedstrijd. Noor 
bleek uiteindelijk geëindigd op de 
vijfde plaats en Jennifer op de vijf-
tiende plaats. Toen begon het gro-
te wachten op het bericht wie er na 
twee wedstrijden door mogen naar 
de halve finale, want daar draaide 
het uiteindelijk om. En Omnia kan 
weer trots zijn op de meiden van de 
B-selectie want uiteindelijk mogen 
Noor Cleveringa en Jikke van der 
Meer door naar de halve finale. Al-
le meiden hebben laten zien wat ze 
waard zijn en bovendien hebben ze 
onder leiding van trainster Ilse Huis-
kens ten opzichte van vorig seizoen 
allemaal een grote groei laten zien. 
Het was een heel spannende op-
maat naar de halve finales.

1 April op de Jozefschool
Aalsmeer - Woensdag 1 april was 
het wel even schrikken op de Jozef-
school. Wat was er aan de hand? In 
de gymzaal was een besmettelijke 
voetbacterie gevonden. De gemeen-
te had de school gevraagd om bij al-
le kinderen de voeten goed te contro-
leren op verdachte plekjes. Een he-
le groep met moeders was zo aardig 
om deze klus te klaren. Gewapend 
met rubberhandschoenen en mond-

kapjes gingen ze alle klassen langs. 
De kinderen vonden het wel vreemd, 
maar werkten goed mee. Sommige 
kinderen vonden het gefriemel aan 
hun voeten best lekker! De juffen en 
meesters hielden een lijst bij met kin-
deren die misschien vreemde plekjes 
op hun voeten hadden. Voor de voet-
controle- moeders de klas weer ver-
lieten rolde een vel papier uit waar-
op stond: 1 april. Oh ja, grappendag!

Artikel aankondiging tweede Groep 8 Feest

Groep 8 mag nog een keer
Aalsmeer - Na het overweldigende 
succes van het Groep 8 Feest in fe-
bruari, kon een vervolg niet uitblij-
ven. Vrijdag 17 april opent Feesterij 
de Bok nog een keer zijn deuren voor 
de achtste groepers uit Aalsmeer en 
Kudelstaart. DJ’s Bink en Eric hoef-
den maar heel even te overleggen tij-
dens het eerste feest om te beslissen 
dat zij nog een feest gingen geven. 
Dit nieuws werd met luid gejuich ont-
vangen van de 11 en 12 jarigen van 
Aalsmeer en Kudelstaart. Organisa-
tor Eric Spaargaren verwacht in april 
weer een geweldig feest waarbij het 
dak eraf zal gaan. Bij de uitgang van 
het eerste feest kregen de kinderen 
een flyer voor het volgende en laat-
ste Groep 8 Feest voor deze lichting. 

Vrijdag 17 april doet groep 8 het dus 
nog een keer dunnetjes over. Ze mo-
gen nog één keer los voordat zij de 
Eindtoets maken in de week voor de 
meivakantie. 

Het thema is Tropical, de temperatu-
ren in Feesterij de Bok zullen in ie-
der geval tropisch zijn. De procedu-
re is hetzelfde als het vorige feest. De 
kinderen halen hun kaartje bij hun 
meester of juf en betalen aan de deur 
de entreeprijs van 6 euro. Het feest 
begint om half 8 en duurt tot half 
11. Meer informatie is te vinden op 
de website www.groep8feest.nl. Op 
deze site staat ook een leuk filmpje 
waarop te zien is hoe leuk het de vo-
rige keer wel niet was. 
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Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 4 april:
F.C. Aalsmeer
Elinkwijk 1 - F.C. Aalsmeer 1 14.00 u
AMVJ 2 - F.C. Aalsmeer 2 12.00 u

Maandag 6 april, 2e Paasdag:
F.C. Aalsmeer
F.C. Aalsmeer 1 – F.C. Almere 1 14.30 u
(Beethovenlaan kunstgras)

Kaartavond bij BV 
Hornmeer

Aalsmeer - Komende vrijdag 3 april 
is er weer gewoon kaarten bij buurt-
vereniging Hornmeer in het buurt-
huis aan de Roerdomplaan 3. Aan-
vang is 20.00 uur, zaal open van-
af 19.30 uur voor koffie, thee en in-
schrijving. Iedereen is van harte 
welkom. Het koppelkaarten op 27 
maart is gewonnen door Manfred de 
Graauw en Piet van Zuiverden met 
5448 punten. Op twee zijn Bert Blom 
en Bert van de Jagt geëindigd met 
5208 punten en op drie Coen Vis en 
Mia Huijkman met 5137 punten. De 
poedelprijs was voor het koppel Krij-
na Verhoef en Miep Bloemen met 
3886 punten.

Bridgeclub Strijd 
en Vriendschap

Aalsmeer - Uitslag Strijd en Vriend-
schap, bridgeavond op 25 maart.

Lijn A:
1 Jan en Krijnie Joore 61,81
2 A. Verseveld en T. v. Zijverden 58,33
3 Jaap en Jan Geleyn 55,9
4 Coby Blom en Piet van Hoek 55,56
5 A. Lanser en Joris v.d. Zwaard 54,86

Lijn B:
1 Maarten en Mary Jongkind 65,28
-2 Ria Brockhoff en Ria Kragtwijk 57,99
-2 G. v. Leeuwen en J. v. Zwieten 57,99
4 M. Joore en Herma Raggers 54,86
5 Gonny en Pim van der Zwaard 54,17

Lijn C:
1 Jos Brockhoff en Sjaak Stubbe 64,17
2 Klaas Maarse en Adri Otto 60,83
3 Jan Oor en Gerard Pouw 60,42
4 Van Beek en Gerard Verlaan 52,5
5 Gerard en Els Vermeer 50,83

Sjoelavond bij 
Oostend

Aalsmeer - Oostend sjoelt nog 
twee keer dit seizoen. De eerstvol-
gende is donderdag 9 april. Belang-
stellenden zijn van harte welkom in 
het Middelpunt in de Wilhelmina-
straat. De deur gaat vanaf 19.30 uur 
open voor inschrijving en koffie of 
thee en om 20.00 uur start het sjoe-
len. Tijdens het sjoelen op donder-
dag 26 maart zijn prijzen uitgereikt 
aan Lida de Nooij met 1780 punten, 
Henk van der Stroom met 1711 pun-
ten, Jan de Nooij met 1633 punten 
en Jolanda Tuiten met 1501 pun-
ten. Er werd gesjoeld voor eieren en 
andere paaspresentjes, er was ook 
weer een paastraktatie bij de koffie.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis 
Zaterdag Paas koppeltoernooi

Voetbal zaterdag
FC Aalsmeer doet zich tekort 
en verliest van koploper

Kudelstaart - In de finales op het 
hoogste niveau van dartsclub Poel’s 
Eye domineerden tot nu toe Danny 
Zorn (7 finales, 6 keer winst), Willi-
am Hunitetu (4 finales, 3 keer winst), 
Tim van de Poel (2 finales, 1 keer 
winst) en Danny de Hartog (4 fina-
les). De twaalfde speelavond bracht 
daar geen verandering in. Tim scha-
kelde in de halve finale eigenhandig 
de grootste favoriet, Danny Zorn, 
uit. John Guldemond bereikte ook 
knap de halve finale, maar hij moest 
voorrang verlenen aan William. Het 
werd een spannende finale waarin 
het maximaal aantal legs gespeeld 

moest worden. De beslissende ze-
vende leg, en dus de wedstrijd, werd 
uiteindelijk gewonnen door Tim. 
Hierdoor won Tim voor de twee-
de keer dit seizoen een speelavond 
en de vierde keer ooit. Op het twee-
de niveau wisten Henny Taal en Da-
niël Stokkel knap de halve finale te 
bereiken. De finale ging echter tus-
sen Remco Maarse en Huib Goot-
jes. Voor Remco was het zijn vier-
de finale op dit niveau van dit sei-
zoen. Na drie nederlagen wist hij nu 
te winnen. Op het derde niveau ble-
ven Philp Scholten en Jan Berk jam-
merlijk steken in de halve finale. De 

Aalsmeer - F.C. Aalsmeer zater-
dag doet zich tekort en verliest met 
2-5 van C.S.W. Op het oog een ge-
lopen koers voor koploper C.S.W., 
echter niets was minder waar deze 
middag aan de Dreef. FC Aalsmeer 
had grote gedeelten van de wed-
strijd het betere van het spel. Maar, 
zoals in vele wedstrijden dit seizoen, 
had Aalsmeer achterin het zaak-
je niet op orde. Zoals de laatste tijd 
gebruikelijk speelde FC Aalsmeer 
zonder drie basisspelers (geschorst 
en blessures), maar kwam goed uit 
de startblokken. Al in de tweede 
minuut was Calvin Koster met een 
halve omhaal dicht bij de 1-0. Jor-
dy Wens kon zijn voet er nog te-
genaan krijgen. Aan de andere kant 
was Sander Kunkeler van C.S.W. 
doeltreffender in de 5e minuut. Vrij-
staand (!) schoot hij de bal via bin-
nenkant paal hard binnen: 0-1. Toen 
Ray Smidt in de 17e minuut een pe-
nalty veroorzaakte, leek het pleit al 
beslecht, maar hij stopte de penalty 
van Bram Bode met een goede re-
flex. Aalsmeer had het beste van het 
spel. Grote kansen van Calvin Kos-
ter (kopbal) en Michal Kocon misten 
voor open doel. Hoe het wel moest 
liet Sander Kunkeler zien. Met een 
goed ingeschoten vrije trap in de 
21e minuut bracht hij de stand op 
0-2. Ook Salih Yildiz, de gevaarlijk-
ste man aan Aalsmeerzijde, zag zijn 
schot in de 28e minuut gestopt door 
keeper Jordy Wens. Tot aan de pau-
ze behield Aalsmeer het beste van 
het spel. Het miste net dat iets-
je geluk om te scoren. De twee-
de helft was nog maar twee minu-
ten oud toen Sander Kunkeler met 

een goed uitgespeelde aanval de 
stand voor C.S.W. op 0-3 bracht. 
Aalsmeer gaf zich niet gewonnen 
en hield de druk erop. Een penalty 
in de 50e minuut (Peter Neuvel ge-
blokt in de 16 meter) werd door Bu-
rak Sitil bijna door het net gescho-
ten 1-3. Toen in de 53e minuut Pe-
ter Neuvel de bal breed legde op 
Michal Kocon bracht deze met een 
bekeken schot de stand op 2-3 en 
was er weer van alles mogelijk. Sa-
lih Yildiz deed in de 63e minuut alles 
goed, op rechts passeerde hij twee 
man, zijn schot passeerde ook doel-
man Wens, maar belandde in het 
zijnet. Aalsmeer had in deze perio-
de kansen op de gelijkmaker, maar 
het liep anders. Een circusact van 
Mike Vos bracht Vincent van Helle-
mondt vrij voor doel en was het 2-4. 
Aalsmeer kwam dit niet meer te bo-
ven. Men probeerde uit alle macht 
de bakens nog te verzetten, maar 
tevergeefs. Wissel 83e minuut: San-
der Star voor Stefan van der Dussen. 
Dat het in de 86e minuut door Bram 
Bode nog 2-5 werd deed niet meer 
ter zake. C.S.W. had het geluk van 
de koploper en benutte zijn kan-
sen beter. FC Aalsmeer (zaterdag) 
speelt zaterdag 4 april uit tegen 
Elinkwijk. Aanvang 14.00 uur. Loca-
tie Sportpark Elinkwijk, Amsterdam-
se straatweg 1015, 3555HT Utrecht-
Zuilen. Ook speelt men maandag 6 
april (tweede paasdag) een inhaal-
wedstrijd thuis tegen FC Almere. 
Aanvang 14.30 uur. Deze wedstrijd 
wordt gespeeld aan de Beethoven-
laan (voorheen R.K.A.V. locatie).

Jack van Muijden

Winnaars Tim van der Poel (links) en Remco Maarse.

finale ging uiteindelijk tussen Mar-
tin Bax en Peter van de Laarse. Voor 
Martin was het zijn eerste finale van 
dit seizoen. Dat kwam echter voor-
al omdat hij tot nu toe altijd de twee 
hoogste niveaus wist te bereiken. 
Martin maakte zijn gestegen repu-
tatie waar door voor de vierde keer 
ooit een finale te winnen. Op het 
vierde niveau was Lenny Vork terug 
van weggeweest. In haar eerste vier 
optredens van dit seizoen bereikte 
zij telkens de finale. Door op deze 
speelavond de finale te winnen van 
Wilco van Det wist zij haar erelijst 
uit te breiden tot drie titels. Tevens 
had Lenny een prachtige uitgooi 
van 128. Helaas voor haar bleek dit 
echter niet de hoogste uitgooi van 
de avond, want die eer ging op een 
prachtige mannier naar Tim van de 
Poel: 132 door twee keer Bull’s Eye 
en dubbel 16.
Pietje van Overbruggen werd voor 
de vijfde keer ooit uitgeloot voor het 
spel de Triple Pot. Hiermee kwam hij 
op gelijke hoogte met Pieter Langel-
aan. Helaas miste Pietje jammerlijk 
drie pijlen op het trainingsdartbord. 
Komende zaterdag 4 april is het 
jaarlijkse Paas koppeltoernooi. Dit 
is traditioneel het drukste en gezel-
ligste toernooi van het jaar. De win-
naars wachten goed gevulde bood-
schappenmanden van de plaatse-
lijke supermarkt, terwijl ook aan de 
verliezerronde is gedacht. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost acht euro per koppel en 
de minimum leeftijd is 15 jaar. De 
Poel’s Eye heeft een open deuren 
beleid, van te voren opgeven is niet 
nodig, iedere dartliefhebber is van 
harte welkom. Meer informatie over 
de dartsclub is te vinden op de web-
site www.poelseye.nl. 

Veldkorfbalcompetitie
Acht appeltaarten en 
twee punten voor VZOD
Kudelstaart - De zaalkampioen 
VZOD/FIQAS 1 mocht afgelopen 
zaterdag weer aantreden op de 
Wim Kan Dreef voor de eerste re-
turnwedstrijd van het veldseizoen, 
tegen Huizen 1. Ook op het veld 
mag VZOD de eerste plaats be-
kleden, maar heeft nog een aan-
tal zware wedstrijden voor de boeg. 
De uitwedstrijd tegen Huizen werd 
meer dan een half jaar geleden met 
slechts 9-10 gewonnen. In dat halve 
jaar, dat grotendeels gevuld was met 
de zaalcompetitie, hebben de Ku-
delstaarters grote stappen gemaakt. 
Van de 14 zaalwedstrijden werden 
er maar liefst 13 gewonnen. Alleen 
Triaz was hen een keer te slim af, de 
Amsterdammers werden uiteindelijk 
ook tweede in de poule en promo-
veerden afgelopen zaterdag na een 
beslissingswedstrijd ook naar de 
2e klasse. In de 13 wedstrijden die 
VZOD won, wist het dat maar liefst 
6 keer met meer dan 7 punten ver-
schil te doen. Uiteindelijk werd in 14 
wedstrijden een gemiddelde van 18 
doelpunten gehaald en coach Frits 
Visser was zo onverstandig om daar 
vooraf een weddenschap op te zet-
ten en deelde daarom na de wed-
strijd 8 zelf gebakken appeltaar-
ten uit aan de zaalkampioenen. De 
achtste speelronde zal te boek gaan 
als een natte en een koude, maar 
daar was men in Kudelstaart inmid-
dels wel aan gewend. Al twee zater-
dagen voorafgaand aan deze wed-
strijd stonden de bikkels van VZOD 
op het veld in weer en wind te oe-
fenen om de vorm te behouden, en 
met succes. Huizen leek slordig en 

ongeconcentreerd te starten ter-
wijl VZOD amper tijd nodig had 
om op stoom te komen. Josine Ver-
burg opende de score voor de thuis-
ploeg na twee minuten spelen met 
een afstandsschot. Alyssa te Rie-
le, Thomas van der Zwaard en Mar-
tijn Vervark volgden haar voorbeeld 
en stonden samen garant voor een 
4-0 voorsprong. Na de twee functie-
wisselingen kon Josine het niet la-
ten om wederom een afstandsschot 
door korf te gooien. Zij zou vlak voor 
rust gewisseld worden vanwege een 
lichte enkelblessure die ze tijdens 
de wedstrijd opliep. De blauw zwar-
ten hadden in de eerste helft wel-
licht meer last van het weer dan van 
de matig verdedigende tegenstan-
der. Maar door op hoog tempo slim 
te spelen op korte afstanden van de 
korf, kon ook de invloed van de wind 
getackeld worden. Het doelpunt dat 
Bart Verheul maakte is daarvan een 
prachtig voorbeeld; In een poging 
om de steunposities voor de paal 
‘op te lossen’ was Bart zijn heer te 
slim af toen die er voor koos om 
aan de verkeerde kant naast Bart te 
gaan staan. Doordat hij geen ver-
dedigende positie meer in nam kon 
Bart na nogmaals om de aangeef-
positie heen te draaien een prach-
tige korte kans benutten zonder te 
snijden. Uiteindelijk ging VZOD, na 
een doelpunt van aanvoerder Di-
neke Westerhof, met een 7-0 voor-
sprong de rust in. Een voormalig 
coach van VZOD nam voor een be-
spreking nog wel eens rode pepers 
mee met de vraag of iemand mis-
schien de spreekwoordelijke pe-

8 Taarten voor 18 doelpunten van coach Frits Visser.

per in z’n reet nodig had. Het zou 
de coach van Huizen goed van pas 
gekomen zijn in deze rust. Huizen 
wist na rust dan wel drie keer op rij 
te scoren voor een 7-3 tussenstand, 
maar kon ook gedurende de tweede 
helft niet door drukken. Hetgeen de 
verdienste was van de thuisploeg. 
De drie doelpunten werden als 
het ware toegelaten door de Ku-
delstaarters die blijkbaar de focus 
even kwijt waren na de rust. De flow 
zoals ze die in de eerste helft ge-
kend hadden, werd niet meer ge-
evenaard, maar het lek werd al snel 
weer gedicht. Met nog een kwartier 
te spelen en een 10-5 stand mocht 
ook Shewa Bernsen nog haar inval-
beurt maken nadat Alyssa gebles-
seerd het veld moest verlaten met 
een lichte hoofd- en nekblessure 
die zij tijdens de wedstrijd opliep. 
In de tweede helft wisten Martijn, 
Donja Passies en Bart de score nog 
aan te vullen en ‘tekende’ aanvoer-
der Dineke uiteindelijk voor een 11-
6 eindstand op het nieuwe digita-
le wedstrijdformulier. Daarmee blijft 
VZOD/FIQAS 1 de direct concur-
rent ZKC ’31 één puntje voor. De 
wedstrijd was een schoolvoorbeeld 
van een teamoverwinning. De min-
der fraaie fase werd overwonnen 
door collectief zowel sterk offensief 
als defensief te (blijven) spelen. De 
korte conclusie van coach Frits: “Na 
een makkelijke eerste helft en een 
stroeve tweede helft zal VZOD za-
terdag anders moeten spelen in de 
kraker tegen ZKC ’31.” Aanstaande 
zaterdag 4 april zal VZOD af reizen 
naar de eerder genoemde directe 
concurrent ZKC ’31 uit Zaandam. 
Een overwinning daar zou resulte-
ren in een voorsprong van minimaal 
3 punten op alle tegenstanders. De 
wedstrijd zal, zoals elke wedstrijd 
tot de zomer, gespeeld worden om 
15.30 uur.

Voetbalwedstrijd tegen AGB
RKDES wint in modder
Kudelstaart - RKDES heeft afge-
lopen zondag de 3 punten in Ku-
delstaart kunnen houden, in een 
waar moddergevecht werd het op 
de tweede plaats staande AGB ver-
slagen met 4-2. 
De plaatselijke FC moest starten 
zonder de geschorste Justin de 
Haan en de geblesseerden Edwin 
van Maris en Michael van Woen-
sel. Debutant was A junioor Rico 
Zethof, die als linksback een uitste-
kende wedstrijd speelde. Vlak voor 
de wedstrijd begon het behoorlijk 
te regenen en de plassen groeiden 
op het veld, maar desondanks vond 
scheidsrechter Van Loen het verant-
woord om te starten. De Afas/Nieu-
wendijk combinatie startte voortva-
rend en overdonderde de Amster-
dammers vanaf de eerste minuut 
door fel op de bal te zitten. Paul Ver-
burg en Roy Endhoven trokken de 
kar met hun onvermoeibare inzet 
waar AGB duidelijk moeite mee had. 
Na een kwartier kwam RKDES ver-
diend op voorsprong. 

Plotseling had de ook al goed op 
dreef zijnde Ivo Lentjes de bal aan 
zijn voet rond de penalty stip en hij 
schoot beheerst binnen: 1-0. De 2-0 
had hij ook op zijn hoofd, maar hij 
kopte de bal uit een vrije trap rake-
lings over. De plaatselijke FC had de 
gehele eerste helft het betere van 
het spel, maar toch stond er met 
de rust een 1-2 achterstand op het 
bord. Twee minuten voor ruste mis-
te Richard de Vries de bal waardoor 
een speler van AGB alleen op doel-
man Veldman kon afstevenen. Hij 
maakte geen fout en schoof de bal 
in de verre hoek. In blessure tijd van 
de eerste helft kreeg AGB ook nog 
eens een penalty mee van de ove-
rigens goed fluitende scheidsrech-
ter, omdat de bal bij een glijpar-

tij tegen de arm van Damian Veld-
man was gegaan. Hij kreeg hier ook 
geel voor, zodat hij over twee we-
ken tegen Zwanenburg geschorst 
is. Overigens mist RKDES dan ook 
Roy Endhoven, want hij kreeg een 
gele kaart voor te wild inkomen. Dit 
kost hem dus ook een wedstrijd. De 
achterstand met de rust van 1-2 was 
zeker niet verdiend, dus was er wel 
hoop om in de tweede helft de wed-
strijd alsnog in winst te kunnen om-
zetten.

In de tweede helft vocht RKDES 
voor elke meter terwijl het veld als-
maar slechter en slechter werd door 
de aanhoudende regen. Het bracht 
wel spektakel met zich mee al die 
glibber en glijpartijen terwijl ook de 
bal steeds meer begon te drijven of 
vast te zitten in de prut. Na 70 mi-
nuten bracht Roy Endhoven met een 
schot van 20 meter RKDES op de zo 
verdiende gelijkmaker en hij bracht 
twee minuten later de plaatselij-
ke FC op voorsprong door fraai een 
corner van Lennart Kok in te kop-
pen, 3-2 op het bord. A junior Rick 
Verkuijl mocht ook zijn debuut ma-
ken. Hij verving de moe gestreden 
Dani Calmez en ook Rick mag te-
rug zien op een verdienstelijk de-
buut. Terwijl menig supporter dacht 
dat de gemeente het naastgelegen 
baggeropslag had uitgebreid naar 
het Des-veld maakte Jordy Bour-
gonje aan alle onzekerheid een ein-
de door vlak voor tijd ook de 4-2 in 
de touwen te schieten. Een dik en 
dik verdiende overwinning. Zal de 
laatste vijf wedstrijden RKDES nog 
voor nacompetitie kunnen behoe-
den? Over twee weken in en tegen 
Zwanenburg moet er dan wel ge-
wonnen worden.

Eppo

Tafeltenniscompetitie

Bloemenlust 1 op dreef
Aalsmeer - Bloemenlust 1 deed 
woensdagavond tegen GSV Heem-
stede 2 zeer goede zaken. Wis-
ten Frans Ravesteijn, Ed Couwen-
berg en Bart Spaargaren in de uit-
wedstrijd slechts met 4-6 te win-
nen, nu kon een uitstekende 9-1 
genoteerd worden. Alleen Ed Cou-
wenberg liet GSV min of meer de 

eer redden, toen hij ten onder ging 
met 10-12 in de beslissende vijfde 
game. Frans wist zich totaal te re-
vancheren met de volledige winst 
deze avond. In zijn laatste wed-
strijd wist hij een 0-7 achterstand 
uiteindelijk toch weer om te buigen 
in een ongelofelijke 12-10. Bart liet 
maar één verliesgame toe en bleef 

ongeslagen. Samen met Ed bleef 
hij ook in het dubbel ongeslagen. 
Bloemenlust 2 had met een 4-6 
uitoverwinning donderdagavond 
goede zaken gedaan in de 4e klas-
se. In een kantine bij Forbo in As-
sen-Delft begon Danny de avond 
met winst in een spannende 5-set-
ter (14-12, 6-11, 9-11, 11-4, 6-11). 
Irene kon in haar eerste wedstrijd 
van het seizoen helaas niet tot 
winst komen. 
Peter lijkt zijn vertrouwen weer te-
rug te vinden met een winst in 
zijn eerste partij. Ook het dubbel-

spel werd door Peter en Danny in 
winst omgezet. Na een korte pau-
ze schreven zowel Danny als Pe-
ter hun tweede winst van de avond 
op het scorebord. Helaas wist Ire-
ne ook haar laatste twee wed-
strijden niet in winst om te zetten, 
doordat de vorm ontbrak. Ook Pe-
ter wist zijn laatste partij helaas 
niet tot winst te komen. Danny zet-
te de uitwedstrijd gelukkig in winst 
om in de voorlaatste match, hier-
door staat Bloemenlust 2 op een 
mooie 3e plaats. Ook team 3 was 
uitstekend op dreef tegen Jovo 10. 

Philippe Monnier maakte drie keer 
korte metten met de tegenstan-
ders en had daar elke keer slechts 
drie games voor nodig. Alleen de 
laatste partij was het wat spannen-
der met 18-16. Wim v.d. Aardweg 
ging als enige in zijn eerste par-
tij onderuit. Ton de Hollander wist 
ook heel mooi drie winstpartijen te 
noteren. Dat ging echter wel ge-
paard met lange partijen waarmee 
hij kennelijk wat meer rendement 
uit z’n contributie probeerde te be-
halen: alles ging in spannende vijf 
gamers.

Sjoelcompetitie 
in Rijsenhout

Rijsenhout - Uitslagen sjoelclub 
Rijsenhout, speelavond op don-
derdag 19 maart. In de Hoofdklas-
se is Dirkjan Baardse eerste gewor-
den met 1930 punten, op twee Tho-
mas van Brakel 1802 punten en op 
drie Lineke van Brakel 1803 pun-

ten. Klasse A: 1. Rien Ravensbergen 
1722 punten, 2. Nel Lagerburg 1685 
punten, 3. Hans Schijf 1675 punten. 
Klasse B: 1. Bertus Baas 1631 pun-
ten, 2. Alie van Tol 1612 punten en 
3. Plonie Verdel 1606 punten. Klasse 
C: 1.Willem Romijn 1542 punten, 2. 
Femmy Korte 1466 punten, 3. Marjo 
Sym 1398 punten. De volgende com-
petitieavond is vanavond, donderdag 
2 april, vanaf 20.00 uur in dorpshuis 
de Reede aan de Schouwstraat.

Jan wint bij 
Ouderensoos

Kudelstaart – Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 26 maart is het kaarten gewon-
nen door Jan Weij met 5217 pun-
ten, gevolgd door Henk van Wichen 
met 5023 punten en op drie Jaap 
Balk met 4941 punten. Belangstel-
ling voor deze gezellige kaartmid-
dag? Kom gerust eens kijken of ge-
lijk meedoen. Voor inlichtingen: Me-
vrouw R. Pothuizen via 0297 340776.
Bij het jokeren was deze week Kees 
v. d. Meer met 7 punten de 1ste , Ge-
rard de Wit met 278 punten. 2de en 
Henny de Wit met 291 punten 3de. 

AVA-baanloop

Aalsmeer - Op woensdag 8 april 
kan iedereen meedoen met de 1, 
3 en 5 kilometer baanloop bij At-
letiek Vereniging Aalsmeer aan de 
Sportlaan 43. Deelname kost 2 eu-
ro voor niet-leden van AVA. Het 
startschot wordt gegeven om 20.00 
uur en inschrijven kan tot 15 minu-
ten voor aanvang in de kantine. Er 
wordt gelopen met een Ipico loop-
chip die aan de deelnemer wordt 
uitgeleend. Kleedkamers met dou-
ches zijn beschikbaar. Na afloop 
ontvangen de meeste deelnemers 
een plant. Voor verdere informatie: 
www.avaalsmeer.nl 
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OVAK-Soos in 
Parochiehuis 

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
8 april vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 25 maart is gewon-
nen door Piet Straathof met 5785 
punten, op twee Els Vergeer met 
5389 punten, op drie Jan van der 
Drift met 5269 punten en op vier Wil 
ter Horst met 5237 punten.

Competitie aangepast zwemmen
Lorenzo derde van Nederland
Aalsmeer - Op zaterdag 28 maart 
vond de finale Nederlandse com-
petitie aangepast zwemmen plaats 
in het Sloterparkbad in Amsterdam. 
Voor Oceanus namen vijf sporters 
deel. Naresh Murli, Lorenzo Klif-
fen, Bram Grootjans, Liza Kem-
pen en Thymen van Dijk. Zij kon-
den inschrijven op de drie afstan-
den 100 meter vrij, 50 meter rug 
en/of 50 meter school. Aange-
zien het Sloterparkbad een 50 me-
ter bad is was dit voor Liza wel 
even wennen, zij had nog nooit in 
een 50 meter bad gezwommen. 
Toch kon ze haar tijd prima bena-
deren. Ze zwom de 100 meter vrij 
in een tijd van 2.19,23. Thymen zet-
te een tijd neer van 2.44,18; Bram 
zwom 1.588,12, Naresh 1.33,87 en 
Lorenzo 1.30,22. Terwijl de hoofd-
klasse zwemmen met de verenigin-
gen AZ&PC Amersfoort, De Dol-
fijn Amstermda, DZ&PC Drachten, 
MNC Dordrecht, Orca Leeuwar-
den, PSV Eindhoven en WVZ Zoe-
termeer hun strijd moesten strij-
den, konden de Oceanus zwem-

mers even op adem komen. In pro-
gramma 148/149 waar de 50 me-
ter rugcrawl gepland stond, zwom 
Liza een prachtig persoonlijk re-
cord van 1.16.04. Ook Bram kon hier 
een prima tijd neerzetten. Thymen, 
Naresh en Lorenzo konden he-
laas geen persoonlijk record halen, 
maar zwommen toch ook naar be-
horen. De laatste afstand was voor 
het aangepast zwemmen, de 50 me-
ter schoolslag. Liza mocht wederom 
de spits afbijten en zwom net geen 
persoonlijk record op deze afstand. 
Ook de mannen konden geen per-
soonlijk record meer op papier zet-
ten. Overall hebben de zwemmers 
toch een prima wedstrijd gezwom-
men. Lorenzo Kliffenwist wist zelfs 
de derde plaats van Nederland te 
bemachtigen in deze competitie. 

Interesse? De groep aangepast 
zwemmen traint elke donderdag 
van 17.15 tot 18.00 uur in zwembad 
De Waterlelie. De training is ge-
schikt voor wedstrijdzwemmers van 
divers niveau en handicap. 

Dammers K&G degraderen, 
maar blijven in hoofdklasse
De Kwakel - Dankzij de dammers 
van het tweede team van K&G blijft 
een team van K&G in de hoofd-
klasse spelen. Het vreemde feit 
doet zich voor dat zij met het eer-
ste team van plaats verwisselen. 
Het eerste team ging in de laatste 
wedstrijd in Heerhugowaard tegen 
SNA ten onder waardoor de de-
gradatie een feit werd. Het twee-
de team had twee weken geleden 
het kampioenschap van de eerste 
klasse al behaald. Maandagavond 
speelt het team van Leo Hooger-
vorst de laatste demonstratie wed-
strijd tegen Zaandam om een mooi 
seizoen te bekronen. 

Aalsmeerder kampioen
Vreemde krachten wanen rond 
bij het Kwakelse K&G, damclub 
Nieuwveen promoveert naar de 
hoofdklasse en Aalsmeerder Wim 
Keessen pakt de titel. In de alles 
beslissende partij wist hij Adrie 

Voorn op remise te houden en 
daardoor kampioen te worden. Ge-
lukkig blijven deze ‘buitenlanders’ 
de club steunen die enigszins in 
ademnood komt, omdat het leden-
tal slinkt en er geen jeugd bijkomt. 
Op bijna het eind van dit seizoen 
zal het bestuur zich gaan beramen 
op de toekomst, het doel van het 
100 jarig bestaan in 2027 lijkt ver-
der weg te komen liggen. K&G ver-
vult een regiofunctie, slechts wei-
nig damclubs telt de omgeving 
nog, waarvan K&G de roepende in 
de woestijn is. Maar de leden van 
K&G zijn bijzonder trouw en dam-
den weer een mooi seizoen, daar 
had men bij moeten zijn. Op de 
gezellige maandagavonden werd 
goed gedamd in ’t Fort De Kwakel. 
Dat doet K&G nog twee weken, op 
13 april wordt het 88e seizoen met 
sneldammen afgesloten. Damlief-
hebbers zijn deze laatste avonden 
van harte welkom.

De kampioenen van het tweede team.

Kees eerste bij dartclub
Aalsmeer - Het is Kees de Lange 
weer eens gelukt om eerste te wor-
den bij de dartcompetitie in Oost. Hij 
heeft er lang op moeten wachten voor 
het weer zou lukken, maar zoals het 
de laatste paar weken ging, zat het er 
steeds meer in. En nu is het dan toch 
gebeurd. Op de tweede plaats eindig-
de Ben van Dam en ook hij heeft er 
ook hard voor gevochten. Derde werd 
Sander ter Schure. Hij moest de strijd 

aangaan met z’n maatje Daniél Stok-
kel, maar wist hem net even voor te 
blijven. Zo kwam het dat Daniél in de 
verliezersronde kwam waar hij eerste 
werd en Franklin Dolk tweede. De vol-
gende dartavond is op dinsdag 7 april 
en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 
uur is de zaal van het Middelpunt in 
de Wilhelminastraat open. Ook eens 
darten? Iedereen vanaf 16 jaar is wel-
kom. De kosten zijn 2 euro per avond.

Handbal nacompetitie
Aalsmeer wint bij Houten
Aalsmeer - Eerder in de nacompetitie 
was nog met grote cijfers gewonnen 
van eredivisie debutant Alphadeuren/
Houten. Afgelopen zaterdag hadden 
de mannen van FIQAS Aalsmeer het 
uit een stuk lastiger. De thuisclub be-
gon namelijk bijzonder fel en agres-
sief en nam brutaal een 6-2 voor-
sprong. Een time out bracht in eerste 
instantie nog niet het gewenste resul-
taat (9-3), maar na een kwartier wis-
ten de mannen toch terug te komen 
tot 9-5, onder meer via strafworpen 
die Lars van Wijk onhoudbaar binnen 
schoot. Het ging daarna ook iets be-
ter lopen en zo kon FIQAS Aalsmeer 
de achterstand voor rust verder ver-
kleinen (11-10) en omzetten 
in een voorsprong. Ruststand 13-14. 
Na rust kwam Houten nog één keer 
aan de leiding (15-14), daarna waren 
het Gaby Birjovanu en opnieuw Lars 
van Wijk die voor een omslag zorg-
den. Gaby door een paar fraaie red-
dingen en Lars door drie doelpun-
ten op rij: 16-17. Hierna nam FIQAS 
Aalsmeer de touwtjes in handen en 
liep uit: via 17-20 en 20-23 naar 22-
28. Het werd uiteindelijk 23-30. Een 
belangrijke overwinning, want hier-
door staat FIQAS Aalsmeer nu stevi-
ger op plaats vier. Omdat ook de an-
dere drie BeNe League teaams won-

nen is er nu een marge van drie pun-
ten opgebouwd met nummer vijf, Hur-
ry Up. Deze ploeg is de volgende te-
genstander aanstaande zaterdag 4 
april in de Bloemhof. Deze achtste 
wedstrijd in de nacompetitie begint 
om 20.00 uur. Het belooft niet alleen 
bijzonder spannend te worden, maar 
ook erg druk, omdat de tribune gro-
tendeels gevuld zal zijn met deelne-
mers aan het Jac Stammestoernooi. 
Kom dus op tijd, want vol is vol! Vol-
gende week zaterdag 11 april wacht 
FIQAS de uitwedstrijd tegen Kras in 
Volendam vanaf 19.15 uur en donder-
dag 16 april komt Targos/Bevo op be-
zoek in de Bloemhof. Deze wedstrijd 
begint om 20.00 uur. 

FIQAS talenten naar Nordhorn
Vier FIQAS Aalsmeer talenten zijn ge-
selecteerd om met het nationale se-
lectieteam voor jeugd onder 19 jaar 
komend weekend deel te namen aan 
het handbaltoernooi om de NVB Cup 
in het Duitse Nordhorn. Mark Kooij, 
Erik Blaauw, Niels de Jong en Sven 
van Vuren spelen met Oranje op zater-
dag tegen HC Bremen en HSG Kon-
stanz en treffen op zondag HSG Os-
nabrück en TSV St.Otmar. Doen ze het 
goed, dan stroomt het Nederlandse 
team daarna door naar de halve finale. 

ANBO start 
fietsseizoen

Aalsmeer - Na de winterstop pakt 
de ANBO het fietsen weer op. Elke 
eerste dinsdag van de maand wordt 
er een leuke fietstocht georgani-
seerd van ongeveer 25 kilometer. 
Voor de eerste keer in het seizoen is 
dat op 7 april. 
Mee fietsen? De tocht start van-
af het Parochiehuis aan de Gerbe-
rastraat om 13.30 uur.

Speelavond DES
Rijsenhout - Op donderdag 9 april 
houdt buurtvereniging DES de vol-
gende speelavond. Klaverjassen en 
domineren staan op het program-
ma. Er wordt gekaart in dorpshuis 
de Reede aan de Schouwstraat van-
af 19.30 uur. Kaartliefhebbers zijn 

Goud voor twirlsters van 
SV Omnia in de Vlijt
Aalsmeer - Zondag 29 maart nam 
een aantal twirlsters van SV Om-
nia 2000 deel aan de twirlwedstrijd 
in sporthal de Vlijt in Zevenhoven. De 
klok ging een uurtje vooruit dus met 
kleine oogjes kwamen de twirlsters op 
de vloer. Met het onderdeel 1-baton 
kwamen Rachel, Mireille, Kim, Selina, 
Solenne, Nikkie, Cynthia, Eefke en Im-
ca in verschillende leeftijdsklassen uit. 
Selina debuteerde in de junior advan-
ce klasse en behaalde direct 82,5 pun-
ten en dus NK plaatsingspunten. Al-
le routines verliepen mooi, met hier en 
daar een drop. Uiteindelijk kregen Ra-
chel, Mireille, Selina en Kim het goud 
uitgereikt. Het zilver was voor Nikkie 
en Solenne. Vervolgens kwamen de 
2-batonners Solenne en Selina tegen 
elkaar uit in de junior advance klasse, 
voor Selina een debuut in deze klasse. 
Selina werd eerste gevolgd door So-
lenne als tweede. Mireille liet ook een 
mooie 2 baton routine zien en ving de 
dubbel illusion, verdiend goud in haar 
klasse. Eefke twirlde een nette routine 
bij de senior beginners en werd knap 
derde. Cynthia en Imca mochten het 
ook tegen elkaar opnemen in de ca-
tegorie senior intermediate. Cynthia 
twirlde als een trein en ging er van-
door met het goud, Imca viel net bui-
ten de prijzen. Voor de pauze kwamen 
Imca, Nikkie en Kim in actie op het on-
derdeel super X strut. Imca en Nikkie 
moesten het tegen elkaar opnemen in 
de categorie senior intermediate. Bei-
de lieten een mooie stabiele routine 
zien, Imca mocht het brons omhangen 
en Nikke het zilver, met NK plaatsings-
punten 75,4. Kim was de enige deelne-
mer in de categorie junior advance. Ze 
raakte tijdens haar routine uit balans 

en liet de baton vallen, ondanks de 
aftrek behaalde ze toch met 83 pun-
ten NK plaatsingspunten. Na de pau-
ze kwam het junioren twirlteam, be-
staande uit Imca, Cynthia,Yvette, Seli-
na, Solenne en Kim in actie onder lei-
ding van Maaike lieten zij een mooie 
strakke routine zien, met een mooi 
3-baton stuk! De jury beoordeelde dit 
met een hoge score, maar liefst 78,5, 
dit houdt in directe plaatsing voor het 
NK 2016. Daarna stonden de solo’s op 
eigen muziek op het programma. Ra-
chel startte in de Preteen beginner 
klasse met haar nieuwe ‘Frozen’ rou-
tine, in de categorie Preteen beginner 
liet zij alle tegenstanders achter zich 
en mocht het goud in ontvangst ne-
men. Daarna kwamen Mireille, Selina, 
Kim, Solenne en Nikkie in actie. Mooie 
afwisselende routines, met mooie re-
sultaten. Solenne, Selina en Mireille 
werden beloond met goud. Kim mocht 
het zilver omhangen. Voor Mireille ook 
een succesvolle dag met plaatsings-
punten met alle drie haar solo onder-
delen voor het NK. Ter afsluiting van 
de dag kwam het junioren team, het 
eigen ‘Wheather girls’ team, nog een 
keer in actie. Buiten kwam de regen 
met bakken uit de lucht, aangevuld 
door windkracht 10, maar binnen in de 
zaal was het ook een stormachtig op-
treden. Goed voor een eerste plaats. 
Na afloop konden de Omnia twirlsters 
met 21 medailles van de in totaal 25 
optredens, tevreden huiswaarts keren. 
Lijkt het je ook leuk om te komen twir-
len? Voor meer informatie over twirlen 
kan contact opgenomen worden met 
de Productgroep Coördinatoren Vale-
rie Leliveld of Linda Nederstigt per e-
mail twirlen@svomnia.nl

Foto: Voor v.l.n.r. Solenne, Eefke, Mireille, Nikkie en Cynthia en achter Imca, 
Kim, Rachel, Yvette en Selina.

Wedstrijdzeilen
Team André du Pon wint 
Grand Prix d’Aalsmeer
Aalsmeer - Het zeilwedstrijdsei-
zoen wordt traditiegetrouw geopend 
door de internationale Drakenklas-
se. Ook dit jaar waren er naast de 
Nederlandse zeilers weer deelne-
mers uit België, Duitsland en zelfs 
Noorwegen, die garant stonden 
voor fraaie wedstrijdbeelden op de 
Grote Poel van de Westeinder Plas-
sen. De Draak is een Noors ontwerp 
al uit 1929 en oogt als een moder-
ne wedstrijdracer. Het foutloze ont-
werp trekt nog steeds enthousiaste 
zeilers aan, die met nieuwe schepen 
aan de start verschijnen. 
Dit weekend kwamen de beide 
Aalsmeerse teams van Jan Bakker 
met een nieuwe boot van zeer re-
cente datum en van André du Pon 
met zelfs een splinternieuwe boot, 
die de dag ervoor vanaf de Engelse 
werf bij de jachthaven van de W.V. 
Aalsmeer werd gebracht. Du Pon 
deed daar direct goede zaken mee 
en zeilde op zaterdag met zijn crew, 
bestaande uit Robbert Blauwkuip 
en Siebe de Boo, naar twee dag-
overwinningen. Beide races had du 
Pon vanaf de start het door slechte 
weersomstandigheden uitgedunde 

veld achter zich en kon hij bij lan-
ge slagen in het kruisrak en goe-
de bootbeheersing zelfs nog zijn 
voorsprong uitbouwen. Lang zag 
het er naar uit dat hij de derde race 
ook zou winnen, maar bij de laat-
ste benedenboei wist het team van 
Jan Bakker, met zijn zoons Domi-
nic en Olivier als bemanning, iets 
meer hoogte te maken om in de vol-
gend slagen naar de finish een klei-
ne voorsprong te nemen. De weers-
voorspellingen voor de zondag wa-
ren nog slechter dan die voor za-
terdag, toen het met de wind nog 
wel kon. Maar harde wind en zeer 
grillige vlagen, samenvallend met 
veel regen, moesten wedstrijdleider 
Maarten Kampschreur uiteindelijk 
toch doen besluiten om de laatste 
fanatiekelingen niet te laten starten. 
Zo werd André du Pon (W.V. Nieuwe 
Meer) totaalwinnaar (1, 1 en 2) voor 
Jan Bakker (W.V. Aalsmeer) met 2, 3, 
en1. Derde werd het team van Klaas 
Ruigewaerd (ARZV) met 3, 4 en 3. 
Met Pasen zeilen de Draken verder. 
Alle informatie en fraaie foto’s op 
www.westeinderzeilwedstrijden.nl
Theo van Mierlo

Veldkorfbal: VZOD2 wint 
en voert competitie aan
Kudelstaart - Meer dan twee pun-
ten behalen in één speelronde on-
mogelijk? Voor VZOD/FIQAS 2 
bleek het tegenovergestelde afge-
lopen zaterdag waar te zijn. Na een 
prima zaalseizoen wisten de reser-
ves niet op de derde plaats te ein-
digen, die ging naar De Vinken 2; 
toevallig ook de directe concur-
rent in de veldcompetitie, maar na 
zaterdag niet meer. In de zaalcom-
petitie behaalde VZOD/FIQAS 2 to-
taal 16 punten, De Vinken 2 behaal-
de er 18 en won tweemaal van de 
Kudelstaarters. In de veldcompeti-
tie staan de blauw-zwarten voor-
afgaand aan de achtste speelron-
de op de eerste plaats met 12 pun-
ten en de Vinkeveense met een punt 
minder op de tweede plaats. De eni-
ge verliespartij voor VZOD dit veld-
seizoen was vorig jaar tegen de Vin-
ken. 
De bijna buurvereniging groeit door 
de onderlinge sportieve vete on-
derhand uit tot ‘angstgegner’ voor 
de ploeg die dorstig is naar promo-
tie. De insteek voor het vervolg van 
het veldseizoen? Geen punten meer 
verliezen, te beginnen met de wed-
strijd tegen Fortissimo 3. De eerste 
return ving al om 12.30 uur aan in 
IJsselstein tegen een ploeg waarte-
gen VZOD 2 in de avondwedstrijd 
thuis nog flink wat moeite had ge-
had, de eindstand was toen 15-13. 
Inmiddels heeft het tweede een iet-
wat andere samenstelling, met na-
me aan de kant van de dames. Fen-
ne van der Zwaard is bijvoorbeeld 
vlak voor het zaalseizoen vanuit de 
A1 aangesloten bij de groep en dat 
heeft Fortissimo geweten. Zij werd 
topscoorder in een wedstrijd die de 
drie supporters ondanks het weer 
toch goed warm wist te houden. Bij 
VZOD2 is het niet ongewoon om 
in de eerste aanval direct te sco-
ren, met name in thuiswedstrijden. 
Fortissimo bleek echter hetzelfde te 
kunnen en scoorde binnen 20 se-
conden de 1-0. Gelukkig had Nils, 
die gedurende de wedstrijd felle du-
els aan ging met zijn heer, daar di-
rect een antwoord op, althans zo 
leek het. De bal had, zoals Coach 
Attie van Kooij vaak wel beweerd, 
deze keer geen medelijden en dus 
moest het eerste aanvalsvak nog-
maals opzoek naar een kans. Die 
ontstond uiteindelijk uit de vrije 
worp. Fenne scoorde haar eerste 
doelpunt. Na de eerste functiewissel 
werd gelijk al weer duidelijk dat For-
tissimo een gewaagde tegenstander 
is. Nils z’n heer scoorde van verre 
afstand, iets wat hij nog tweemaal 
wist te presteren in deze wedstrijd. 
Hanna kon gelukkig aan de ande-

re kant de stand weer gelijk trekken 
met een slim ingezette doorloopbal. 
Na tien minuten gespeeld te heb-
ben nam Anne het heft in handen 
en met een doffe plof vloog haar af-
standsschot door de korf. De ver-
dediging begon toen pas echt po-
werplay te laten zien door meerdere 
keren te onderscheppen op crucia-
le momenten. Het gaf de ruimte aan 
het eerste aanvalsvak om uiteinde-
lijk een strafworp te forceren die 
Paul scoorde. Hanna maakte met 
een kort kansje duidelijk dat VZOD2 
gekomen was om te winnen. Het 
ontbrekende scorebord zou 2-5 ge-
toond hebben. De laatste 15 minu-
ten van de tweede helft verslapte de 
Kudelstaarters enigszins en kreeg 
Fortissimo de spirit. 
De blauw zwarten kregen een straf-
worp tegen en na functiewisseling 
scoorde een dame van Fortissimo 
van afstand. Fenne wist wat terug 
te doen maar na nog een afstands-
schot van de eerder genoemde heer 
van Fortissimo floot de scheidsrech-
ter nogmaals voor een strafworp 
in het nadeel van VZOD. De stand 
werd daardoor weer gelijk getrok-
ken door de thuisploeg met 6-6. Ge-
lukkig wist Nils net voor rust nog 
weer een voorsprong te bemachti-
gen van 6-7. En zoals de eerste helft 
geëindigd was begon de tweede 
helft. Nils nam nogmaals een schot 
van afstand en maakte een prach-
tig doelpunt. Helaas was ook For-
tissimo niet minder goed gaan spe-
len na de rust, ze trokken de stand 
weer gelijk naar 8-8. Vervelend voor 
de wedstrijd was het feit dat ook de 
scheidsrechter niet van plan was 
anders te gaan fluiten dan in de 
eerste helft, ten nadele van beide 
teams. Het zorgde voor zoveel er-
gernis dat de neutrale supporter ge-
dacht zou kunnen hebben dat het 
een onvriendelijk duel was. Niets 
was minder waar, de spelers van 
beide teams gingen sportief met el-
kaar om en dat zorgde voor een 
mooie wedstrijd. VZOD voerde 7 
minuten na de rust het scoringsper-
centage nog iets meer op en ging 
eindelijk overheersend spelen, iets 
wat coach Attie in de eerste helft 
gemist had, zo vertelde hij de spe-
lers in de rust. Het leidde tot een se-
rie van 8 doelpunten door Paul, Fen-
ne, Tim en Wouter. In de laatste 9 
minuten hebben de Kudelstaarters 
niet meer weten te scoren ondanks 
dat Wouter een aantal prachtige ac-
ties maakte die in een goede circus-
act niet misstaan. Met een 10-16 
eindstand behaalde VZOD/FIQAS 2 
twee belangrijke punten en blijft het 
op de eerste plaats staan. 

welkom. Het klaverjassen op 12 
maart is gewonnen door Kees Mee-
kel met 6623 punten, gevolgd door 
Hannie Hogeboom met 5321 pun-
ten en Ria van der Jagt met 5297 
punten. Bij het domineren behaal-
de Pauline Beets met 9 schrappen 
de hoogte eer, op de voet gevolgd 
door Gonnie Hogenkamp met 10 
schrappen.

Beachvolleyballer Sven Vismans 
gematigd tevreden over WK-loting
Amstelland - Amerikanen, Russen en 
Kazachstanen worden de eerste drie 
tegenstanders van de Amstelveense 
Sven Vismans op het WK beachvol-
leybal, dat vanaf 26 juni in Nederland 
wordt gehouden. Vismans opent zijn 
toernooi met zijn partner Wessel Kee-
mink op zaterdag 27 juni in Amster-
dam. De Amstelvener is gematigd te-
vreden over de loting, die maandag 30 
maart in het Haagse Mauritshuis werd 
verricht. “Het Russische team Semenov 
en Krasilnikov wordt een helse klus, 
want die is in onze poule als eerste 
geplaatste team behoort tot de beste 
koppels ter wereld”, beoordeelt Sven 
Vismans. “De Amerikaanse teams zijn 
sowieso altijd sterk, maar tegen deze 
jongens - Lucena en Brunner - zit er 
misschien wel een stunt in. Maar te-

gen Yakovlev en Kuleshov uit Kazach-
stan liggen er zeker kansen.” Van elke 
poule gaan de beste twee teams zeker 
door naar de tweede ronde, waarvoor 
ook de acht beste nummers 3 zich mo-
gen melden. Wie de eerste tegenstan-
der wordt van Vismans en Keemink 
wordt pas eind deze week bekend, als 
ook het speelschema openbaar wordt 
gemaakt. Het beachkoppel heeft al in 
een eerder stadium Amsterdam als 
speelstad toegewezen gekregen. Het 
WK wordt verspeeld in vier steden met 
naast Amsterdam ook nog Apeldoorn, 
Rotterdam en Den Haag. Amsterdam 
weet zich verzekerd van de komst van 
de twee beste Braziliaanse dames-
teams, en de ‘halve’ olympisch kam-
pioen Dalhausser, die in Rosenhal een 
nieuwe partner heeft gevonden.
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